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RESUMO 

O município de Natal/RN vem enfrentando problemas que em alguns casos 
resultam em danos materiais e óbitos de pessoas, devido aos deslizamentos de 
terra e outros processos de Risco por ocupação em áreas impróprias do ponto de 
vista ambiental.  Seguindo determinações nacionais que orientam para a adoção de 
instrumentos aplicados a gestão de suas Áreas de Risco, o município elaborou, em 
2008, o seu primeiro Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR), cuja estrutura 
remete à metodologia proposta pelo Ministério das Cidades para o enfrentamento 
desses temas.  Este Plano, entretanto, limitou a sua área de atuação ao 
mapeamento dos diferentes processos e graus de risco existentes nos setenta e 
quatro assentamentos informais identificados pelos órgãos de gestão urbana no 
momento da sua elaboração e constante no documento/proposta da Política de 
Habitação de Interesse Social (PHIS), elaborado em 2005. No Plano consta a 
presença de quatro desses assentamentos no bairro e AEIS de Mãe Luiza, que 
apresentam constantes ocorrências de processos de risco. Nessa perspectiva, a 
presente dissertação parte da hipótese de que apesar da existência do PMRR 
(2008), o município de Natal ainda não desenvolveu as ações necessárias à 
efetivação do controle urbanístico e ambiental com vista à minimização dos 
processos e situações de risco existentes no bairro e áreas adjacentes. Como 
objetivo geral o trabalho se propôs a compreender as diversas situações de risco 
socioambientais no bairro de Mãe Luiza e o grau de efetivação das ações 
institucionais de prevenção e controle, previstas pelo PMRR (2008). Após uma 
ampla revisão bibliográfica sobre a temática do risco e dos assentamentos, foram 
realizadas visitas de campo, coleta de dados para caracterização das áreas e 
identificação de processos de risco, registros institucionais das ações realizadas 
pelo município após implementação do PMRR, análise do mapeamento de risco e 
abrangência no bairro de Mãe Luiza. Como resultado, o trabalho constatou a 
ocorrência de algumas lacunas, cuja discussão resultou na indicação de adaptações 
e atualizações no mapeamento do PMRR e na Lei que orienta o controle do Uso e 
Ocupação do sol da AEIS de Mãe Luiza (Lei 4.663/95). O estudo mais aprofundando 
das quatro áreas de risco consideradas pelo PMRR, especialmente nos aspectos 
relacionados com as suas características urbanísticas e ambientais, possibilitou a 
identificação de possíveis novas situações e processos de risco no seu interior, ou 
entorno, e em outras partes do bairro, não contempladas pelo Plano e avaliar as 
ações de planejamento e gestão ao controle do risco sobre o bairro em sua 
totalidade.  

 
Palavras Chave: AEIS de Mãe Luiza. Áreas e processos de Risco. Assentamentos 
informais. Planejamento e gestão de riscos. Plano Municipal de Redução de Riscos 
de Natal 
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ABSTRACT 

 
The city of Natal / RN is facing issues, that in some cases result in material 

damages and death of people due to landslides and other risky processes due to the 
occupation of areas that are inappropriate from an environmental point of view.  
Following national norms that instruct the use of tools applied in the management of 
risk area, the city developed in 2008 its first Municipal Plan for Risk Reduction 
(MPRR), which structure is in accordance to the proposed methodology by the 
Ministry of Cities to address those issues. This plan, however, limited its field of 
action to the mapping of different processes and risk degrees that exists in the 
seventy-four informal settlements identified by the urban management entities at the 
moment of its elaboration, which appears in the document / proposal for Social 
Housing Policy (SHP), created in 2005.  The plan contains four of those settlements 
in the neighborhood of AEIS from Mãe Luiza, that reports constantly occurrences of 
risk processes. From this perspective, this thesis is based on the assumption, that 
despite the existence of the MPRR (2008), the city of Natal has not developed the 
necessary actions for an urbanistic and environmental control that focuses on the 
minimization of risk processes and existing risks in the neighborhood and adjacent 
areas. The general goal of this essay is to understand different situations of 
socioenvironmental risks in the neighborhood of Mãe Luiza and the level of 
realization of the institutional actions of prevention and control, outlined in the MPRR 
(2008). After a broad bibliographic review about the subject of risk and settlements, 
field visits have been realized, data collection to characterize the areas where risk 
processes have been identified, institutional register of the realized actions by the city 
of Natal after implementation of the MPRR, analyzes of the mapping of the risk in the 
neighborhood of Mãe Luiza.  As result, the essay concludes the occurrence of some 
gaps, which discussion results in the indication of adaptations and updates of the 
mapping of the MPRR and the law that guides the control of the Use and Occupation 
of soil of the AEIS from Mãe Luiza (Law 4.663/95). The deeper study of four risk 
areas considered by the MPRR, in special in the aspects related whit their urban and 
environmental characteristics, allowed the identification of possible new situations 
and risk processes in the interior or surrounding and other parts of the neighborhood, 
that are not covered by the plan and evaluates the planed actions and risk 
management regarding the whole neighborhood.  

 
Key Words:  AEIS from Mãe Luiza, Areas and risk processes, informal settlements, 
planning and risk management, Municipal Plan for Risk Reduction in Natal 
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INTRODUÇÃO 
 

As cidades brasileiras, especialmente as de grande porte, têm enfrentado 

muitos problemas relacionados às ocupações por edificações em Áreas de Risco 

que, em alguns casos, resultam, inclusive, em danos relacionados aos bens 

materiais e óbitos de pessoas.   

O município de Natal/RN, observando determinações nacionais, elaborou 

em 2008 o seu Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR), contendo a 

delimitação de Áreas de Risco, mapeamentos dos processos de risco, assim como 

as ações destinadas ao monitoramento e eliminação desses processos.  A 

elaboração deste mapeamento, orientado pela metodologia do Ministério das 

Cidades e IPT (2005), teve como objetivo institucionalizar o município quanto a 

prevenção de desastres socioambientais através de instrumentos de gestão e 

controle das ocupações irregulares. Nessa perspectiva foram mapeadas 74 áreas da 

cidade com presença de diferentes graus e processos risco. No entanto, apesar do 

Plano direcionar para a gestão e prevenção de riscos, não aprofundou, no nível que 

o tema requer, os estudos referentes às configurações urbanísticas e ambientais 

específicas de cada uma dessas áreas, de modo que se possa estabelecer uma 

correlação mais precisa entre estes e as categorias de riscos identificados assim 

como, as ações direcionadas ao controle ou minimização de cada processo.  

Dentre as Áreas de Risco delimitadas no Plano, destacam-se as quatro 

localizadas no bairro de Mãe Luiza (Natal/RN). Essas áreas têm sido submetidas às 

variadas situações de risco, de distintas naturezas e em diferentes períodos. A 

última dessas ocorrências se deu em junho de 2014, quando uma fração do bairro 

de Mãe Luiza, inserida numa das Áreas de Risco classificada pelo PMRR 2008 

como de "fragilidade de declividade geomorfológica acentuada grau 5 ou de risco 

muito alto", sofreu o que se denomina de corrida de massa, que carreou não só 

elementos naturais como areia e vegetação, mas também parte do tecido edificado e 

das vias. Este caso tornou-se emblemático no município, evidenciando os graves 

problemas socioambientais implicados, a negligência da gestão municipal no 

tratamento dessas ocorrências, especialmente no que tange a falta de diálogo e de 

ações colaborativas no monitoramento da ocupação dos espaços informais, 

especialmente os localizados em áreas ambientalmente frágeis. 
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O crescimento da cidade de Natal/RN foi marcado pela ocupação do solo 

sobre os campos dunares que caracterizam a totalidade do seu território. Segundo 

Venerando Eustáquio Amaro (2012) esses ecossistemas dunares têm uma grande 

importância ambiental para a cidade, sobretudo, pela função que desempenham 

como filtradores das águas que abastecem o seu lençol freático. Além disso, atuam 

no equilíbrio das condições climáticas locais, nos aspectos cênico-paisagísticos e, 

no caso de Natal, como principal elemento natural de atração turística. Contudo, ao 

longo dos anos, a ação antrópica sobre essas áreas vem alterando algumas dessas 

configurações e funções ambientais, gerando, entre outros problemas, conflitos 

relacionados à ocupação humana.  

De acordo com o Plano Diretor de Natal (Lei Complementar 082/2007) e o 

Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012), as dunas são protegidas e 

classificadas como Áreas de Preservação Permanente (APP), apresentando ou não 

cobertura vegetal. Apesar da sua importância ambiental, hoje sob proteção legal, as 

áreas de dunas existentes no município foram ao longo da história, estruturando o 

desenho da cidade a partir das ocupações por construções formais e informais.  

O processo de ocupação antrópica, iniciado ainda entre os séculos XVI e 

XVIII, mas impulsionado apenas a partir do século XX, gerou consequências 

negativas ao ecossistema dunar da cidade, com sérios impactos ambientais, que se 

acentuaram em razão da ausência de um planejamento ambiental eficaz e de 

estratégias de gestão adequadas à relação homem-natureza. O avanço da  

ocupação do solo, sobretudo informal, em áreas de fragilidade ambiental (como as 

Dunas), aliado a um desarticulado processo de planejamento e gestão da cidade e 

um ausente controle urbanístico mais restritivo, desencadeou o aparecimento de  

conflitos socioambientais em frações do território que que, atualmente, estão 

submetidas à fortes restrições à ação antrópica. 

Tais conflitos são destacados por Flávio Villaça (2001), quando realça a 

presença dessas ocupações no território brasileiro já no século XIX, com a 

consolidação de ocupações, por exemplo, em margens de linhas ferroviárias em 

todo o território nacional na construção dos principais centros urbanos. É apenas a 

partir de meados do século XX, com o avanço dos debates sobre o direito à cidade, 

que essas áreas passam a ser consideradas no regramento de controle urbanístico 

aplicado ao planejamento das cidades, através do reconhecimento de áreas 

potenciais geradoras de risco à ocupação. Como exemplo dessas iniciativas tem-se, 
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a Lei Federal 6766/79, que trata do parcelamento do solo urbano, e definiu as 

potenciais áreas de risco à ocupação como aquelas que se caracterizam pela 

expansão da mancha urbana, principalmente, em áreas de fragilidade ambiental 

como leitos de rios, lagoas naturais, regiões de dunas, manguezais e outros. A partir 

do reconhecimento dessas áreas tem-se a possibilidade de construção de 

parâmetros urbanísticos e ambientais mais próximos à resolução de conflitos. 

Raquel Rolnik (2012) ressalta que a ação do mercado na produção do 

espaço urbano estrutura uma cidade de tal modo que determinados espaços 

passam a ser atraídos por classes sociais especificas. No processo de produção 

desigual e excludente da cidade, enquanto se aumenta a pressão imobiliária nos 

centros infraestruturados, atraindo uma população de renda elevada, as áreas 

periféricas ou com restrições à ocupação o que resulta, na maioria dos casos, pela 

atração das populações mais pobres, que ocupam esses espaços, muitas vezes de 

maneira informal     

 Nesse contexto enquadram-se diversas áreas da cidade ocupadas por 

essas populações e evidencia-se a necessidade de reconhecê-las como áreas sob 

condições especiais de ocupação nos ambitos: econômico, urbanístico, ambiental e 

social.  O reconhecimento desses territórios diferenciados é indicado pelo Estatuto 

da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) em âmbitos nacionais e pelo Plano Diretor de 

Natal (Lei Complementar 082/2007), quando delimita, especialmente, as  Áreas 

Especiais de Interesse Social1 - AEIS , entre outras. 

O Plano Diretor de Natal delimitou diversas Áreas Especiais de Interesse 

Social, entre elas a que envolve grande parte do bairro de Mãe Luiza. Esta, 

entretanto, se diferencia das demais AEIS pelo pioneirismo do seu processo de 

regulamentação, com lei específica que reconhece seu processo informal de 

ocupação, cuja discussão e aprovação se deu em paralelo a aprovação do Plano 

Diretor de 1994 (Lei 07/94), que estabeleceu este instrumento de gestão na política 

urbana do município e a delimitou.  

Apesar de ser a primeira AEIS regulamentada no município (Lei nº 4.663, de 

31 de julho de 1995), e tendo seu processo de ocupação se configurado ao longo 

                                            
1 VII - áreas especiais de interesse social (AEIS) - se configuram a partir da dimensão sócio - 
econômica e cultural da população, com renda familiar predominante de até 3 (três) salários - 
mínimos, definida pela Mancha de Interesse Social (MIS), e pelos atributos morfológicos dos 
assentamentos (NATAL, 2007, p.3) 
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dos anos sobre área frágil de dunas, a lei que a regulamentou não incorporou em 

suas prescrições urbanísticas as condições de risco provenientes do processo de 

ocupação sob áreas passíveis à restrições, uma vez que estudos acerca dessas 

condições só foram realizados em 2008. O bairro de Mãe Luiza, ou a AEIS de Mãe 

Luiza, enquanto processo histórico, iniciou a sua ocupação “nas bordas da cidade” 

em área de duna desde meados dos anos 40 (NATAL, 2010) e até os dias atuais 

vem se consolidando sobre o campo dunar, como uma das áreas informais mais 

adensadas da cidade. Esta forma de ocupação em áreas de dunas e a intensidade 

do adensamento populacional geram, segundo o PMRR 2008, diversas situações de 

risco, que devem ser mapeadas e consideradas na elaboração dos regramentos 

urbanísticos e ambientais aplicados ao controle da ocupação do solo das 

respectivas áreas. 

Segundo o PMRR 2008, algumas situações de risco ficam mais evidentes no 

município em períodos chuvosos onde as condições naturais do solo se fragilizam e 

ocasionam conflitos nas áreas com problemas, principalmente, de 

impermeabilização do solo. Apesar da elaboração do PMRR em 2008, pouco se 

avançou com ações efetivas aplicadas às áreas por ele delimitadas. Destaca-se que 

o Plano delimitou com coordenadas geográficas as áreas que possuíam alguma 

natureza de risco e mapeou com manchas algumas frações territoriais do município, 

indicando também possíveis soluções para eliminação ou mitigação do risco a curto, 

médio e longo prazo. Apesar disso, das delimitações e orientações que o estudo 

incorpora, o lapso temporal de sete anos não permitiu identificar quaisquer 

movimentos da gestão pública que refletisses a das ações do PMRR sobre as áreas 

afetadas ou nos processos de revisão de leis específicas de regulamentação das 

áreas em situação de risco. O bairro de Mãe Luiza em Natal/RN que, possui uma 

destacada presença de áreas de risco à ocupação, vêm sofrendo, há alguns anos, 

com as ações dos diferentes tipos de risco aí existentes, inclusive para além dos 

identificados no Plano de Redução de Riscos.  

A compreensão de que a temática do risco é recente nos estudos nacionais, 

sobretudo, quando articulada aos campos de conhecimento da arquitetura e 

planejamento urbano, direcionou o presente trabalho para um olhar sobre conceitos 

multidisciplinares, como os da geologia e geografia, possibilitando o entendimento 

de processos e situações de risco de forma mais integrada. Nesse sentido, 

considerou-se as seguintes perguntas iniciais da pesquisa:  
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1. No Bairro de Mãe Luiza, e áreas adjacentes, os critérios de delimitação das áreas 

de risco do PMRR (2008) consideraram todas às situações e processos de risco 

ali existentes?  

2. Quais as ações definidas no PMRR foram efetivadas pelo município com vistas à 

minimização dos riscos à ocupação no bairro? 

 

Tomou-se como hipótese que, apesar da existência do PMRR o município de 

Natal ainda não desenvolveu as ações necessárias à efetivação do controle 

urbanístico e ambiental com vistas à minimização dos processos e situações de 

risco existentes no bairro de Mãe Luiza e áreas adjacentes.  

A partir desses questionamentos tem-se como objeto de estudo a relação entre 

as situações e os processos de risco existentes no bairro de Mãe Luiza, e as ações 

institucionais sobre estas, tomando como referência as classificadas pelo Plano 

Municipal de Redução de Risco (PMRR, 2008).Como objetivo geral da pesquisa 

buscou-se compreender as diversas situações de risco socioambientais no bairro de 

Mãe Luiza e o grau de efetivação das ações institucionais de prevenção e controle, 

previstas no PMRR (2008). Dessa forma, buscou-se atender aos seguintes objetivos 

específicos:  

 

1. Realizar uma discussão conceitual sobre a delimitação das áreas de risco, 

evidenciando a ocorrência destas nos chamados assentamentos informais e as 

categorias de risco já identificadas na literatura sobre o tema; 

2. Desenvolver uma reflexão sobre os instrumentos de gestão aplicados as Áreas 

de Risco em Diferentes Dimensões e Escalas de Intervenção 

3. Analisar as Áreas De Risco do Bairro de Mãe Luiza, com ênfase nas 

delimitadas pelo PMRR e a relação destas com as características urbanísticas 

e ambientais atuais, bem como os parâmetros de controle urbanístico 

estabelecidos pela Lei de Uso e ocupação do solo incidente sobre as mesmas.   

4. Identificar e delimitar outras áreas sujeitas a processos e situações de risco no 

bairro de Mãe Luiza, não contempladas pelo PMRR   

 

Em decorrência da natureza da temática, e desses objetivos, a pesquisa se 

classifica como "estudo exploratório e descritivo, objetivando proporcionar uma visão 
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geral, descritiva, acerca de determinado tema pouco explorado" (GIL, 1999, P.43). 

Dessa forma, para o desenvolvimento da pesquisa foram adotados alguns 

procedimentos sistemáticos voltados à análise de dados qualitativos associados à 

pesquisa bibliográfica, conceitual e documental, levantamento e visitas de campo, 

análise de bases cartográficas, entrevistas com representantes da prefeitura e 

moradores fundamentando a descrição e análise do objeto de estudo. 

Tomou–se como referência principal a análise da metodologia de 

identificação de parâmetros de Áreas de Risco adotada pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas – IPT (2002-2006) e desenvolvida por Celso Santos Carvalho et al 

(2006 - 2007), com adições das contribuições por Lynn M. Highland e Peter 

Bobrowsky (2011).  No esforço de articulação da base conceitual com as 

disposições normativas tomou-se  como referências as legislações Federais, 

estaduais e municipais que de alguma forma relacionam-se com a temática do risco. 

A discussão sobre os conceitos de urbanização, assentamentos informais e 

vulnerabilidade socioambiental foi orientada pelos conceitos utilizados por diversos 

outros autores, destacando-se entre eles: Ermínia Maricato (1996-1997-2003), 

Raquel Rolnik (2012), Nabil Bonduki(1998), Milton Santos e Laura Silveira(2003) e 

Rosana Denaldi (2003-2009)  que discutem a produção do espaço urbano e 

territorial brasileiro, a partir da articulação entre relações socioeconômicas  espaciais 

que atuam no processo histórico de constituição dos espaços informais e, através 

deles, na formação das áreas de risco, decorrentes do processo inadequado de 

ocupação do solo. 

Diante do exposto, a pesquisa se propôs a estudar e analisar legislações 

específicas sobre a temática e as dinâmicas de riscos existentes nessas áreas, 

identificando as possíveis ações causadoras e os diferentes tipos de risco à 

ocupação. Buscou-se, também, um maior aprofundado do diálogo entre ocupações 

informais e áreas de risco, sobretudo no bairro de Mãe Luiza, de modo a contribuir 

para o estabelecimento de parâmetros urbanísticos e ambientais compatíveis às 

possibilidades de gestão, a prevenção dos riscos e a tomada de decisões 

especificas e prioritárias à cada área. 

A pesquisa estrutura-se em quatro capítulos e considerações finais: no 

primeiro, apresenta-se uma breve discussão conceitual sobre urbanização, 

assentamentos informais e a questão da vulnerabilidade socioambiental como 

resultado de processos desses; no segundo, discute-se conceitos relativos aos 
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processos de risco, com ênfase nos processos de ocupação e deslizamentos de 

encostas, assim como os métodos adotados para uso de parâmetros e análises na 

identificação de áreas/processos de risco. Neste capítulo, também se demonstram 

as legislações aplicadas sobre a gestão, planejamento e ações sobre as Áreas de 

Risco. 

No terceiro capítulo, apresenta-se o processo de ocupação de Natal com 

foco nas áreas ocupadas por assentamentos informais, o mapeamento de áreas de 

risco apresentado pelo PMRR e os instrumentos municipais que orientam as ações 

institucionais na gestão de Áreas de Risco da cidade.  

No quarto e último capítulo apresenta-se o estudo nas Áreas de Risco do 

bairro de Mãe Luiza, evidenciando as características urbanísticas e ambientais das 

áreas, os processos de risco existentes e as ações institucionais ao controle e 

prevenção dos riscos. Neste capítulo ainda, se realiza uma análise do cumprimento 

das ações de prevenção e gestão de riscos indicadas pelo PMRR no bairro e a 

setorização de situações de risco não contempladas pelo PMRR.   

Por fim, as considerações finais desta dissertação apresenta conclusões a 

respeito do trabalho e algumas recomendações para futuros trabalhos relacionados 

à temática do risco no município de Natal. 
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PARTE I 

 

 

1. URBANIZAÇÃO, ASSENTAMENTOS INFORMAIS E ÁREAS 
AMBIENTALMENTE FRÁGEIS. 

 

O Brasil abriga uma das sociedades mais desiguais do mundo e, segundo 

Ana Lúcia Gonçalves Maiolino (2008) que, teve no planejamento do seu território 

importante instrumento de indução de urbanização e controle ideológico social. 

Estas ações de planejamento contribuíram, em diferentes períodos históricos, para 

‘ocultar’ parte da cidade e suas informalidades.    

Essa informalidade, que se revela predominante em diversos contextos 

urbanos, se expressa em diferentes graus e com distintos padrões de ocupação e 

resultam das relações socioespaciais que lhes são próprias. Segundo Nabil Bonduki 

(1998), o acelerado processo de urbanização foi marcado pela desigualdade de 

oportunidades, que privou a população de menor renda do acesso às condições 

básicas para uma vida urbana digna, dando como resultado a formação dessa 

informalidade. Para melhor compreender esse processo e contextualizar o ambiente 

de discussão do objeto da dissertação, faz-se neste capitulo, dividido em três 

sessões, um breve histórico do processo de urbanização brasileiro, destacando a 

sua relação com a formação das áreas informais e a instalação destas nas áreas 

ambientalmente frágeis. 

 

1.1.  ASSENTAMENTOS INFORMAIS NO BRASIL: PRECEDENTES 
HISTÓRICOS 

 

A segunda metade do século XX foi marcada por uma intensa e acelerada 

migração populacional do campo para as cidades. Tal fenômeno, para Raquel Rolnik 

(2012), vincula-se ao contexto de mudanças econômicas, políticas sociais e 

tecnológicas de abrangência internacional, que caracterizaram o processo de 

urbanização no Brasil, que se intensificou especialmente após a década de 1960.  A 

este processo associam-se alguns fatores, como o crescente processo de 

industrialização, o aumento da produtividade agropecuária, com liberação de mão de 

obra do campo para a cidade, grandes investimentos em infraestrutura urbana, sem 

equidade socioeconômica, massificação do uso do automóvel, entre outros. 
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Ressalta-se que esse processo teve inicio ainda nas décadas de 1940 e 1950, 

quando a população brasileira passou de predominantemente rural para 

majoritariamente urbana. Este movimento foi, segundo Ermínia Maricato (1997), 

impulsionado pela migração de um “vasto contingente de pobres” e ocorreu sob a 

égide de um modelo de desenvolvimento urbano que, basicamente, privou as faixas 

de menor renda da população de condições básicas de “urbanidade” ou de inserção 

efetiva da cidade. Até 19502 o Brasil era um país de população, predominantemente 

rural e as principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de 

produtos agrícolas, dentre eles o café. 

A partir de 1970, mais da metade da população já se concentrava em áreas 

urbanas, “cuja oferta de emprego e de serviços, como saúde, educação e transporte, 

eram maiores” (ROLNIK, 2012). Entre as décadas de 1940 a 2000, segundo o 

IBGE3, a população rural aumentou cerca de 12%, enquanto que a população 

urbana teve um aumento de mais de 1.000%. No início do século XXI, mais de 80% 

da população do país concentrava-se em áreas urbanas, evidenciando uma imagem 

das cidades, especialmente das metrópoles, diversa daquela de sessenta anos 

antes, com novos e complexos problemas, como: “violência, enchentes, poluição do 

ar, poluição das águas, favelas, desmoronamentos, infância abandonada, etc.” 

(CASTRIOTA, 2003, p.25.).  

ROLNIK (2012) ressalta que a pluralidade do espaço urbano é consequência 

das distintas inter-relações físico-sociais construídas ao longo dos tempos, as quais 

resultam em “tipos” de cidade, que apesar de diferentes em suas configurações 

espaciais, são marcadas por algo comum: a influência do capital e do mercado. Para 

a autora, essa influência no Brasil produziu, ao longo dos anos, consequências 

comuns, principalmente para os centros urbanos. Concordando com ela, SANTOS e 

SILVEIRA, 2006, destacam.  

 

A dinâmica globalizante não apaga restos do passado, mas modifica 
seu significado e acrescenta, ao já existente, novos objetos e novas 
ações características do novo tempo. Agravam-se diferenças e 
disparidades, devidas, em parte aos novos dinamismos e a outras 

                                            
2 Na década de 1940, quando aproximadamente, apenas 20% da população brasileira era 
urbana, “as cidades eram vistas como o lado moderno e avançado de um país 
predominantemente agrário e atrasado”. Maricato (1997) 
3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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formas de comando e dominação. Onde Carregava a indústria esse 
papel motor, agora é a informação que ganha tal poder. Aprofundam-
se assim, com novos fundamentos históricos, as tendências 
estruturais que fizeram da Região Concentrada o verdadeiro polo da 
vida econômica nacional (SANTOS e SILVEIRA, 2006, p. 253). 

 

As consequências “comuns” do processo de urbanização capitalista no 

Brasil acima referidas se expressam na segregação socioespacial, ou no que 

denomina Bonduki (1998) de cidades divididas4, caracterizadas por espaços urbanos 

diferenciados diante do status social e excludente das classes populares (ROLNIK, 

2012). Neste cenário de “segregação” deve-se considerar uma abordagem própria 

dessa cidade dividida que é a cidade informal, marcada pela pobreza e resultante 

dos processos da urbanização desiguais do país que, paralelamente e ao longo dos 

anos, se constituiu numa lógica espacial ausente das normas que eram impressas à 

cidade formal e de investimentos públicos que aplicados à cidade formal e excluída 

de direitos urbanos. Para MARICATO (1997) e ROLNIK (2012), a segregação 

urbana ou socioambiental é ao mesmo tempo “produto” e “produtora” da 

desigualdade social, e esta por sua vez é traduzida, principalmente, no conceito de 

informalidade do uso dos espaços da cidade. 

O aprofundamento das desigualdades ao longo dos anos vem associado, 

segundo Eliseu Savério Spósito (2001), à dificuldade de acesso aos serviços 

básicos da cidade como infraestrutura urbana, saúde, educação, moradia, 

circulação, meios de comunicação, sítio urbano adequado e oportunidades dignas 

de emprego. Para MARICATO (1997) a tradição secular e o desenvolvimento da 

desigualdade concorrem para a construção de conceitos como: exclusão social, 

inclusão precária, segregação territorial, informalidade, ilegalidade, e alimenta um 

debate sobre a ‘funcionalidade’ da cidade.  

Segundo SANTOS e SILVEIRA (2006) a informalidade no uso dos espaços 

da cidade, como produto da relação segregação-desigualdade, levou um 

contingente significativo das populações pobres a viver em assentamentos 

precários, que se constituíram em áreas pouco atrativas ao capital.  

 

                                            
4 Interior das cidades dividido por cercas imaginárias resultando no processo de segregação 
espacial (ROLNIK, 1995). 
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A produção informal de assentamentos humanos nos últimos 60 anos, 

principalmente os destinados à moradia, resultou em que, mais de 100 milhões de 

pessoas se fixasse nas cidades (BONDUKI, 1998). Tal produção cresce a taxas 

superiores à produção “formal”, desenhando a cidade do início do século XXI com 

um super adensamento de autoconstruções precárias. Para Daniela Andrade 

Monteiro Veiga (2008), esse processo caracteriza estratégias das populações mais 

pobres, formada por trabalhadores ‘formais e informais’ (que dispõem de poucos 

recursos para a compra de materiais), constroem suas moradias, a maioria 

produzida por meio da autoconstrução. 

 

[...] a maioria da população trabalhadora resolve o problema da 
habitação, trabalhando nos fins de semana, ou nas horas de folga, 
contando com a ajuda de amigos ou parentes, ou contando apenas 
com a própria força de trabalho (marido, mulher e filhos) 
(MARICATO, 1982). 

 

Para aqueles que estão fora do sistema financeiro, sem capacidade de 

acesso ao mercado formal de terras restam se organizarem em espaços ‘sobrantes’ 

e com condições de habitabilidade precária. Essa produção informal se constituiu e 

se consolidou ao longo dos anos sob diferentes configurações espaciais, as quais 

exigem uma discussão, centrada nos problemas advindos da sua arquitetura, forma 

de ocupação e situação fundiária, de modo que se possa estabelecer relações com 

os processos desenvolvidos no bairro de Mãe Luiza, universo de estudo da presente 

dissertação. 

 

1.2. TIPOLOGIAS DOS ASSENTAMENTOS INFORMAIS NO BRASIL E SUAS 
RELAÇÃO COM PROCESSOS SIMILARES EM NATAL/RN  

 

Com o objetivo de melhor entender os vínculos da informalidade produzida 

em Natal e Mãe Luiza com os processos nacionais, apresenta-se nesta seção um 

esforço de sistematização de alguns tipos de assentamentos informais existentes 

nas cidades brasileiras. Para a seleção dos tipos de assentamentos informais partiu-

se da combinação dos “tipos de habitação” (auto) produzidas e as diferentes formas 

e condições de ocupação. Estes se destacam pelas graves consequências 

socioeconômicas, urbanísticas e ambientais decorrentes do processo de ocupação 
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informal, que afetam diretamente a população residente, e contribuem com impactos 

negativos sobre as cidades. 

Para Edésio Fernandes (1998), os assentamentos informais resultam não 

somente do padrão excludente dos processos de desenvolvimento, planejamento e 

gestão das áreas urbanas, mas também da natureza da ordem jurídica em vigor. 

Este autor considera que, “ao longo do processo de urbanização intensiva, mercado 

de terras especulativo, sistemas políticos clientelistas e regimes jurídicos elitistas” 

(FERNANDES, 1998, p.20) não ofereceram condições adequadas e acessíveis à 

terra urbana e à moradia para a população mais pobre, provocando a ocupação 

irregular e inadequada do meio ambiente urbano através de diferentes tipologias.  

Tais condições de ocupação são consideradas, também, por Rosana 

Denaldi (2003) e João Sette Whitaker Ferreira (2012) como resultado do abandono 

pelo Estado e a consequente falta de políticas públicas voltadas às alternativas 

habitacionais, levando a população a construir informalmente sua própria moradia, 

na maioria das vezes em encostas inseguras, em áreas de mananciais ou em beiras 

de córregos de grande fragilidade ambiental. Segundo FERREIRA (2012), essas 

diferentes condições de ocupação são marcadas, pela alta vulnerabilidade às 

calamidades naturais, a falta de perspectivas de trabalho próximo às unidades de 

moradia, a ausência de transporte público e de conexão com as áreas centrais, a 

falta de equipamentos de educação e saúde, e a violência, que aumenta com a 

ausência do Estado. 

DENALDI (2003) ressalta que os assentamentos informais assumem 

geralmente configuração espacial diferenciada em relação à cidade formal, 

estruturada em um traçado urbano, parcelamento do solo e condições de ocupação 

do solo com elevadas densidades construtivas com características próprias, 

concorrendo para o desenho de paisagens específicas. Desde a perspectiva 

territorial, a maioria se insere em áreas periféricas, e/ou de riscos, como encostas de 

morro, dunas, alagados, entre outros, implicando na diferenciação dessas 

características5. 

Essas diferentes condições de localização, associadas a “incapacidade do 

mercado e setor público de viabilizarem alternativas mais adequadas” a ocupação 

                                            
5 A discussão sobre as diferentes áreas de risco à ocupação será tratada em capítulo mais 
adiante. 
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(MCIDADES, 2009, p.37), ganham denominações próprias, em diferentes cidades e 

regiões, que dependem dos processos históricos de cada lugar e das condições de 

moradia. Para MARICATO (1997) e BONDUKI (1998) é importante a compreensão 

dos diferentes tipos de moradias, também denominadas de habitações Informais, 

uma vez que essas são particulares a determinado tipos de assentamentos e 

permitem, segundo Rosana Denaldi e Júnia Santa Rosa (2009), um melhor 

dimensionamento dessas ocupações no país6.   

Para os tipos de habitação advindas desse processo, Edésio Fernandes 

destaca: 

 

Ao longo das décadas de crescimento urbano, mas, sobretudo nas 
duas ultimas décadas, dezenas de milhões de brasileiros não tiveram 
acesso ao solo urbano e a moradia, senão por meio de processos e 
mecanismos informais – e ilegais. Favelas, loteamentos e conjuntos 
habitacionais irregulares, loteamentos clandestinos, cortiços, casas 
de fundo, ocupações de áreas públicas sob pontes, viadutos, 
marquises, nas beiras de rios [...] – essas têm sido as principais 
formas de habitação produzidas diariamente nas cidades brasileiras. 
(FERNANDES, 1998, p.19).  

 

A ONU-Habitat (2012) indica que cada país defina todas as suas categorias 

ou tipos de assentamentos 'precários', adotando como parâmetros condições de 

moradia, inserção no espaço urbano, acesso a infraestrutura suficiente e justa. 

Assim, no Brasil o MCidades (2009) compilou em documentos técnicos os tipos mais 

representativos do país. No caso brasileiro predominam as tipologias de cortiços, 

favelas, loteamentos irregulares (de menor renda7) e conjuntos habitacionais 

produzidos pelo setor público (irregulares ou em estado de degradação).  

Além desses tipos, no caso particular de Natal, para a compreensão sobre a 

presença desses assentamentos, faz-se necessário o entendimento da categoria 

que se denomina “Vila”, presente, em maior concentração, em algumas áreas da 

cidade, de ocupação mais antiga, cujo processo de consolidação remonta à primeira 

metade do século XX. 

                                            
6 A partir da compreensão dos diferentes tipos de assentamentos, o poder público pode 
viabilizar alternativas mais adequadas na contingência dos problemas advindos da 
urbanização inadequada. 
7 Em alguns municípios, estes loteamentos também são denominados de “clandestinos”. 
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O conceito de Vila, abordado por Ruth Maria da Costa Ataíde (2013) retrata 

a categoria como sendo um "conjunto de casas contíguas, destinadas 

exclusivamente a habitação, caracterizada por sua implantação encravada no 

interior dos quarteirões, ou no fundo dos quintais, quando possui um acesso que é 

feito por uma das laterais do lote onde foi implantado" (ATAÍDE, 2013, p.333). Ataíde 

(2013) ainda amplia esse conceito, para além dos aspectos de implantação, 

inserindo aspectos de comercialização da moradia e aponta que a vila a partir do 

ano de 2007 é considerada na cidade como: 

 

[...] conjunto de casas contíguas, no mesmo lote, destinadas 
predominantemente a habitações de aluguel, com algum nível de 
precariedades urbanísticas e ambientais, caracterizadas pela 
implantação encravada no interior dos quarteirões ou no fundo de 
quintais [...] (ATAÍDE, 2013, p. 333-334). 

 

Retomando a discussão sobre os assentamentos que predominam no 

território brasileiro DENALDI e ROSA (2009) e do MCidades (2009) descrevem as 

características dos principais tipos mencionados anteriormente, realçando, 

principalmente, os problemas mais pertinentes às ações de urbanização que 

demandam. Quanto aos “cortiços” que traduzem a imagem da produção habitacional 

informal na passagem do século XIX para o século XX, segundo DENALDI (2003) e 

Flávio Villaça (2001). 

 

O segundo tipo de área residencial central das camadas de baixa 
renda – cortiço e as casas de cômodos – era comum no final do 
século XIX, especialmente no Rio de Janeiro, pouco antes de 
começar sua expulsão para os morros. Azevedo Pimentel, em 1884, 
encontrou no Rio de Janeiro cortiços que nem os das cidades 
europeias mais congestionadas. [...] Cortiços dentro de sobrados já 
velhos, onde mal se respirava tantas eram as camadas de gente que 
formavam sua população compacta, comprimida, angustiada. 
(VILLAÇA, 2001, p.229) 

 

Os cortiços, ainda presentes na paisagem urbana brasileira, especialmente 

nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, se localizam em áreas centrais e por 

isso, apresentam características locacionais diferentes dos demais tipos de 

assentamentos classificados pelo Ministério das Cidades. Caracterizada como 

moradias de um único cômodo tendo a parte sanitária de uso comum, essa tipologia 

disseminou-se também dentro de favelas e loteamentos de periferia e 
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assemelhados, tornando-se parte integrante desses assentamentos (MCIDADES, 

2009, p.108). O acesso à moradia nos Cortiços se dá mediante pagamento de 

aluguel, ou por meio de ocupação de, também, os imóveis abandonados, neste 

caso, sem a relação com o aluguel. 

 

Considerando-se que boa parte dos prédios ocupados pelos 
trabalhadores de baixa renda eram cortiços e, portanto, ocupados 
por mais de uma família, conclui-se que quase 90% da população da 
cidade, incluindo quase a totalidade dos trabalhadores e da classe 
média, era inquilina, inexistindo qualquer mecanismo de 
financiamento para aquisição da casa própria (BONDUKI, 1998, 
p.713). 

 

No que diz respeito às favelas DENALDI e ROSA (2009), destacam que o 

conceito pode variar nas diversas regiões do país, podendo ser denominada de: 

mocambo, palafita, invasão, comunidade, núcleo, entre outros. Porém, sua origem 

está associada diretamente a forma de acesso à terra que se configura por 

processos de ocupação de áreas privadas ou públicas.  Quanto a isso, Maricato 

ressalta. 

 

O conceito de favelas que utilizamos aqui se refere à situação 
totalmente ilegal de ocupação do solo. A definição que estamos 
utilizando, não tem como base a baixa qualidade da moradia. Esta é 
uma consequência da situação jurídica que define uma relação 
social: o ocupante não tem qualquer direito legal sobre a terra 
ocupada correndo o risco de ser despejado a qualquer momento. 
(MARICATO, 1996, p.13) 8 

 

No caso de áreas públicas, segundo DENALDI (2003 - 2009), tratam-se 

frequentemente de áreas pouco adequadas à urbanização (Figura 1), como áreas 

públicas de loteamentos, faixas da marinha, faixas ferroviárias, margens de rios 

navegáveis, morros e outras áreas pouco atrativas pelo mercado, onde não existe 

registro de propriedade privada.  

É pelo processo de ocupação espontânea e resultado do desenho urbano 

(Figura 1) marcado por um traçado particular que se define o caráter de 

                                            
8 As primeiras favelas de São Paulo e a intensificação do crescimento das favelas no Rio de 
Janeiro ocorrem exatamente nesta conjuntura nos primeiros anos da década de 40, 
ocupando terrenos públicos e abrigando famílias despejadas ou migrantes recém-chegados. 
(BONDUKI, 1998, p.729) 
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irregularidade das favelas9, cujo parcelamento (lotes) coincide com a projeção das 

edificações e o sistema de ruas, irregular e labiríntico, não chega a configurar 

quadras.  

O bairro de Mãe Luiza expressa uma dessas situações, considerando as 

origens da sua formação, caracterizado por ocupação de Dunas, na faixa litorânea 

do município.  

 

Figura 1: Exemplos de (A) favela, (B) conjunto habitacional e (C) traçado urbano em 
Mãe Luiza, Natal/RN 10.  

 
Fonte: (A) e (B) Da autora, 2014. (C) SEMURB, 2007. 

 

                                            
9 A configuração espacial das favelas, que resulta de processos de ocupação espontânea, 
não se verifica nos casos de assentamentos resultantes de processos de ocupação por 
movimentos organizados, pois, nesses casos, costuma existir uma definição prévia de 
traçado viário e delimitação de lotes, como ocorre nos loteamentos irregulares. (DENALDI e 
ROSA, 2009, p.109) 
10 Configuração resultante do desenho urbano típico de favela. 
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A forma do parcelamento do solo (divisão de quadras e lotes) e as unidades 

habitacionais geminadas (coladas ou justapostas) distinguem as favelas dos demais 

assentamentos urbanos. Segundo BONDUKI (1998), após a Constituição Federal de 

1988, o olhar institucional sobre as favelas evoluiu para uma situação fundiária na 

qual os moradores conquistaram o direito de posse e/ou de uso das áreas 

ocupadas. 

Cabe-se ressaltar que, as condições de parcelamento e moradia, podem 

variar dentro de uma mesma favela. Segundo DENALDI e ROSA (2009), as 

unidades que geralmente apresentam os melhores padrões construtivos localizam-

se nas vias que permitem tráfego regular de veículos (Figura 2) e faz a conexão com 

as demais áreas da cidade. O padrão construtivo degrada-se conforme se avança 

nas vias e espaços mais internos e pouco acessíveis do assentamento (Figura 2). 

 

Figura 2: Melhores padrões construtivos localizam-se nas principais vias de Mãe 
Luiza e degradam-se nos espaços menos acessíveis do bairro. 

 

 

Fonte: FUNPEC/UFRN (2014) adaptada pela autora 2015. 
 

Outro tipo de assentamento informal, representativo do processo de 

urbanização brasileiro, são os “loteamentos irregulares” que se destacam, 

sobretudo, pela sua localização nas áreas periféricas da cidade e, segundo Bonduki, 

representam: 
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«alternativas habitacionais» baseadas na redução significativa, ou 
mesmo na eliminação, do pagamento regular e mensal de moradia: a 
favela e a casa própria autoconstruída ou auto-empreendida em 
loteamentos periféricos carentes de infra-estrutura urbana 
(BONDUKI, 1998, p. 729). 

 

Apesar de serem caracterizados pela carência de infraestrutura urbana os 

loteamentos irregulares se destacam, segundo o MCidades (2009), pelo traçado 

regular do seu sistema viário, pela divisão de lotes e ocupação de pessoas pobres 

em áreas periféricas com algum tipo de restrição ambiental (“como áreas de risco ou 

de proteção ambiental”, p. 37). Em Natal, essas características locacionais também 

se verificam, como se pode ver no loteamento de Gramorezinho, localizado na 

Região Administrativa Norte de Natal/RN. 

 

Figura 3: Loteamento Gramorezinho, na Região Norte de Natal. 

 
Fonte: Imagens 2016 digital Globe, CNES, NOAA, Google. Adaptado pela autora 2016. 

 

Segundo DENALDI e ROSA (2009) esse tipo de traçado urbano, possibilita a 

realização de intervenções para implantação ou complementação de infraestrutura 

urbana, equipamentos sociais e adequação de áreas verdes. Por outro lado, 

BONDUKI (1998) chama atenção para o fato de que apesar da regularidade na 

aquisição e acesso à terra, pois os moradores pagam pelo lote ou pela moradia, 
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muitos surgem em áreas ocupadas mediante processos similares aos das favelas, 

não tendo assim, também, direitos sobre a propriedade11. 

Além disso, com o tempo, mesmo com traçados viários mais regulares, a 

renda dos ocupantes e o adensamento populacional acabam por gerar um 

parcelamento e condições edilícias com características também similares as 

praticadas nas favelas. Esse tipo de assentamento também se destaca na formação 

da paisagem de Natal, como pode se observa na Figura 4. 

 

Figura 4: Configuração de loteamento irregular na Região Norte de Natal. 

 
Fonte: Imagens 2016 digital Globe, CNES, NOAA, Google. Adaptado pela autora. 
 

Outro tipo de assentamento informal reconhecido pela literatura e pelo 

MCidades é o que se denomina conjuntos habitacionais degradados. Estes são 

implantados em áreas públicas e surgem como resultado dos conjuntos 

habitacionais construídos por iniciativa do Estado brasileiro, principalmente nas duas 

primeiras décadas da segunda metade do século XX. Sobre os conjuntos 

habitacionais degradadas, Bonduki destaca. 

 

[...] o estudo da ação estatal sobre a habitação neste período — que 
ainda permanece pouco explorada — ganha grande relevância, pois 
trata-se do momento em que, ao nosso ver, a questão habitacional é 
assumida pelo Estado e pela sociedade como uma questão social, 
dando início a uma ainda incipiente política habitacional no país. 
(BONDUKI, 1998, p. 711-712) 

 

                                            
11 Com exceção de casos em que o direito é concedido pela ação de usucapião 
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Esse tipo de produção habitacional para DENALDI e ROSA (2009), está 

associado ao processo histórico de produção de moradias em áreas públicas 

periféricas ou centrais, como foi o caso do Conjunto Habitacional Brisa do Mar em 

Mãe Luiza (Figura 5), e que geralmente encontram-se cercadas/ocupadas por 

favelas, gerando muitas dificuldades para a efetivação das ações de regularização 

fundiária, instalação e manutenção de infraestrutura.  

 

Figura 5: Conjunto habitacional Brisa do Mar em Mãe Luiza. 

  
Fonte: Canindé Soares, 2014. 

 

Outros problemas relacionados a esse tipo de assentamento também são 

apontados por DENALDI e ROSA (2009), tais como: gestão coletiva de espaços 

comuns, a falta de regularização fundiária, acompanhamento do processo de 

ocupação (posterior à etapa de implantação) pelo Estado e edifícios que apresentam 

baixos padrões de habitabilidade e problemas de risco. 

Segundo o MCidades os tipos de assentamentos informais, aqui destacados, 

são os mais significativos do país e retratam duas principais situações, quanto as 

características do seu processo de urbanização: a primeira tem relação com a 

permanência em áreas centrais da cidade, cujos desenhos demandam a 

necessidade de melhoria das condições de habitabilidade; e a segunda, relacionada 

à forma da ocupação ou assentamento propriamente dito, caracterizados pela 

ausência do Estado, pela precariedade de infraestrutura urbana e habitacional, bem 

BRISA DO MAR 



39 

como pela regularização fundiária. No Quadro 1 apresenta-se uma síntese das 

tipologias de assentamentos ou moradias informais analisadas. 

 

Quadro 1: Quadro síntese da tipologia dos assentamentos informais 
ASSENTAMENTOS CARACTERÍSTICAS 

CORTIÇOS 

Habitações coletivas localizadas em áreas centrais, constituídas por 
edificações subdivididas em cômodos alugados, subalugados ou cedidos 
a qualquer título, superlotadas e com instalações sanitárias de uso 
comum. 

FAVELAS 

Aglomerados de domicílios autoconstruídos, dispostos de forma aleatória 
ou justaposta, superadensados e carentes de infraestrutura básica, que 
ocupam terrenos de propriedade pública ou particular. Assentamentos 
sem regularidade jurídica com moradias de baixo padrão construtivo. 
Sofrem com a ausência de serviços urbanos e geralmente estão situados 
em áreas ambientalmente inadequadas. 

LOTEAMENTOS 

IRREGULARES 

Áreas ocupadas por população de pouca renda, sem regularidade da 
terra/propriedade, geralmente caracterizadas pela autoconstrução das 
edificações e pela precariedade de infraestrutura urbana. Apresentam 
assentamento com traçados de ruas mais regulares que as favelas e 
lotes definidos. 

CONJUNTOS 

HABITACIONAIS 

DEGRADADOS 

Conjuntos habitacionais construídos pelo setor público que se encontram 
atualmente em situação de irregularidade ou degradação, demandando 
ações de melhoria ou adequação. Geralmente encontram-se no centro 
de áreas degradadas como favelas ou loteamentos irregulares. 

VILAS* 

Conjunto de casas contíguas, no mesmo lote, destinadas 
predominantemente pós década de 1990 a habitações de aluguel em 
Natal, com algum nível de precariedade urbanística e ambientais, 
caracterizadas pela implantação encravada no interior dos quarteirões ou 
no fundo de quintais com único acesso de entrada e saída.  

* Apesar de não ser uma tipologia predominante no País, apresenta considerável destaque no 
município de Natal. 

Fonte: Produzido pela autora, a partir de Dados a partir de BONDUKI, 1998; DENALDI e 
ROSA, 2009 e MCIDADES, 2009. 

 

Do ponto de vista metodológico, a identificação e caracterização desses 

tipos de assentamentos tem relação com a definição das estratégias de intervenção 

possíveis sobre estes, com objetivo de minimizar as carências físico-ambientais e 

sociais, assim como ausência de direitos urbanos básicos, conforme assinalam a 

ONU-Habitat (2012), o MCidades (2009) e DENALDI e ROSA (2009). As categorias 

de intervenção, por sua vez, “são definidas em função das lacunas entre as 

características do assentamento e o conceito de moradia digna” (DENALDI e ROSA, 

2009, p. 112). Dessa forma, a partir do tipo e condições de precariedade do 

assentamento, as intervenções urbanas devem garantir qualidade “habitacional e 

urbana”, considerando, principalmente, a eliminação das situações de risco do 

assentamento; a carência de infraestrutura básica; a ampliação da mobilidade; 
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acesso aos equipamentos urbanos; adequação da unidade habitacional; 

regularização da propriedade; e “ações relativas à inclusão social de seus 

moradores” (DENALDI e ROSA, 2009, p. 112).  

Para o estabelecimento das estratégias de intervenção, o MCIDADES (2009) 

classifica os assentamentos informais em três grandes grupos: Assentamentos 

consolidados, consolidáveis e não consolidáveis. Essa classificação considera as 

condições urbanísticas do assentamento, em função das variáveis decorrentes do 

processo de ocupação, e o tipo de intervenção possível/adequada, conforme pode 

se ver no Quadro 2.  Nele é possível identificar a correlação entre a situação 

urbanística existente no assentamento, as características e as intervenções 

necessárias, com destaque para, o terreno, a edificação e do padrão de ocupação. 

Para associar com o universo de estudo, apresenta-se a seguir alguns 

assentamentos informais existentes em Natal, destacando as condições de 

implantação e intervenção definidas pelo MCIDADES (2009). 

 

Quadro 2: Síntese das condições de implantação urbanística dos assentamentos. 

ASSENTAMENTOS  INSERÇÃO TERRITORIAL  
CARACTERÍSTICAS DA 

INTERVENÇÃO 

CONSOLIDADOS 

 

Assentamento Treze de Maio 
(Natal/RN) 

Assentamentos já integrados 
urbanisticamente e dotados de 
infraestrutura básica. Não são 
necessárias intervenções 
físicas que alterem sua 
morfologia (reparcelamento de 
lotes, redefinição de sistema 
viário), ou mesmo a execução 
de obras de infraestrutura 
básica. Os assentamentos 
podem, porém, não estar 
regularizados e sua população 
pode apresentar demandas 
específicas por programas de 
pós-ocupação, sociais e 
equipamentos e serviços 
públicos. 
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CONSOLIDÁVEIS 

 

Conjunto Habitacional Wilma Maia 
(Natal/RN) 

São aqueles que apresentam 
condições favoráveis de 
recuperação urbanística e 
ambiental e de reordenamento 
urbano (abertura ou 
readequação de sistema viário, 
implantação de infraestrutura 
básica, regularização 
urbanística do parcelamento do 
solo), com ou sem necessidade 
de remoção (reassentamento) 
de parte das famílias 
moradoras. Esta remoção pode 
ser necessária para eliminar 
situações de risco, promover o 
desadensamento, executar 
intervenções urbanas ou, ainda, 
em função de restrições legais 
à ocupação. 

NÃO CONSOLIDÁVEIS 

“Favela” do Mosquito na margem 
do Rio Potengi e linha Férrea 

(Natal/RN) 

Assentamento que não 
apresenta condições de 
recuperação urbanística e 
ambiental e de reordenamento 
urbano. Trata-se de núcleos 
comprometidos por situações 
de risco e insalubridade não 
solucionáveis, como, por 
exemplo, os que se localizam 
sobre aterro sanitário, oleoduto, 
sistema viário estrutural da 
cidade, áreas de risco, de 
preservação ambiental e non 
aedificandi. Os núcleos não 
consolidáveis são objeto de 
intervenção do tipo “remoção” e 
reassentamento em novas 
áreas. 

Fonte: Produzido pela autora, 2016, a partir de MCIDADES, 2009 e NATAL, 2013. 
 

Atualmente a maioria desses assentamentos se caracteriza por uma grave 

precariedade urbanística e físico-ambiental, associado ao espraiamento urbano e a 

alta densidade de ocupação que ocorre, principalmente, naqueles definidos como 

favelas e loteamentos irregulares, muitos presentes na paisagem urbana de Natal. 

Na seção seguinte destaca-se a discussão sobre população e meio ambiente, 

retratando a contribuição da ocupação informal em áreas ambientalmente frágeis. 
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1.3. ÁREAS AMBIENTALMENTE FRÁGEIS À OCUPAÇÃO  
 

Atualmente, as discussões sobre impactos no meio ambiente brasileiro 

enfocam, sobretudo, os resultados decorrentes do processo de urbanização, 

discutidos nos tópicos 1.1 e 1.2, e os efeitos deste sobre os diversos ecossistemas. 

André Luiz Prado (2012) considera que nas últimas décadas os espaços onde se 

encontram os assentamentos informais caracterizam-se pela situação fronteiriça 

entre dois principais ambientes: O urbano (caracterizado pelo próprio assentamento 

e marcado por uma ocupação incompleta, infraestrutura urbana precária e de menor 

renda) e o não-urbano (caracterizado por um território sem qualquer tipo de 

parcelamento do solo, seja formal ou informal). Essas duas dimensões do território 

constituem para Carlos Geraldo Luz de Freitas et al (2001) o que ele denomina de 

“meio ambiente” e destaca: 

 

Entende-se que o mesmo consiste em um determinado espaço que 
apresenta um equilíbrio dinâmico entre forças concorrentes dos 
meios físico, biótico e antrópico, as quais se organizam em um 
sistema de relações extremamente complexas e sensíveis às 
modificações de seus elementos constituintes. Portanto, o meio 
ambiente é composto ao mesmo tempo por um espaço e por um 
sistema de relações, que se desenvolvem nesse espaço, por meio de 
trocas de energias e matéria, e cujas alterações podem desencadear 
reações, modificando sua dinâmica. (FREITAS, 2001, p.12). 

 

À luz de Prado (2012) e Freitas (2001), entende-se que as relações 

desenvolvidas no “meio ambiente” constituem processos atuantes sobre a tríade: do 

meio físico, do meio biótico e do meio antrópico e que determinadas alterações, em 

suas relações, podem modificar as dinâmicas entre os principais ambientes que o 

compõem. Para Prado (2012), quanto à abordagem do processo de ocupações 

informais, o meio ambiente deve ser tratado em sua totalidade considerando, 

principalmente, as alterações fruto das relações entre ambientes, sobretudo 

segundo Freitas (2001), a partir do meio antrópico (Quadro 3) e o reflexo desse na 

dinâmica dos demais. 

 

 

Quadro 3: Exemplos de alterações no meio ambiente decorrentes do segmento 
antrópico. 

 SEGMENTO DO ALTERAÇÕES 
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MEIO AMBIENTE 

Físico 

Aceleração de processos erosivos, ocorrência de escorregamentos 
(solo, rocha); aumento de áreas inundáveis ou de alagamento; 

diminuição da infiltração da água no solo; contaminação do solo e das 
águas superficiais e subterrâneas; aumento da quantidade de 

partículas sólidas e gases na atmosfera e aumento da propagação de 
ondas sonoras. 

Biótico 
Supressão da vegetação; degradação da vegetação pelo efeito de 

borda; degradação da vegetação pela deposição de partículas sólidas, 
mas folhas; danos e incômodos à fauna. 

Antrópico 

Aumento pela demanda de serviços públicos e demais questões de 
infraestrutura; aumento do consumo de água e energia; aumento da 

arrecadação de impostos; aumento do tráfego; alteração na percepção 
ambiental e modificações de referências culturais. 

Fonte: FREITAS 2001, p. 14, modificado pela autora. 
 

Cada uma das alterações impostas, seja positiva ou negativa, pelos 

processos que atuam na interação do meio antrópico sobre os demais, está 

diretamente relacionada à interferência humana no ambiente, sob a perspectiva de 

modificações das características do meio biótico e principalmente do meio físico. 

Entende-se que existe um equilíbrio dinâmico entre esses últimos, na composição 

do ambiente Não-urbano, e resultando, segundo Marco Antônio Ferreira Gomes e 

Lauro Charlet Pereira (2011), em áreas ambientalmente frágeis.  

Tendo como pressuposto os impactos decorrentes da ação humana sobre o 

meio ambiente Não-urbano, e em virtude da complexidade dos problemas urbanos 

atuais, novas abordagens têm sido lançadas para o entendimento de áreas 

ambientalmente frágeis, vulnerabilidade socioambiental e sustentabilidade. Assim, 

para esse trabalho faz-se necessário compreender alguns desses conceitos. 

Áreas ambientalmente frágeis, de acordo com o que consideram Gomes e 

Pereira (2011, p. 6) “são áreas que, sob a menor ação pelo homem, apresentam 

desequilíbrios cujos reflexos aparecem nos diversos compartimentos ambientais, tais 

como água, solo, plantas e demais organismos que integram os ecossistemas”. Os 

referidos autores destacam ainda que as principais evidências de “fragilidade ou 

vulnerabilidade natural” estão relacionadas, principalmente, aos aspectos físicos, 

químicos e biológicos do solo: 

 

[...] estes ao sofrerem qualquer alteração ou mudança de padrão, 
contribuem para o desequilíbrio do ambiente de uma forma 
sistemática. Por exemplo, alterações físicas no solo, tais como 
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compactação e adensamento, aliadas ao baixo teor de matéria 
orgânica (caráter químico/biológico) podem favorecer o 
desenvolvimento de processos erosivos, dada a dificuldade de 
infiltração da água (GOMES et al., 2002) ao mesmo tempo em que 
deficiência em nutrientes contribui para a formação de cobertura 
vegetal pouco densa. A profundidade do lençol freático é outro fator 
que interfere, principalmente, na capacidade de atenuação ou 
mesmo de impedimento da entrada de contaminantes provenientes 
de diversas atividades, como os de origem industrial, agroindustrial e 
agrícola. (GOMES e PEREIRA, 2011, p. 7). 

 

Gomes et al (2000; 2002; 2008) apud GOMES e PEREIRA (2011) fala que 

“o conceito de fragilidade ambiental ou de áreas frágeis diz respeito à suscetibilidade 

do meio ambiente a qualquer tipo de dano, inclusive à poluição”. Nesse sentido tem-

se a compreensão de áreas frágeis como sendo aqueles ambientes que, por suas 

características físicas e bióticas, são particularmente sensíveis aos impactos 

ambientais adversos. Essas áreas podem apresentar “baixa resiliência12 ou pouca 

capacidade de recuperação” como, por exemplo, “os lagos e lagoas, as lagunas, as 

várzeas, as encostas de declividade acentuada e as áreas de recarga de aquífero,” 

(GOMES e PEREIRA 2011, p. 9). Os referidos autores consideram oito principais 

categorias de áreas frágeis existentes no país considerando limitações de caráter 

físico-ambiental e desconsiderando a localização que as mesmas assumem dentro 

dos biomas13 brasileiros, conforme Quadro 4 a seguir: 

 

 

 

Quadro 4: Categorias de áreas frágeis existentes no país. 

ÁREAS 
FRÁGEIS 

IMAGEM CARACTERÍSTICAS 

                                            
12 Segundo a ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – UNISRD – (2012) Resiliência é a 
capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade, potencialmente exposto a perigos, 
se adaptar a esta situação resistindo ou modificando-se de forma a atingir e manter um nível 
aceitável de funcionamento e estruturação. 
13O bioma, na definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o 
"conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de tipos de vegetação 
contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e 
história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria. Em 
outras palavras, ele pode ser definido como uma grande área de vida formada por um 
complexo de ecossistemas com características homogêneas”. Os biomas brasileiros são 
a Amazônia, o Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. 
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Topos de 
morros, 

encostas 
e 

escarpas 
de serras 
(bordas 

de 
depressõ

es). 

Visão geral das 
bordas/escarpas da Chapada 
Diamantina-BA.  Foto: Marco 
Antônio Ferreira Gomes (2006) 

Esses ambientes são representados por vários 
acidentes de relevo, sempre associados a 
grandes estruturas geológicas originadas por 
falhamentos ou por dobramentos. Os topos de 
morros e serras podem ser inseridos nesse 
conjunto de áreas frágeis, uma vez que não se 
concebe considerar somente a escarpa ou 
porção de declividade mais acentuada, 
excluindo a porção mais alta ou mais plana, ou a 
faixa de bordadura dessa escarpa. 

Nascente
s de 

cursos 
d’água 

 Nascente do Rio Potengi, Cerro 
Corá – RN. Foto: João Ceará 
(2015) 

As nascentes dos cursos d’água caracterizam-
se por serem porções de área com alta 
vulnerabilidade natural, principalmente porque, 
quase sempre, estão associadas a relevo 
acidentado e/ou presença de solos rasos. Tais 
características expõem as nascentes a uma 
condição de fragilidade frente a fenômenos 
naturais (climático ou edafoclimático, pedológico 
e geológico) ou a ações antrópicas. 

Margens 
de cursos 

d’água, 
várzeas e 

leitos 
inundávei

s. 

 Margens do Rio Potengi, Natal 
– RN. Foto: Canindé Soares 
para o WWW.fotojornalismo.net 
(19, de jun. 2015). 

Os ambientes de água doce são divididos em 
dois grupos principais: águas correntes 
(ambientes lóticos), tais como riachos e rios, e 
águas paradas (ambientes lênticos ou leníticos) 
como lagos, lagoas e pântanos (LOWE-
McCONNELL, 1975 apud GOMES e PEREIRA 
2011). Várzeas são áreas de baixada, que se 
estendem dentro de bacias hidrográficas e 
representam um dos mais importantes ecótonos 
associados aos ecossistemas aquáticos de água 
doce. Apresentam grande diversidade de 
espécies e são resultados de um fenômeno 
natural que envolvem dois períodos distintos: 
cheia e vazante (AGOSTINHO et al. 1997 apud 
GOMES e PEREIRA 2011). As margens dos 
cursos d’água normalmente são cobertas por 
matas ciliares, quando se encontram 
preservadas; exceção refere-se às várzeas que, 
naturalmente, exibem uma vegetação rasteira 
tipo gramínea; porém em áreas com intensa 
atividade agrícola, a vegetação, mesmo aquela 
destinada à cobertura ciliar, é degradada, 
apresentando uma cobertura vegetal reduzida e 
fragmentada, levando à extinção de muitos 
animais, desequilibro nas populações, etc. 
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Lagos, 
lagoas e 
lagunas. 

 Lagunas próximas ao Forte dos 
Reis Magos, Natal – RN. Foto: 
Canindé Soares para o 
WWW.sospontanegra.org (23, 
de maio de 2012). 

Lagos, lagoas e lagunas são corpos d’água de 
diversos tamanhos. Enquanto os dois primeiros 
são tipicamente continentais, cujas águas são 
doces, sendo o lago maior do que a lagoa, o 
terceiro tipo, representado pelas lagunas, 
corresponde à depressão formada por água 
salobra ou salgada que se localiza em bordas 
litorâneas e se comunicam com o mar através 
de um canal. As lagunas, que possuem tamanho 
variado, quase não são citadas hoje em dia, 
sendo quase sempre, erroneamente, chamadas 
de “lagoas”. O lago tem a estrutura de uma 
lagoa, porém, conceitualmente, apresenta um 
tamanho maior. No entanto, os três tipos são 
extremamente frágeis, tanto do ponto de vista da 
contaminação quanto de comprometimento do 
volume de seus corpos d’água, podendo 
inclusive atingir completo desaparecimento. 

Áreas de 
recarga 

de 
aquíferos 

 Área de Recarga do aquífero 
barreiras - Zona de Proteção 
Ambiental (ZPA) 1, Natal – RN. 
Foto: Canindé Soares para o 
www.canindesoares.com. (6 de 
abril de 2016). 

Nos aquíferos sedimentares, sua alimentação ou 
recarregamento se dá por dois mecanismos: a) 
infiltração direta das águas de chuva nas áreas 
de recarga; e b) infiltração vertical ao longo de 
descontinuidades nas áreas de confinamento, 
num processo mais lento (ROCHA, 1996; 
GOMES, 2008 apud GOMES e PEREIRA, 
2011). As áreas de recarga direta representam 
regiões onde o aquífero se encontra mais 
vulnerável. Dessa forma, o mau uso dos solos 
dessas áreas pode comprometer, a médio e 
longo prazo, a qualidade da água subterrânea. É 
necessário um manejo especial para essas 
áreas, a fim de que todo o sistema, o qual inclui 
as áreas de recarga e o aquífero propriamente 
dito (parte confinada), possa ser gerido de forma 
sustentável. Essa gestão sustentável depende, 
pois, da identificação e controle das fontes de 
poluição nas áreas de recarga (ROCHA, 1996 
apud GOMES e PEREIRA, 2011). 

Áreas de 
ação 

eólica 
intensa, 

arenizaçã
o e deser-
tificação. Áreas de Ação eólica intensa - 

ZPA 2 e ZPA 10, Natal – RN. 
Foto: Osmar do Prado e Silva 
para o http://pu3yka.com.br/ (13, 
de novembro de 2012). 

As áreas de ação eólica intensa compreendem 
aqui as faixas litorâneas com expansão de 
dunas, as áreas de arenização e as áreas de 
desertificação, estas duas típicas de ambientes 
interiores. O processo de formação de dunas é 
decorrente do tipo de sedimento, da natureza do 
fornecimento do material sedimentar, da 
presença de ventos acima da velocidade crítica 
de movimentação da areia (preferencialmente 
com uma resultante em direção à praia) e da 
eficiência da cobertura vegetal no bloqueio do 
movimento dos grãos de areia. 
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Mangues 

 Mangue na Zona de Proteção 
Ambiental 08 (Região Norte), 
Natal – RN. Foto: Foto: Canindé 
Soares/G1 para 
http://g1.globo.com/rn/rio-
grande-do-norte (21, de 
fevereiro de 2015). 

O Mangue, ou Manguezal é um ecossistema 
típico de áreas costeiras alagadas em regiões 
de clima tropical ou subtropical. Mesmo com 
uma variedade pequena de espécies lenhosas, 
o mangue ainda é considerado um dos 
ambientes naturais mais produtivos do Brasil, 
em função das grandes populações de 
crustáceos, peixes e moluscos que abriga. Os 
manguezais são verdadeiros berçários, local de 
proteção, alimentação e reprodução, 
contribuindo para a sobrevivência de espécies 
de aves e mamíferos. A matéria orgânica, 
gerada no manguezal, constitui-se em rico 
alimento energético para diversos componentes 
da fauna estuarina e marinha. Existe uma 
relação direta entre produtividade de pesca e 
conservação dos manguezais. Estes são 
também importantes para proteção da costa 
contra erosão. 

Restingas 

 Restinga arbustiva recobrindo 
as dunas da Zona de Proteção 
Ambiental 10, Natal – RN. 
Fonte: Foto: MPRN, 2012. 

Refere-se a um conjunto de ecossistemas que 
compreende comunidades vegetais florística e 
fisionomicamente distintas, situadas em terrenos 
predominantemente arenosos, de origens 
marinha, fluvial, lagunar, eólica ou combinações 
destas, de idade quaternária, em geral com 
solos pouco desenvolvidos (CONSELHO 
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2002 apud 
GOMES e PEREIRA, 2011). Estas comunidades 
vegetais formam um complexo edáfico e 
pioneiro, que depende mais da natureza do solo 
que do clima, encontrando-se em praias, 
cordões arenosos, dunas e depressões 
associadas, além de planícies e terraços. 

Fonte: A partir de dados de Gomes e Pereira 2011 e MPRN 2012, modificado pela autora. 
 

A partir do quadro acima, é possível identificar que a maioria das áreas 

frágeis encontra-se em ambientes, físico e biótico, com características peculiares 

conferindo-lhes caráter de fragilidade, seja pela condição de manutenção do 

equilíbrio de determinados ecossistemas, pela sua condição geológica ou pela forma 

de uso do solo dessas áreas. Segundo Elmo da Silva Amador (1985), é possível 

também, compreender as áreas frágeis a partir da opção política de uso, em função 

da maior ou menor capacidade de manter e recuperar a condição de equilíbrio, 

alterada a partir de uma ação inadequada do homem. Neste contexto o autor 

destaca: 
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[...] pode se entender que os ecossistemas serão tão mais frágeis 
quanto menor a capacidade de manter ou recuperar a situação de 
equilíbrio (estabilidade), seja no espaço, seja no tempo, como 
também serão tão mais estáveis quanto mais rapidamente e com 
menor flutuação ele retorna ao seu estado de equilíbrio. (AMADOR, 
1985 apud GOMES e PEREIRA 2011). 

 

A noção de fragilidade de uso dessas áreas está associada, segundo Maria 

Clélia Lustosa Costa e Eustógio Wanderley Correia Dantas (2009), dentre outros, à 

compreensão de vulnerabilidade socioambiental como os diferentes graus de 

exposição que uma determinada população, em situação social vulnerável14, se 

encontra em relação a diferentes situações de conflitos naturais, tecnológicos ou 

sociais impactantes, como resultados de condições de risco ambiental. Nesta 

abordagem Mendonça (2004, apud Costa e Dantas, 2009) considera a noção de 

risco ambiental ligada às ciências da natureza e as ciências da sociedade, 

concebendo os riscos urbanos como produto da vulnerabilidade associada aos 

problemas ambientais urbanos, e destaca: 

 

[...] as condições de vida da população passaram a desempenhar 
importante papel na constituição e compreensão dos problemas 
ambientais urbanos e revelou, ao mesmo tempo, diferenciações 
claras entre a cidade formal e a cidade informal. (Mendonça 2004, 
p.141 apud Costa e Dantas, 2009, p.197). 

 

Costa e Dantas (2009, p. 197) definem a vulnerabilidade socioambiental, 

como uma “área onde coexistem riscos ambientais e populações em situação de 

vulnerabilidade social” e expõem que, de maneira geral, são as áreas frágeis 

ocupadas por proporções elevadas de indivíduos que não possuem recursos de 

quaisquer naturezas para responderem “adequadamente” às ocorrências de eventos 

ambientais adversos. 

                                            
14 Para Katzman (1999) apud Costa e Dantas (2009) deve-se considerar também a situação 
das pessoas quanto a inserção e estabilidade no mercado de trabalho; debilidade de suas 
relações sociais e o grau de regularidade de acesso aos serviços públicos ou outras formas 
de proteção social. Lucio Kowarik (2009) enfatiza a relação entre desigualdade urbana e 
vulnerabilidade social, apontando a situação de desproteção a que vastas camadas 
populacionais estão submetidas, especialmente em relação a três eixos: moradia, 
emprego/desemprego e violência. 
Para Costa e Dantas (2009) grupos vulneráveis socialmente, são populações que por 
determinadas contingências, são menos propensas a uma resposta positiva quando da 
ocorrência de algum evento adverso.  
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2. ÁREAS DE RISCO X OCUPAÇÕES EM RISCO 
 

Frente ao elevado déficit habitacional e social, e à natureza do seu processo 

de urbanização, o Brasil enfrenta hoje o desafio de diminuir a desigualdade social e 

desenvolver ações com vistas a solucionar os problemas decorrentes das 

ocupações em áreas de risco, nas suas diferentes configurações. Muitas destas 

ocupações resultam do processo de produção do espaço urbano excludente que só 

oferece essa alternativa de moradia para a população dos estratos inferiores de 

renda e, por isso, ocupam áreas inadequadas do ponto de vista urbanístico e 

ambiental. Nesse sentido, Silvia Helena Zanirato et. al. (2008) ressalta que é preciso 

ter clareza de que o risco é uma criação social, mediada pela capacidade de 

apreensão que cada grupo humano desenvolve sobre ele. Em razão disso, faz-se 

necessário qualificar a expressão “risco” de acordo com a inserção social do grupo 

em análise e o processo de produção do espaço.  

Nessa perspectiva observa-se que, a ação do capital imobiliário no Brasil se 

evidencia como dominante nesse processo, contribuindo para o surgimento e 

permanência de vazios urbanos à espera de valorização e, assim, levando as 

populações de menor renda, a ocupar os espaços periféricos ou outras áreas 

inseridas no interior da malha urbana, menos valorizadas, devido a sua fragilidade 

ambiental ou áreas impróprias, como algumas citadas no capítulo anterior. 

A ocupação do solo para fins de moradia em áreas ambientalmente frágeis, 

especialmente margens de rios e encostas, resulta, ainda, da ausência de uma 

política urbana eficiente, especialmente de habitação e planejamento urbano. 

Habitações caracterizadas por seu baixo padrão construtivo, quando instaladas em 

áreas vulneráveis e com ausência ou carência de infraestrutura urbana, como topos 

e escarpas de morros, tornam-se extremamente susceptíveis a situações de risco do 

tipo deslizamento, que resultam, em alguns casos, em danos materiais e perdas 

humanas. 

Partindo desses enunciados, discute-se na seção seguinte alguns conceitos 

relativos às áreas e categorias de risco, assim como os parâmetros necessários para 

sua análise numa perspectiva urbanística. Apresenta-se, ainda, uma seleção de 

ações normativas incidentes nesse campo da política pública, com ênfase nas 

relacionadas à gestão, prevenção e controle da ocupação. 
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2.1. ÁREAS DE RISCO, RISCOS E SEUS PROCESSOS. 
 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo15 sugere que para 

determinar uma área de risco, ao menos dois fatores devem ser considerados: o 

meio físico ou geológico e o tipo de ocupação do solo existente. O primeiro 

relaciona-se diretamente com as questões que envolvem o solo, com atenção ao 

relevo e as suas características físicas e ambientais. O segundo considera os tipos 

de assentamento e, sobretudo, suas condições construtivas “visto que moradias de 

baixo padrão construtivo são mais vulneráveis a deslizamentos de terra, por 

exemplo.” (IPT, 2016). 

Segundo Celso Santos Carvalho et al. (2007, p.26), áreas de risco são 

porções do território passíveis de serem atingidas por “fenômenos ou processos 

naturais e/ou induzidos que causem efeito adverso”. O autor afirma que os 

habitantes dessas áreas que, quase sempre, correspondem a assentamentos 

informais, estão sujeitos a danos “à integridade física, perdas materiais e 

patrimoniais”. Para Ricardo Brandão Figueiredo (1994), essas áreas se concentram, 

em sua maioria, em fundos de vales (sujeitos às inundações e solapamentos) ou em 

encostas (passíveis de escorregamentos e demais processos de desmoronamentos 

devido às altas declividades). 

Neste contexto, destaca-se que, no Brasil, a Lei do Parcelamento do Solo, 

Lei nº. 6.766/7916, em vigor desde finais de 1970, já incorporava restrições à 

ocupação do solo em áreas urbanas consideradas inadequadas. Em seu Art. 3º, 

parágrafo único, proíbe que áreas de risco sejam loteadas para fins urbanos: 

 

Art. 3º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins 
urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização 
específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei 
municipal.  
Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: 
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas 
as providências para assegurar o escoamento das águas; 
Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à 
saúde pública, sem que sejam previamente saneados; 

                                            
15 O IPT trabalha com investigação de Riscos e Desastres naturais relacionados à processos 
geológicos-geotécnicos. 
16 A Lei Nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo 
Urbano, modificada pela Lei Nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999. 
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III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 
cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades 
competentes; 
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 
edificação; 
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição 
impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 
(BRASIL. Lei Nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979). 

 

No Art. 4º, a mesma Lei estabelece outro tipo de restrição para a ocupação 

ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das 

rodovias, ferrovias e dutos, definindo como obrigatória a reserva de uma faixa não-

edificável de 15 metros. Tais áreas não podem receber edificações e destinam-se a 

cumprir funções socioambientais. 

Apesar disso, o próprio Estado, por meio de diversas ações setoriais tem 

provido serviços e infraestrutura  nessas áreas, contribuindo para a consolidação 

das ocupações inadequadas que nelas se instalam. Segundo Franciele da Silva et 

al. (2012, p.1), tais ações, aliadas ao incremento populacional e a “ocupação 

desordenada do solo, promovem impactos ao sistema natural e a vida humana, 

ocasionando problemas socioambientais de grandes proporções”. A autora também 

esclarece que essa ocupação inadequada “pode ocorrer em superfícies com 

declividade acentuada, suscetíveis a deslizamentos de terra, bem como em fundos 

de vale, demasiadamente próximos, ou desrespeitando as faixas de preservação 

permanente nas margens dos canais fluviais” (SILVA, 2012, p.460).  

Ressalte-se que, no contexto do marco normativo ambiental, essas áreas 

são definidas como Áreas de Preservação Permanente (APP). Entre os marcos 

regulatórios de federal cabe sublinhar o Código Florestal, Lei Nº 12.651/2012, 17 a 

Lei da Mata Atlântica, Lei Nº 11.428/200618, e demais resoluções do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONEMA). Além disso, outras referências normativas 

de âmbito estadual e municipal também incidem com restrições à ocupação do solo 

dessas áreas.  

Neste trabalho a relação entre as APP e as áreas de risco ambiental são 

discutidas observando-se os disposto nos marcos regulatórios, mesmo entendendo 

                                            
17 As APPS já eram definidas desde o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771/65). 
18 Lei Nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, dispõe sobre a utilização e proteção da 
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 
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que estas, em especial o Código Florestal, legalizam algumas áreas de risco e 

flexibilizam a ocupação sobre as mesmas.  

Segundo o inciso II, do Art. 3º, do Código Florestal, (APP) é definida como 

“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas”. 

Ao mesmo tempo, ao tratar de assentamentos informais em áreas urbanas o 

Código Florestal reconhece a sua existência em áreas em APP, por se tratar de 

“interesse social”, conforme consta no Art. seu 3º, alínea d, inciso IX. Ratificando 

esse entendimento a Lei 11.977/09, que dispõe sobre o Programa Minha Casa 

Minha Vida e sobre a regularização fundiária de assentamentos informais, 

estabelece as condições para a efetivação destas ocupações, conforme se pode 

constatar no seu Art. 54º [...] e parágrafos abaixo sublinhados:  

 

§ 1o  O Município poderá, por decisão motivada, admitir a 
regularização fundiária de interesse social em Áreas de Preservação 
Permanente, ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em 
área urbana consolidada, desde que estudo técnico comprove que 
esta intervenção implica a melhoria das condições ambientais em 
relação à situação de ocupação irregular anterior.  
§ 2o  O estudo técnico referido no § 1o deverá ser elaborado por 
profissional legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto de 
regularização fundiária e conter, no mínimo, os seguintes elementos:  
I – caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;  
II – especificação dos sistemas de saneamento básico;  
III – proposição de intervenções para o controle de riscos 
geotécnicos e de inundações;  
IV – recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de 
regularização;  
V – comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade 
urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos 
hídricos e a proteção das unidades de conservação, quando for o 
caso;  
VI – comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores 
propiciada pela regularização proposta; e  
VII – garantia de acesso público às praias e aos corpos d´água, 
quando for o caso. (BRASIL. Lei Nº 11.977, de 7 de julho de 2009) 

 

Para Silva et al (2012) as funções das APPs ultrapassam as barreiras de 

preservar a vegetação ou a biodiversidade, passando a atribuir uma função 

ambiental muito mais abrangente, como o de proteger, inclusive, o bem estar das 

populações humanas ali residentes, minimizando as situações de risco ambiental. 
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As autoras destacam, ainda, que a relação entre as APPs e as Áreas de Risco estão 

diretamente relacionadas à manutenção da estabilidade geológica: 

 

Trata-se de uma das atribuições mais importantes das APPs de 
encostas com declividade superior a 45º e topos de morro. Tais 
áreas, além de importantes para a biodiversidade e para manutenção 
e recarga de aquíferos que vão abastecer as nascentes, são, em 
geral, áreas frágeis e sujeitas a desbarrancamentos e deslizamentos 
de solo ou rochas, principalmente quando desmatadas e degradadas 
ambientalmente. (SILVA et al, 2012, p.466) 

 

Nota-se que a ocorrência de situações de risco é determinada pela relação 

entre o homem e a natureza, ou seja, pela ação do homem sobre a natureza e a 

forma do meio-físico, através de uma ocupação informal e sem observância às 

normas ambientais e urbanísticas. Segundo Carvalho, et al. (2007) é a partir dessa 

relação que se constitui o conceito de risco como sendo “a possibilidade de 

ocorrência de um dado processo ou fenômeno, e a magnitude de danos ou 

consequências sociais e/ou econômicas sobre uma dada comunidade” (Carvalho et 

al, 2006, p.29)  

Nesse contexto, Celso Santos Carvalho e Thiago Galvão (2006); Eduardo de 

Andrade (2013); Francisco Calvo e García Tornel (2001) coincidem no entendimento 

sobre as Áreas de Risco, quando destacam que estas se constituem quando 

localizadas numa região onde se concentram os riscos à ocupação humana e dentro 

dela existem setores de risco susceptíveis a diferentes danos e consequências, 

considerando dentre outros, os perigos e graus de risco associados. 

Para Calvo e Tornel (2001) o risco não é o mesmo que uma catástrofe. 

Carvalho et al. (2007) também afirma que não existem definições unânimes quanto a 

esses termos, os quais estão associados a uma situação que implica perigo e que, 

ocasionalmente, pode ou não desencadear uma catástrofe. Calvo e Tornel (2001, 

p.19) afirmam, ainda, que “existe riesgo, por tanto, cuando el umbral de cambio 

tolerable se ve sobrepasado em um plazo más o menos breve y empieza a 

desencadenarse una situación que conduce a la catástrofe”.  

O conceito de perigo, associado ao risco, é definido por Carvalho et al 

(2007) como “condição ou fenômeno com potencial para causar uma consequência 

desagradável”. Essas consequências, por sua vez, se configuram em diferentes 

processos, sob a influência de condicionantes naturais, antrópicos ou ambos, tais 
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como: escorregamentos, erosões, solapamento de margens, assoreamento, 

inundações, colapsos e etc. Para este trabalho foram selecionados, 

especificamente, os processos de risco recorrentes apenas em encostas, dada as 

características do universo de estudo apresentadas no capítulo 4. 

 

2.1.1. Classificação dos Processos de Risco em Encostas 
 

Existem diversas classificações quanto aos processos de risco recorrentes 

em encostas ocupadas por atividades humanas.  No presente estudo adota-se a 

classificação sugerida por Carvalho et al (2007) e Lynn M. Highland et. al. (2011), 

que agrupam em quatro grandes classes os processos de risco provenientes de 

escorregamentos ou deslizamentos em encostas conforme o Quadro 5. 

 

Quadro 5: Processos de risco recorrentes em encostas. 

Processos Imagem Características 
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Fonte: Carvalho et al, 2007. 

Os rastejos são movimentos 
lentos, imperceptível e contínuo, 
que envolvem grandes massas 
de materiais, cujo deslocamento 
resultante ao longo do tempo é 
mínimo (mm a cm/ano). São o 
tipo mais comum de 
deslizamentos em encostas. 
Precede outros tipos de 
movimentação. 
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Deslizamento de Encosta, Mãe Luiza – 

Natal. Fonte: Edilson Silva, 2014. 

Os deslizamentos são processos 
marcantes na evolução das 
encostas, caracterizando-se por 
movimentos rápidos (m/h a m/s), 
com limites laterais e 
profundidade bem definidos 
(superfície de ruptura). O principal 
agente deflagrador deste 
processo é a chuva ou ações 
antrópicas (retirada de vegetação, 
cortes inadequados etc.). 
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Blocos de rocha em situação de queda, 
Morro de Boa Vista – Vila Velha. Fonte: 
CPMR, 2016. 

Os movimentos do tipo queda são 
extremamente rápidos (da ordem 
de m/s) e envolvem blocos e/ou 
lascas de rocha/construções em 
movimento de queda livre, 
instabilizando um volume 
relativamente pequeno. Ocorre 
em taludes íngremes ou verticais, 
também em áreas litorâneas e ao 
longo de taludes rochosos de rios 
e ribeirões. 
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Corrida de Massa após intensa chuva, Mãe 
Luiza - Natal.  Fonte: Prefeitura do Natal, 
2014. 

As corridas de massa são 
movimentos gravitacionais de 
massa complexos, ligados a 
eventos pluviométricos 
excepcionais. Ocorrem a partir de 
deslizamentos nas encostas e 
mobilizam grandes volumes de 
material, sendo o seu escoamento 
ao longo de um ou mais canais de 
drenagem, tendo comportamento 
líquido viscoso e alto poder de 
transporte. 

Fonte: A partir de Carvalho et al (2007); Highland e Bobrowsky (2011) 
 

Os processos de urbanização e a ocupação de encostas por edificações, 

inclusive nas cidades constituem alguns dos principais cenários para o aparecimento 

desses processos de risco ou, segundo Highland e Bobrowsky (2011), dos acidentes 

geológicos. As populações que têm ocupado encostas estão contribuindo para 

alterações na paisagem, nas características do relevo e, por consequência, para o 

aumento da ocorrência de acidentes ou processos de risco. 

Para Carvalho et al (2007) e Carvalho e Galvão (2006) os escorregamentos 

ou deslizamentos resultam de uma variedade de “tipos de movimentos de massa de 

solos, rochas ou detritos, gerados pela ação da gravidade, em terrenos inclinados, 

tendo como fator deflagrador principal a infiltração de água, principalmente das 

chuvas” (CARVALHO et al, p. 31)  

Segundo os autores, essas movimentações podem ser geradas pelas 

atividades do homem, que alteram as condições naturais do relevo, por meio de 

cortes ou aterros para construção de moradias e outras obras físicas.  
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Raquel Rolnik (2001) ressalta que esses processos traduzem um modelo de 

“urbanização de risco” que se constitui como a expressão territorial de uma ordem 

urbanística excludente e predatória, produto da ausência de um planejamento que 

incorpore as áreas precárias da cidade e da interação entre os processos 

socioeconômicos e políticas públicas. A autora afirma, ainda, que tanto os 

moradores, que alteram o meio ambiente natural em busca de sobrevivência, quanto 

o poder público, que se omite em relação ao problema, vêm contribuindo para o 

surgimento e ampliação de áreas de risco nas cidades, bem como, para o 

agravamento dos riscos associados aos processos de ocupação que lhes deram 

origem. 

Calvo e Tornel (2001) e Carvalho e Galvão (2006) sugerem que a ocorrência 

de riscos resulta, principalmente, de uma ocupação inadequada, sendo, portanto, 

mais comum em áreas com ocupações informais, sobretudo as favelas. Esses 

processos de movimentação de massa (deslizamentos ou escorregamentos) podem 

ser previstos em função das características do meio, associadas às ações 

antrópicas, ou seja, pode-se conhecer previamente onde e em que condições vão 

ocorrer. Da mesma forma, a sua magnitude também pode ser prevista, possibilitando 

a adoção de medidas não estruturais e estruturais específicas de mitigação do risco 

para cada tipo de processo. 

Segundo Priscila Ikematsu et al (2015), a análise das características do 

meio, é possível a partir do conhecimento sobre os parâmetros para conhecimento 

do risco, que incluem a avaliação das condições de ocorrência de riscos, a previsão 

da magnitude e das medidas necessárias de mitigação das áreas implicadas. 

 

2.2. PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE ÁREAS DE RISCOS.  
 

Antes de abordar os parâmetros para análise de áreas de risco e 

considerando a ênfase do trabalho sobre os processos existentes em encostas19, 

ressalta-se o conceito de encostas adotado, tendo em vista as características do 

relevo da fração territorial, definida como universo de estudo, o bairro de Mãe Luiza. 

                                            
19 O IPT considera as áreas de encosta como áreas de risco em virtude da potencialidade de 
escorregamento de massas (ou deslizamento), devido, entre outros fatores, à ocorrência de 
chuvas intensas e/ou contínuas. 
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Segundo Highland e Bobrowsky (2011) e Carvalho et al (2007) as encostas 

constituem uma conformação natural de terreno, originadas pela ação de forças 

externas e internas, através de agentes geológicos, climáticos, biológicos e ações 

humanas que vêm, através dos tempos, esculpindo a superfície da Terra 

(CARVALHO, 2007, p. 29-30). São também definidas como toda superfície natural 

inclinada com diversas formas de relevo que permitem a conexão dinâmica entre o 

topo e o fundo de vale (baixada ou planície). (Figura 6) 

 

Figura 6: Diferentes formas do relevo em encostas. 

 

Fonte: Eduardo Vedor de Paula, 2010. 
 

Carvalho et al (2007) afirma ainda que essas diferentes feições apresentam 

comportamentos geotécnicos diferenciados para topos, encostas e planícies, sendo 

as encostas, quando ocupadas, com maior suscetibilidade a acidentes. Esta 

característica resultou, de acordo com Highland e Bobrowsky (2011), na utilização 

dos termos morros e encostas como sinônimos para indicar regiões acidentadas das 

cidades. Para esses autores, nos processos de ocupação e riscos existe uma 

relação direta entre a declividade da encosta e a frequência de movimentos de 

massa, pois, quanto maior o ângulo da encosta menor o fator de segurança, 

implicando em possíveis deslizamentos e, por conseguinte, riscos potenciais às 

ocupações ali existentes. 

Definidas as diferentes características formais desde a perspectiva 

geomorfológica de uma encosta e algumas relações relativas às ocupações com 
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edificações, é possível avançar na discussão sobre os parâmetros de análises de 

Áreas de Riscos. Para isso, recorreu-se aos parâmetros adotados por Highland e 

Bobrowsky (2011) os quais, quando aplicados às análises de riscos em áreas 

ocupadas, permitem prever, avaliar e gerenciar determinadas dinâmicas.  

A utilização de parâmetros para a análise de Áreas de risco exige o 

reconhecimento sobre a importância da gestão dos riscos, sobretudo, em áreas 

ocupadas por edificações. De acordo com Carvalho e Galvão (2006) a Agência de 

Coordenação das Nações Unidas para o Socorro em Desastres - UNDRO (1991), a 

análise inicia-se a partir dos resultados obtidos na identificação de possíveis riscos, 

com o “objetivo de reconhecer o cenário atual num determinado espaço físico, de 

acordo com diferentes tipos de processos previamente reconhecidos.” Esse tipo de 

análise pode ser aplicado em uma área restrita ou para um conjunto de áreas, 

envolvendo diversas etapas, tais como explicitadas na Figura 7.  

 

Figura 7: Sequência das etapas para análise de áreas de risco.  

 

 

Fonte: Produzido pela autora (2016) a partir de Carvalho et al (2007) e Highland e 
Bobrowsky (2011) 

 

Para Carvalho et al (2007) e IPT (2016) o zoneamento permite a 

identificação dos processos de risco incidentes na avaliação de ocorrências de 

acidentes, a delimitação e distribuição espacial de setores em relação ao grau de 

probabilidade de ocorrência do processo.  

Além disso, também permite a individualização e caracterização das áreas 

identificadas, fornecendo informações sobre os diversos níveis de suscetibilidade 

sob os quais estão submetidas. Esta etapa se inicia com uma pré-setorização, 

utilizando-se a percepção e os parâmetros básicos.  Segundo Highland e Bobrowsky 

(2011) e Carvalho et al (2007) a percepção está atrelada à experiência e à vivência 

do profissional porém, é necessário a consideração dos parâmetros básicos, 

constantes na Figura 8, Para estes autores, a declividade ou inclinação poderá 

variar de acordo com o tipo de solo, rocha, relevo, ou de acordo com as 
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intervenções antrópicas, como cortes e aterros (CARVALHO et al, 2007, p. 29-32).  

Para este parâmetro tomam-se os valores de referência indicados pelo IPT (2016), 

os quais estão ajustados ao disposto nas Leis 6.766/1979 e a 12.651/2012 e 

constam na Figura 9. 

 

Figura 8: Sequência da análise dos parâmetros básicos. 

 

 

Fonte: Produzido pela autora (2016), a partir de Carvalho et al (2007) e Highland e 
Bobrowsky (2011) 

 

Figura 9: Valores de referência utilizados no parâmetro declividade. 

 

Fonte: Produzido pela autora, 2016. 
 

Para Ikematsu et al (2015) e Carvalho e Galvão (2006), mesmo com a 

utilização de valores de referências, cada área deve passar por avaliação específica, 

principalmente a partir do reconhecimento de deslizamentos já ocorridos. Como 

exemplo, Carvalho e Galvão (2006) cita que a partir de 20-25º de declividade já 

ocorrem deslizamentos no litoral paulista. Nesse sentido, serão adotadas como 

parâmetro de risco para a área de estudo, as declividades a partir de 17º 

reconhecidas pela Lei nº 6.766/79 e utilizada pela Lei nº 4.663/95 da AEIS de Mãe 

Luiza.  

Quanto às tipologias dos processos, esses autores indicam que, assim como 

a declividade, estas estarão intimamente “ligadas ao tipo de solo, rocha, relevo da 

área e poderá variar de acordo com as intervenções antrópicas” (CARAVLHO e 

GALVÃO, 2006, p. 93-94) como os cortes e aterros. Segundo o IPT (2016) os tipos 

mais comuns no Brasil estão apresentados na Figura 10. 

1.Declividade/

Inclinação

2.Tipologia dos

processos

3.Posição da Ocupação em 

Relação à encosta

4.Qualidade construtiva

da Ocupação

6.766/79

•Terrenos com declividade igual ou
superior a 30% ( equivalente a
17º), salvo se atendidas exigências
específicas.

12.651/12

•APPs de encostas com
declividade superior a 45º e
topos de morro.
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Figura 10: Tipologias mais recorrentes de risco por deslizamentos no Brasil. 

 

Fonte: Elaborado a partir de IPT (2016), Jefferson Picanço (2003) e PROIN/CAPES e 
UNESP/IGCE. 

 

Conhecer as tipologias dos processos de risco, bem como as posições que 

as ocupações possuem em relação às encostas é, segundo diversos autores 

Ikematsu et al (2015); Eduardo Soares de Macedo e Fabrício Araújo Mirandola 

(2016); Carvalho et al (2007) requisito essencial para análise e a formação de um 

conceito específico para determinado processo. É a posição da ocupação em 

relação à encosta que indicará a possibilidade de “queda” ou “atingimento” (Carvalho 

et al, 2007, p.45). Genericamente, considerando os diferentes processos de risco, as 

ocupações existentes no alto de uma encosta indicarão a possibilidade de queda e 

as localizadas nas bases (baixadas, ou fundo de vale) poderão ser atingidas por 

algum processo de queda. As que se localizarem em uma situação intermediária, 

localizados em “meia encosta”, poderão sofrer tanto a possibilidade de queda quanto 

de atingimento conforme representado na Figura 11. 

 

Deslizamento planar em corte e 
aterro (sudeste)

Deslizamentos na Formação 
Barreiras (nordeste).
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Figura 11: Ocupações na encosta de Aparecida em Mãe Luiza. 

 
Fonte: da autora, 2014. 

 

Macedo e Mirandola (2016), assim como Ikematsu et al (2015), acrescentam 

que para a etapa de análise de áreas faz-se necessário considerar também o raio de 

alcance dos processos ocorrentes ou esperados. O último parâmetro básico de 

análise trata da qualidade dos materiais empregados nas construções, que Carvalho 

et al (2007) relaciona com um grau de vulnerabilidade a partir da qualidade dos 

primeiros. Para os autores: 

 

Uma ocupação com moradias em madeira apresenta menor 
resistência ao impacto da massa escorregada. Já as moradias em 
alvenaria têm maior resistência ao impacto devido as suas fundações 
e paredes mais resistentes. As ocupações mistas apresentam média 
vulnerabilidade. (CARVALHO et al, 2007, p.46) 

 

O IPT (2016) define vulnerabilidade como sendo “o grau de perda para um 

dado elemento ou grupo dentro de uma área afetada por um processo”. Dessa 

forma, a qualidade dos materiais empregados nas construções existentes em Áreas 

de Risco de encostas norteará a resistência de determinada ocupação assim como a 

vulnerabilidade (Figura 12) a determinados processos de risco.  

 

QUEDA 

QUEDA/ ATINGIMENTO 

ATINGIMENTO 
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Figura 12: Qualidade das ocupações x vulnerabilidade. 

 
Fonte: Produzido pela autora, 2016. 

 

Para Carvalho et al (2007) e Carvalho e Galvão (2006) a necessidade de 

identificação dos tipos de materiais empregados nas moradias está relacionada às 

diferentes resistências que cada um dos materiais tem com “relação ao impacto dos 

materiais mobilizados pelos deslizamentos”. Os autores pressupõem que moradias 

em alvenaria apresentam uma maior resistência, ou seja, menor vulnerabilidade aos 

processos de risco, que as de madeira ou materiais similares. Segundo o IPT 

(2016), esse fator pode influenciar a classificação dos graus de risco a que a 

moradia ou um conjunto estão submetidos. Essa classificação ou a probabilidade de 

ocorrência dos processos de risco estão baseadas, conforme o IPT (2016); Carvalho 

et al (2007) e Carvalho e Galvão (2006), na identificação de alguns parâmetros 

explicitados no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Parâmetros considerados para a definição dos graus de risco. 
Parâmetros Descrição 

Padrão construtivo 
Para uma mesma situação a construção em alvenaria deve 
suportar maior solicitação e, portanto, deve ser colocada em 
classe de risco inferior à moradia de madeira. 

Tipos de taludes 
Taludes naturais estão, normalmente, em equilíbrio. Taludes de 
corte e de aterro são mais propensos a instabilizações. 

Distância da moradia ao 
topo ou à base dos taludes 

Deve ser adotada como referência uma distância mínima com 
relação à altura do talude que pode sofrer a movimentação. 

Inclinação dos taludes 
Pode-se estabelecer que taludes acima de 17º são passíveis de 
movimentações e assim relacionar com a Lei 6766/79 (Lei 
Lehman). 

A presença de água deve 
ser criteriosamente 

observada 

A existência de surgências nos taludes e a infiltração de água 
sobre aterros devem ser tomadas como sinais de maior 
possibilidade de movimentações. 

A chave para a 
classificação é a presença 
de sinais de movimentação 

/ feições / processos de 
instabilidade 

Essa presença pode ser expressiva e em grande número; 
presente; incipiente ou ausente. 

Fonte: Produzido pela autora (2016), a partir de Carvalho et al (2007). 
 

Moradia em Madeira. Favela 
do Alemão, Natal - RN

Moradias em alvenaria. 

Mãe Luiza, Natal - RN
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Apesar de não está inserido no Quadro 6, a vegetação também representa 

um dos parâmetros importantes nos estudos de risco em encostas conforme 

destacam Gusmão Filho et al (1997) apud Carvalho et al (2007).  Através do estudo 

de risco nas encostas da cidade do Recife, Gusmão Filho et al (1997) expõe que 

áreas com cobertura vegetal menor que 30%, tiveram 46% dos deslizamentos 

registrados, porém, os autores apontam que “nem toda vegetação traz acréscimo de 

estabilidade para as encostas” (GUSMÃO FILHO et al, 1997 apud CARVALHO et al, 

2007, p. 57-58). Discute-se que, vegetação como as bananeiras são prejudiciais à 

estabilidade de encostas, pois possibilitam uma maior infiltração de água no solo. 

Para Highland e Bobrowsky (2011), a vegetação também pode ser prejudicial 

quando se considera a resistência de determinadas espécies em relação ao vento, 

pois podem acometer processos de quedas e atingir moradias.  

O Ministério das Cidades, recorrendo à metodologia de estudos do IPT, 

propõe a utilização de uma escala de risco com 4 (quatro) graus de probabilidade de 

ocorrências, considerando os parâmetros anteriores e os critérios específicos de 

determinação. Dessa forma, a classificação do grau de risco ou escala de risco, 

adotada para estudos no país, considera do “baixo ou sem risco” até o risco “muito 

alto” (CARVALHO et al, 2007, p. 45) conforme apresentados no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Graus de risco e seus critérios de determinação. 
Grau Critérios de determinação 

R1  

Baixo ou 
sem risco 

1. os condicionantes geológico-geotécnicos (inclinação, tipo de terreno, etc.) e o 
nível de intervenção no setor são de baixa ou nenhuma potencialidade para o 
desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos. 2. não se 
observa(m) sinal/feição/evidência(s) de instabilidade. Não há indícios de 
desenvolvimento de processos de instabilização de encostas e de margens de 
drenagens. 3. mantidas as condições existentes não se espera a ocorrência de 
eventos destrutivos no período compreendido por uma estação chuvosa normal. 

R2  

Médio 

1. os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de 
terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade para 
o desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos. 2. observa-
se a presença de algum(s) sinal/feição/ evidência(s) de instabilidade (encostas e 
margens de drenagens), porém incipiente(s). Processo de instabilização em 
estágio inicial de desenvolvimento. 3. mantidas as condições existentes, é 
reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios 
de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação 
chuvosa. 

R3  

Alto 

1. os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de 
terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta potencialidade para o 
desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos. 2. observa-se 
a presença de significativo(s) sinal/ feição/ evidência(s) de instabilidade (trincas 
no solo, degraus de abatimento em taludes, etc.). Processo de instabilização em 
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pleno desenvolvimento, ainda sendo possível monitorar a evolução do processo. 
3. mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível à ocorrência de 
eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no 
período compreendido por uma estão chuvosa. 

R4  

Muito Alto 

1. os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de 
terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de muito alta potencialidade 
para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos. 2. os 
sinais/feições/evidências de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento 
em taludes, trincas em moradias ou em muros de contenção, árvores ou postes 
inclinados, cicatrizes de deslizamento, feições erosivas, proximidade da moradia 
em relação à margem de córregos, etc.) são expressivas e estão presentes em 
grande número ou magnitude. Processo de instabilização em avançado estágio 
de desenvolvimento. É a condição mais crítica, sendo impossível monitorar a 
evolução do processo, dado seu elevado estágio de desenvolvimento. 3. 
mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de eventos 
destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período 
compreendido por uma estação chuvosa. 

Fonte: Produzido pela autora, 2016, a partir de Carvalho et al, 2007. 
 

Através desses graus de risco se avaliam os riscos e as ações necessárias 

no intuito de mitigação e incolumidade das ocupações ou populações. Dependendo 

da natureza dos processos as ações a serem adotadas com vistas à eliminação do 

risco podem se concentrar em duas grandes categorias: Técnicas de contenção 

emergenciais (curto prazo) e técnicas de estabilização (médio e longo prazo). A 

primeira considera ações paliativas emergenciais; a segunda, ações de engenharia 

e uso de tecnologias específicas. Carvalho et al (2007) e IPT (2016) enfatizam que, 

para os graus de risco médio, alto e muito alto, mesmo não ocorrendo indícios de 

movimentação, as moradias deverão ser interditadas e a população alertada quanto 

ás possibilidades dos riscos. 

Muitos dos sutis sinais de processos de risco, a exemplo do movimento de 

massa, não podem ser identificados apenas pelos critérios anteriores. Nesse 

sentido, segundo Highland e Bobrowsky (2011), faz-se necessária a realização de 

estudos em bases cartográficas e fotográficas aéreas que possibilitem a visualização 

das superfícies geológicas, topográficas e de solo ao longo do processo de 

ocupação. Outros recursos de investigação, como a aplicação de fichas de cadastro, 

vistorias e entrevistas também são indicados para a análise e reconhecimento das 

características das áreas de risco. Calvo e Tornel (2001) também apontam a 

importância da identificação de acontecimentos similares anteriores, de modo a 

permitir o conhecimento de ocorrências outras sobre o comportamento físico, biótico 

e antrópico das áreas, além do conhecimento do uso do solo, do modelo de 

ocupação e das técnicas construtivas utilizadas. Para Carvalho et al (2007) as 
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análises no Brasil são, normalmente, realizadas após ocorrência dos processos de 

risco, quando o recomendável seria a identificação das condições desfavoráveis, 

seguindo os parâmetros e critérios, para a tomada de ações preventivas através de 

monitoramento constante. 

É importante destacar que processos e graus de risco podem surgir 

concomitantemente, promovendo um ciclo de ocorrências de perigo e tornando-se 

caro para as cidades. Como foi demonstrado, o risco não está necessariamente 

associado apenas à ação antrópica, mas a uma rede de ações articulada (naturais 

ou não), cuja responsabilidade também reflete na inercia da gestão pública.   

 

2.3. POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS DE RISCO 
 

As reflexões sobre Políticas Públicas dirigidas a gestão das áreas de risco, 

têm ampliado devido ao crescimento das ocupações irregulares em áreas frágeis ou 

inadequadas, em especial, nas cidades, diante dos constantes desastres que tem 

vitimado parcela da população ali residente. Estas políticas públicas estão 

interligadas ao direito garantido constitucionalmente ou pelas necessidades de 

melhorias e manutenção da sociedade como um todo.  

Assim, na perspectiva de assegurar condicionantes sobre áreas de risco, 

destacam-se dois níveis de intervenção: a normativa (campo da regulação) e a de 

ações setoriais (ações diretas sobre as áreas de risco). 

Na perspectiva normativa, cabe destacar o marco constitucional do país, a 

Constituição Federal de 1988, quando estabelece a obrigatoriedade das políticas 

públicas estarem dirigidas ao atendimento das necessidades de melhorias e 

manutenção do bem estar da sociedade, conforme estabelecido nos art. 182 e 183, 

que tratam da Politica Urbana, bem como no principio da prevenção, ao estabelecer 

no art. 225, a necessidade de preservação de áreas ambientalmente frágeis.  

Nesse sentido, Mendes e Orlando (2014) destacam que as ações das 

políticas públicas devem ampliar e efetivar esses direitos constitucionais, assim 

como, respaldar os setores vulneráveis e minimizar os conflitos existentes em áreas, 

sobretudo, com ocupação imprópria e que de alguma forma coloquem em risco à 

vida humana ou o meio ambiente. 

Cabe ressaltar, ainda, outras referências e instrumentos de gestão urbana 

ambiental, que estabelecem diretrizes aplicadas às áreas ou situações de risco:  
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• Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766/79) (alterada pela lei 

9.785/99). 

• Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). 

• Política Nacional de Proteção e Defesa Civil/Sistema Nacional de 

Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012 – Decreto nº 7.257/2010).  

• Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais 

(Inserido pelo PAC20 2 - 2012). 

• Projeto de Monitoramento de encostas para Prevenção de 

Deslizamentos (CEMADEN21 – INPE22 - CPRM23). 

• Plano Municipal de Redução de Riscos. 

 

No tocante a reponsabilidade municipal, Nelson Saule Junior e Raquel 

Rolnik (2001) ressaltam que é a Lei de parcelamento do solo, aprovada ainda em 

1979, e o Estatuto da Cidade, que delegam aos municípios a tarefa de prevenção na 

ocupação do solo, em especial, de áreas ambientalmente frágeis.  

Nesse sentido, deve-se destacar o Estatuto da Cidade que estabelece os 

Planos Diretores Municipais como principal instrumento de atuação no ordenamento 

urbano, assim como apresenta artigos que objetivam a mitigação das situações 

precárias/vulneráveis de ocupação, quanto a garantia da segurança à vida, das 

condições dignas de moradia e de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Em 2012, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, Lei nº 12.608/2012, 

fortalece o Estatuto da Cidade ao acrescentar os artigos 42-A e 42-B, que exigem 

que os municípios incluam no escopo dos Planos Diretores, ações de ordenamento 

que previnam as situações de risco, conforme destaques: 

 

Art. 42-A.  Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos 
Municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos deverá conter: [...]II - mapeamento contendo as áreas 

                                            
20 Programa de Aceleração do Crescimento 
21 Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. 
22 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 
23 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – Serviço Geológico do Brasil. 
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suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos;  III - planejamento de ações de intervenção preventiva e 
realocação de população de áreas de risco de desastre; IV - medidas 
de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de 
impactos de desastres; e  V - diretrizes para a regularização fundiária 
de assentamentos urbanos irregulares, se houver, observadas a Lei 
no 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e 
estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de 
interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de 
interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o 
uso habitacional for permitido.  (BRASIL. 2001) 

 

Art. 42-B.  Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro 
urbano após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto 
específico que contenha, no mínimo: [...] II - delimitação dos trechos 
com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle 
especial em função de ameaça de desastres naturais; (BRASIL. 
2001) 

 

Enquanto o Código Florestal24 define condições de ocupação para as APPs, 

o Estatuto define, no primeiro parágrafo do  Art. 42-A25, a necessidade de 

identificação e do mapeamento de áreas de risco pelos Planos Diretores levando em 

conta a caracterização não só da tipologia dos assentamentos, mas também das 

condições geológicas e topográficas por cartas geotécnicas. 

Outro aspecto importante a destacar na discussão das políticas de 

ordenamento territorial e considerando as ocupações em Áreas de Risco, diz 

respeito à “concessão legal” de ocupação dessas áreas. Segundo Saule Junior e 

Rolnik (2001), embora revelem que os números sejam imprecisos, estima-se que 

mais da metade das cidades brasileiras são constituídas por áreas de risco 

ocupadas com uma “concessão legal”. A partir do Estatuto da Cidade e da 

regulamentação de instrumentos, o usucapião26 urbano, muitos assentamentos 

foram regularizados, mesmo aqueles em situação de risco. 

É nesse cenário que surge um conjunto de programas, projetos e outras 

ações de âmbito federal dirigidas ao controle das ocupações em Áreas de Risco. 

Segundo Mendes e Orlando (2014) uma delas foi à criação do programa de Ação e 

                                            
24 Lei nº 4.771/1965, alterada pela atual Lei 12.651/2012. 
25 Incluído pela Lei nº 12.608/2012, conforme já elucidado. 
26 Instrumento que se aplica para imóveis com até 250 metros quadrados, que sejam a única 
moradia di ocupante, que se encontra em a terra há mais de 5 anos, sem contestação por 
parte do proprietário legal. 
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Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários, criado 

em 2003, no âmbito do Programa de Urbanização, Regularização e integração de 

Assentamentos Precários. Este programa tem como objetivo garantir a possibilidade 

de gestão e planejamento de áreas com vistas à segurança da população residente 

em áreas de risco, sobretudo as de menor renda. 

Uma das ações em atendimento à prevenção e erradicação de riscos, 

segundo o Ministério das Cidades, foi a obrigatoriedade de elaboração e efetivação 

pelos municípios do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), que segundo 

Mendes e Orlando (2014), converteu-se no principal instrumento de planejamento 

para a elaboração de estudos de risco e implementação de ações destinadas a 

redução de desastres. O PMRR contempla ações estabelecidas pelo Ministério das 

Cidades, sendo exigido como documento prévio a qualquer projeto de assentamento 

humano de baixa renda e de recuperação de áreas degradadas especialmente para 

execução de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  

No âmbito do planejamento urbano, segundo Fabrício Araújo Mirandola et al 

(2015), o PMRR, além de auxiliar os municípios no mapeamento de suas áreas de 

risco e na realização de intervenções estruturais prioritárias para prevenir a 

ocorrência de deslizamentos nas encostas urbanas, configura-se em um instrumento 

que permite, a médio e longo prazo, um planejamento e a formulação de ações 

multidisciplinares e intersetoriais, com vistas a integração de ações entre os diversos 

órgãos que lidam com problemas relativos a riscos. 

Em 2012, foi criado também o Plano Nacional de Gestão de Riscos e 

Respostas a Desastres Naturais devido ao aumento do número de desastres no 

país, e, sobretudo após o maior desastre de deslizamento e enchente da história do 

país registrado no Rio de Janeiro em 2011 com mais de 900 mortes, segundo dados 

do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis – RJ (2015). Inserido no 

PAC2 o Plano amplia o investimento em urbanização de favelas e saneamento 

ambiental nos estados e municípios, com o objetivo de priorizar obras e ações para 

de prevenção de riscos em áreas de enchentes e de contenção de encostas, no 

intuito de reduzir remoções e, consequentemente, possibilitar novas ocupações em 

áreas impróprias. 

No mesmo período (2011 – 2012), também foi criado o Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), vinculado à Secretaria 

de Políticas e Programas de Pesquisas e Desenvolvimento (SEPED), do Ministério 
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da Ciência e Tecnologia e que, atualmente, compõe o Projeto de Monitoramento de 

encostas para Prevenção de Deslizamentos, juntamente ao Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM).  

Cabe ao CEMADEN monitorar as áreas de risco de 957 municípios 

classificados como vulneráveis a desastres naturais27. A CEMADEN, junto ao CPRN, 

vem desenvolvendo um projeto piloto de monitoramento, onde haverá uma maior 

precisão no levantamento dos deslocamentos de terra em encostas e emissão de 

alertas aos municípios. Em parceria ao referido projeto, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) instalou equipamentos de alta 

tecnologia denominados Estações Totais Robotizadas (ETRs) e um conjunto de 100 

prismas em nove municípios piloto que fazem parte do cadastro de risco nacional a 

deslizamentos.28 

Para Marcos Pellegrini Coutinho et al (2015), apesar do avanço nos marcos 

regulatórios do país e as outras ações institucionais dirigidas ao planejamento e 

gestão da ocupação de Áreas de Risco, ainda é necessário avançar muito com 

vistas a efetivação das mesmas, considerando o elevado número de processos de 

risco, que vem ocorrendo em um número superior aos registros de incorporação nos 

instrumentos de ordenação urbana dos municípios/estados. 

Coutinho et al (2015) destaca que, para os municípios com expectativa de 

crescimento, é importante que seja feito o mapeamento de áreas susceptíveis a 

fenômenos naturais para que o crescimento não ocorra sobre as áreas de risco. Os 

autores atentam ainda para o fato de que é recente a discussão sobre a ocorrência 

de desastres no Brasil, e por consequência pouco se identifica a aplicação de leis 

específicas que tratem da prevenção de riscos, mesmo os mais recorrentes, como 

inundações e deslizamentos.  

A partir de estudos de acompanhamento nos municípios pelo CEMADEN 

Coutinho et al (2015) chamam a atenção para o fato que o número de municípios 

                                            
27 Entre outras competências o Centro envia os alertas de desastres naturais ao Centro 
Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, auxiliando o Sistema Nacional de 
Defesa Civil (CEMADEN, 2016) 
28 Segundo dados do CEMADEN (2016) os equipamentos foram instalados nas cidades 
piloto (Figura 22) de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis e Angra dos Reis (no Estado do 
Rio de Janeiro), de Mauá e de Santos (Estado de São Paulo), Blumenau (SC), Recife (PE) e 
de Salvador (BA) 
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com leis que tratam dos processos de risco diminui à medida que especificam 

determinados problemas ou processos.  Afirmam, porém, a necessidade do estimulo 

e fomento à criação e ampliação do marco normativo com vistas ao impedimento de 

ocupações em áreas impróprias que considerem as características e processos 

específicos de cada lugar. 

Apesar das iniciativas implementadas em âmbito federal, na tentativa de 

efetivar o disposto na Constituição, é necessário a aprovação e efetivação de leis 

aplicadas a gestão e planejamento territorial, incorporando as especificidades das 

ocupações em Áreas de Risco.  

Nesse contexto, seguindo o ambiente de discussões nacionais, sobre o 

planejamento e a gestão de políticas públicas aplicadas as Áreas de Risco, o 

município de Natal insere-se, ao apresentar, no ano de 2008, o seu Plano Municipal 

de Redução de Risco (PMRR-NATAL), reconhecendo a necessidade de 

gerenciamento das ocupações nesta situação. 

Do mesmo modo, o Município se insere no contexto nacional da Politica 

urbana, ao apresentar uma legislação municipal, consolidada, que desde 1974 

reconhece a necessidade de preservação das áreas ambientalmente frágeis, bem 

como, a partir de 199429, as áreas de interesse social.  

Essas ações credenciam a administração pública ao enfrentamento das 

questões relacionadas às ocupações em áreas de risco, ao mesmo tempo, que 

evidenciam um entrave institucional na administração publica, tendo em vista o 

grande numero de assentamentos em condições de risco presentes no município, 

consolidadas ao longo dos anos, conforme exposto no capítulo 3. 

 

  

                                            
29 Capítulo II - Das Áreas Especiais. Art 22 - Áreas Especiais São porções da Zona Urbana situadas 
em zonas adensáveis ou não, com destinação especifica ou normas próprias de uso e ocupação do 
solo[...]. (Plano Diretor de Natal Lei nº 07/1994) 
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PARTE 2 

 

 

3. O BAIRRO DE MÃE LUIZA NO MUNICIPIO DE NATAL/RN: OCUPAÇÃO , 
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE AREAS DE RISCO 

 

Para compreender os processos de risco no Bairro de Mãe Luiza faz-se 

necessário conhecer, brevemente, o processo de ocupação do tecido urbano de 

Natal, em especial, das ocupações informais, bem como contextualizar o bairro 

diante dos instrumentos de ordenação e politicas publicas, relacionadas ao 

enfrentamento dos processos e situações de risco. 

Natal, capital do Rio Grande do Norte (nordeste do Brasil), está inserida no 

litoral oriental (leste) do estado, limitando-se com município de Extremoz ao Norte, 

com o de Parnamirim ao Sul, a Oeste pelo município de São Gonçalo do Amarante e 

à Leste pelo Oceano Atlântico, onde também, localiza-se o Bairro de Mãe Luiza 

(Figura 13).  

 

Figura 13: Localização e limites de Natal/RN 

 
Fonte: Produzido pela autora (2016), a partir de bases do Wikimedia commons 2005. 
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Do ponto de vista administrativo, o município de Natal é dividido em quatro 

regiões: Norte, Sul, Leste, Oeste e o Parque das Dunas, sendo cada uma delas com 

características físicas e sociais bem distintas. A Região administrativa Leste, onde 

se encontra o bairro de Mãe Luiza, ocupa a menor porção do território da cidade 

(1.614,76ha) 30, e é formada por doze bairros: Santos Reis, Rocas, Ribeira, Praia do 

Meio, Cidade Alta, Petrópolis, Areia Preta, Mãe Luiza, Alecrim, Barro Vermelho, Tirol 

e Lagoa Seca, conforme Figura 14. 

 

Figura 14: Bairros da Região Administrativa Leste.  

  
Fonte: Produzido pela autora 2016, a partir de dados da SEMURB/2007. 

 

                                            
30 Dados do Anuário de 2015: Região Leste (1.614ha), Região Oeste (3.575,89ha), Região 
Norte (5.888,5ha) e Região Sul (4.570ha)  
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É também na Região Leste, que identificamos a menor concentração de 

população residente em relação às demais regiões do município. Apesar desta, 

apresentar a maior densidade demográfica, conforme Gráfico 01. Essa população 

corresponde a 14,34% da população total do município, ocupando 34.897 domicílios 

e cujo valor do rendimento médio mensal é de 2,86 salários mínimos (NATAL, 2015, 

p.69). 

 

Gráfico 1: População residente e densidade demográfica nas Regiões 
administrativas de Natal. Destaque para a Região Leste. 

 
Fonte: Produzido pela autora (2016), a partir do Anuário de Natal 2015. 

 

Os bairros das Rocas, Areia Preta, Mãe Luiza e Praia do Meio são os que 

mais contribuem para o aumento da densidade demográfica na Região Leste (Figura 

15). Ressalta-se que, com exceção de Areia Preta, esses bairros se caracterizam 

pela presença de assentamentos informais com elevado número de habitações em 

situação de precariedade urbanística, sendo o bairro de Mãe Luiza aquele, onde 

esse tipo de ocupação do solo se expressa com maior evidência territorial. 

(SEMURB, 2015) 
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Figura 15: Densidade demográfica por Bairros de Natal com destaque para os 
Bairros das Rocas, Areia Preta, Mãe Luiza e Praia do Meio  

 
Fonte: SEMURB 2015, p.34. Modificado pela autora (2016) 

 

Essa forma de ocupação não está isolada do contexto histórico da formação 

da paisagem urbana do município de Natal, que se configura como cenário marcado 

pela informalidade e a ocorrência de diferentes situações de risco. como se discute  

a seguir. 
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3.1. O BAIRRO DE MÃE LUIZA: EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO NO CONTEXTO 
DO MUNICIPIO DE NATAL 

 

3.1.1. Breve histórico de ocupação 
 

Natal foi fundada, em 1599 e teve um crescimento lento, principalmente até 

meados do século XIX (Cascudo, 2010). Sua ocupação foi se consolidando ao redor 

de igrejas, concentradas nas porções mais altas do território, onde atualmente está o 

bairro da Cidade Alta e que, segundo Pedro de Lima (2002, p.33), eram “livres dos 

terrenos alagadiços das partes baixas do mar” 

No decorrer dos séculos XVIII e XIX, conforme atesta a vasta literatura sobre 

o tema, a ocupação da cidade se espraia nas direções norte e sul, fixando-se 

também nas partes baixas da cidade, como as margens do Rio Potengi e as bordas 

das lagoas do Baldo ou de beber (CASCUDO, 2010, p 40.), o que para Ângela Lúcia 

Ferreira et al foram considerados "importantes elementos na estruturação urbana do 

período colonial" (FERREIRA et al, 2008, p.48), que se converteram em importantes 

caminhos ou linhas de crescimento do seu tecido urbano (Panerai, 2006) (Figura 

16).  

 

Figura 16: Gravura de 1633 com destaque para o Mar, Rio e lagoas. 

 
Fonte: Nestor Goulart a partir de NATAL DE ONTEM E HOJE. 2009. Modificado pela autora 

(2016). 
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Alguns autores31 descrevem que a cidade começou a ser edificada onde 

hoje se encontra a Praça André de Albuquerque (Figura 17), tendo os limites do 

centro de Natal, no período colonial, indo da Praça das Mães, na subida da Avenida 

Junqueira Aires, até a Praça da Santa Cruz da Bica, no Baldo. Segundo Cascudo 

(2010), a demarcação dos limites da cidade de 1599 até 1614 foi feita com cruzeiros 

de posse, sendo ao norte marcada por uma cruz na atual rua Junqueira Aires e ao 

sul com outra cruz fincada no declive do córrego do Baldo (ou Rio de beber) (Figura 

17) 

 

Figura 17: Demarcação da cidade do Natal de 1599 a 1614 com os cruzeiros de 
posse. 

 
Fonte: Ferreira et al (2008), .Modificado pela autora (2016). 

 

Ferreira et al (2008) acrescentam que Natal chega ao final do século XIX 

com duas áreas urbanas bem consolidadas: a Cidade Alta e a Ribeira denominado 

pela autora como núcleo originário da cidade. Citam, ainda que, apesar de 

consolidadas, essas áreas eram praticamente independentes em função das 

condições de relevo, que dificulta os acessos entre essas e outras áreas da cidade 

como o atual bairro das Rocas próximo ao da Ribeira, povoado de pescadores, e o 

Passo da Pátria, “localizado em área ribeirinha contígua à Cidade Alta” (FERREIRA, 

2008, p.48). 

 

                                            
31 Luís da Câmara Cascudo (1999) descreve, assim como Francisco Adolfo Varnhagen 
(1981) e Pedro de Lima (2002), 
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Figura 18: Natal no século XIX - Cidade Alta e Ribeira32. Mapa elaborado em 1864.  

 
Fonte: Olavo de Medeiros, 2008. NATAL, 2006. Modificado pela autora (2016). 

 

Tomando como base os registros históricos de localização e evolução da 

ocupação na cidade até meados do século XIX, percebe-se que o núcleo originário 

da cidade se estrutura em área ambientalmente frágil, atualmente definida pelo 

Código Florestal (Brasil, 2012) como Área de Preservação Permanente (APP), na 

categoria margem de curso d’água33 (Figura 18) e, por consequência, em área de 

risco a inundações. Nessa perspectiva, pode-se considerar que a cidade já nasce no 

século XVI sobre uma dada condição de risco a ocupação. 

 

                                            
32 Vistas da Cidade Alta, Sul (A) e Norte (B), a partir da Praça André de Albuquerque (S/D). 
33 Código Florestal e Resolução CONAMA no 303, a saber a delimitação de APP nas 
margens de Rio: - faixa de 200 m ao longo da margem do Rio, independente de apresentar 
ou não cobertura vegetal natural (Art. 4o, I, do Código Florestal Lei n. 12.651/2012) 
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Figura 19: APP do Rio Potengi sobre núcleo originário da Cidade do Natal. 

 
Fonte: Produzido pela autora, 2016, a partir de Olavo de Medeiros Filho, 2008. 
 

Ao longo dos séculos XIX e XX, a cidade foi se consolidando, ocupando 

áreas descampadas próximas aos cursos d’água (rios ou mar) e por bairros 

dispostos numa trama "típica de cidades coloniais, com ruas estreitas compostas por 

pequenas casas construídas sobre o alinhamento frontal e lateral dos lotes sem 

numeração e por alguns povoados mais afastados 'reservados' à população de baixa 

renda." (ALMEIDA, 2007, p.92), A autora destaca que essa forma de ocupação 

também evidenciava uma ação segregacionista do ponto do planejamento territorial, 

principalmente, nas áreas ocupadas pelos segmentos sociais mais pobres, que se 

tornava visível.  
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Esse contexto marcou a história de formação da cidade que, ao longo do 

seu processo de urbanização, resultou na constituição de um tecido urbano, 

marcado por uma ocupação em áreas frágeis e, segundo Marcelo Bezerra de Melo 

Tinoco et al (2005) e Ataíde (2005 - 2013), de forma excludente do ponto de vista 

socioespacial. Referindo-se ao aparecimento dessas ocupações em Natal, Ataíde 

(2013), ressalta que, historicamente, a maioria das favelas surgem no tecido urbano 

nas décadas de 1960 e 1970 e se distribuem no interior de bairros consolidados e 

nas bordas da cidade (sobre dunas e margens de Rio e Mar). Tinoco et al (2005), 

por sua vez, registra ainda a presença de favelas na paisagem da cidade já nas 

décadas de 1940 e 195034. 

Afastado do centro da cidade o Novo Mundo, ou Morro de Mãe Luiza35, 

como mais tarde foi denominado, começou a ser ocupado na década de 1940, por 

uma população que, vinda do interior do estado do Rio Grande do Norte, buscava na 

capital, novas alternativas para sua sobrevivência (NATAL, 2006, p. 06).  

Essa população excluída do mercado formal teve como alternativa de 

moradia a ocupação de áreas, que na época eram distantes das áreas centrais da 

cidade, ou seja, os bairros da Ribeira e Cidade Alta, passando a ocupar áreas 

impróprias ou em muitos casos em áreas frágeis, como as dunas.  

Em Mãe Luiza, os registros de ocupação remetem para meados do início do 

século XX (Figuras 20 e 21) "com alguma ocupação no platô e nas encostas das 

dunas por pescadores, e posterior parcelamento e ocupação mais intensa, a partir 

de 1950" (UFRN/FUNPEC, 2015, p. 27). 

 

Um dos primeiros moradores de que se tem notícia foi "Seu Nenéo". 
Ao chegar a Mãe Luíza encontrou apenas 3 a 4 casas.[...] Segundo 
se sabe, Seu Nenéo estabeleceu-se, no lugar, vendendo areia e 
barro para a construção de casas. Contava ele, que a localidade era 
chamada Novo Mundo, mas, depois, os próprios moradores 
decidiram em reunião chamar Mãe Luíza. Já Caldas Moreira afirma 
que o local já se chamou Mata do Bode, pois era pasto de animais. 
Afirma ele, que a comunidade foi se formando com gente que vinha 
do interior do Estado. (NATAL, 2006, p. 06 - 07).   

 

                                            
34 As ocupações por favelas avançou a partir da década de 1960 (Brasília Teimosa), 
chegando a década de 1980 com 32 favelas e em 2005 com  66 (TINOCO et al, 2007, p.92) 
35 Em homenagem a uma parteira local. 
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Figura 20: Morro de Mãe Luiza em meados de 1940. 

 
Fonte: Tokdehistoria, 2013. Adaptado pela autora, 2016. 

 

Figura 21: Morro de Mãe Luiza, sem ocupação nas proximidades das encostas de 
Areia Preta em meados de 1940. 

 
Fonte: Tokdehistoria, 2013. Adaptado pela autora, 2016 

 

A ocupação do Morro iniciou-se nos limites próximos a Areia Preta (parte 

próxima ao mar) e expandiu-se sentido ao topo das dunas nas demais décadas 

(Figuras 22 e 23) Em 1951 é construído o Farol de Natal, conhecido posteriormente 

como farol de Mãe Luiza.  

 

Morro de Mãe Luiza 

Morro de Mãe Luiza 

Casas de Veraneio 
de Areia Preta 
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Figura 22: Ocupações em Areira Preta, Mãe Luiza e localização do Farol de Natal, 
após 1950. 

 

Fonte: Tokdehistoria, 2013. Adaptado pela autora, 2016 
 

Figura 23: Ocupações em Areira Preta e topo de duna no Morro de Mãe Luiza, após 
1950. 

 

Fonte: Tokdehistoria, 2013. Adaptado pela autora, 2016 
 

E meados da década de 1950 e início da de 1960 a população aumenta e 

passa a ocupar grandes extensões do Morro, loteando as dunas de maneira 

espaçada (Figura 24) e fixando-se com construções precárias em madeira e taipa. 

 

Farol 

Ocupações em Areia Preta 

Poucas ocupações em Mãe Luiza 

Ocupações em Areia Preta 

Ocupações em Mãe Luiza 
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Figura 24: Morro de Mãe Luiza,  marcação de lotes após 1950. 

 

Fonte: Acervo do Centro Sócio Pastoral de Mãe Luiza 
 

Figura 25: Padrão construtivo das moradias no Morro de Mãe Luiza, após 1950. 

 

Fonte: Acervo do Centro Sócio Pastoral de Mãe Luiza. 
 

Segundo Dulce Bentes e Maria Aparecida Trindade (2008) esta configuração 

começa a sofrer alterações a partir da década de 1960, após o reconhecimento da 

área como bairro (Lei nº. 794 de 23 de janeiro de 1958) pelo então prefeito Djalma 

Maranhão e a legalização fundiária da ocupação então existente e estimulada para 

outras pessoas de pouca renda que desejassem construir suas moradias no Morro.  

A partir de então se observa registros do avanço da ocupação do Morro de Mãe 
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Luiza, principalmente na direção Sul da grande extensão de dunas, ocupando topos 

e encostas (Figura 26) e, nos primeiros anos da década de 1970, a chegada de 

infraestrutura, como rede elétrica e pavimentação de alguns acessos.  

 

Figura 26: Ocupação de fração trecho do Bairro de Mãe Luiza na década de 1960, 
proximidades do Parque das Dunas . 

 
Fonte: Acervo do  Centro Sócio Pastoral de Mãe Luiza. 

  

De acordo com FUNPEC/UFRN (2015) a ocupação, por outro lado, se deu, 

até esse período, de forma minimamente equilibrada com suas características 

ambientais da área, mantendo grande parte da cobertura vegetal e grandes áreas 

sem ocupação, conforme pode ser visto nas Figuras 27 e 26. 
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Figura 27: Ocupação do Bairro de Mãe Luiza no final da década de 1960. 

 
Fonte: Acervo do Centro Sócio Pastoral de Mãe Luiza. 

 

Figura 28: Recorte da Capa da Revista Cruzeiro apresentando a ocupação do 
Bairro de Mãe Luiza (1967). 

 

Fonte: FUNPEC/UFRN (2014), modificado pela autora. 
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Com a perfuração de poços d'água pela CAERN36, em 1967, e com a 

chegada de água encanada em 1971 (NATAL, 2006, p.6) as décadas seguintes 

registram aumento significativo da população no bairro em áreas de topo, base e 

encostas das dunas. Em meados da década de 1970 a população de Mãe Luiza já 

ocupava quase toda a extensão do que se tornaria a delimitação atual do bairro 

(Figura 29) tendo a consolidação de sua ocupação nesse período nas partes mais 

elevadas das dunas, embora ainda existissem muitos espaços livres (principalmente 

nas encostas) Figura 33 

 

Figura 29: Ocupação de Mãe Luiza em Mapa Nolli de 1978 do Bairro de Mãe Luiza. 

 

Fonte: Produzido pela autora 2015, a partir de cartas produzidas em 1978 e constante no 
acervo da SEMURB. 

  

                                            
36 Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 
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Até meados da década de 1980 não havia qualquer restrição urbanística ou 

ambiental que incidisse sobre o controle do uso e ocupação do solo no bairro., 

independente da localização das construções e do grau de impacto que as 

edificações poderiam causar sobre as dunas e suas coberturas vegetais.  

No final da década de 7037, com investimentos voltados ao desenvolvimento 

do turismo no Estado do Rio Grande do Norte, foi criado o Parque Estadual das 

Dunas na cidade (limitando-se com o bairro de Mãe Luiza à Sul) e construída a Via 

Costeira (Figuras 30 e 32). A partir daí inicia-se um acelerado processo de ocupação 

e valorização de áreas situadas nas regiões costeiras da cidade. 

 

Figura 30: Fotografia aérea do início de abertura da Via Costeira em 1979 e área do 
Parque das Dunas. 

 
Fonte: Maxwell Oliveira, 1979. Modificado pela autora, 2016. 

 

                                            
37 O Parque das Dunas foi criado em 1977, através do Decreto estadual no. 7.237, de 22 de 
novembro de 1977. 

Parque das Dunas 

Via Costeira 
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Figura 31: Via Costeira em 1979 e parte do bairro de Mãe Luiza. 

 
Fonte: Delcampe.net, 2016. Modificado pela autora, 2016. 

 
 

Segundo o FUNPEC/UFRN (2015), entre as décadas de 1980 e 1990, tem-se 

o registro de um processo de ocupação em "duas direções: em Areia Preta  com a 

instalação das atividades de serviços (restaurantes e hotéis) para atender as 

demandas turísticas, que se intensificaram com a construção da Via Costeira" (p. 31)  

e no bairro Mãe Luiza com o crescimento da ocupação informal, "que também se 

intensificou devido ao aumento do processo de urbanização do município e a 

proximidade com essa faixa costeira" (FUNPEC/UFRN, 2015, p. 31). Na Figura 32 é 

possível identificar a evolução da ocupação no bairro e as direções de crescimento 

destacadas. 

Via Costeira 

Parque das Dunas 

Mãe Luiza 
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Figura 32: Evolução da ocupação no bairro de Mãe Luiza 1940 - 2000. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016 a partir de dados da SEMURB e GEHAU/UFRN38. 
 

Enquanto ocorria a consolidação desses dois processos de ocupação no 

bairro, no município seu primeiro marco regulatório de uso e ocupação do solo 

urbano: o Plano Diretor de Organização Físico-territorial de 1984 (3.175/84) que, 

assim como o de 1974, não estabeleceu entre os seus objetivos, o controle do 

bairro, permitindo que esta ocorresse em grandes extensões em encostas das 

dunas que constituem a base física do bairro; assim como contribuiu para seu 

espraiamento em direção ao bairro vizinho, Areia Preta.   

A partir de meados da década de 1990 a ocupação nas encostas do bairro se 

intensificou (Figura 32), já sob a vigência do novo Plano Diretor da Cidade, Lei 

07/1994. Cabe salientar que, embora aprovado no contexto das novas premissas 

constitucionais que, reconhecendo o direito à terra e a moradia, também reconhece 

                                            
38 Grupo de Estudos em Habitação, Arquitetura e Urbanismo da UFRN. 
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os espaços informais como parte da cidade real, este Plano não conseguiu 

estabelecer mecanismos de controle que freasse a ocupação nas encostas, que 

hoje se inscrevem nas situações de risco do bairro, pois incorporou os parâmetros 

urbanísticos do Plano anterior, aplicados a esta área. Mesmo com a delimitação e 

regulamentação do bairro de Mãe Luiza como uma Área Especial de Interesse 

Social (Lei nº. 4.663/1995), que se destaca como importante marco no 

reconhecimento dos espaços informais da cidade e do país, a situação de ocupação 

sobre as encostas do bairro não se modificou, visto a fragilidade na gestão quanto 

ao controle do avanço da informalidade no território municipal.  

 

3.1.2. Crescimento Urbano e informalidade 
 

Na formação histórica, Natal ignorou os diferentes tipos de assentamentos 

que foram surgindo na cidade, e as reais necessidades de ocupação de grande 

parcela da população natalense que, ao longo dos anos ocuparam de forma ilegal e 

clandestina encostas, dunas, morros e áreas periféricas. Isso é o que afirma Tamms 

Maria da Conceição Morais (2010), associando-se a Santos e Silveira (2006) e 

Bonduki (1998)39 quando, ressaltam que essa tem sido a opção predominante das 

populações pobres por essas formas clandestinas de ocupação na cidade, 

associado, entre outros motivos, às dificuldades de acesso à terra e a oferta de 

serviços urbanos.  

Santos e Silveira (2006) e Almeida (2007), Morais (2010) afirmam que para 

Natal "esse processo desigual foi, então, gerado entre o estado e o mercado (formal 

ou não) que juntos atuaram na construção de uma cidade fragmentada 

espacialmente e diferenciada socialmente". (MORAIS, 2010, p.2) 

Para Almeida (2007) e Ferreira et al (2008) essa configuração fragmentada 

do espaço urbano do território natalense tem seu processo consolidado a década de 

1920, momento em que a cidade, seguindo preceitos urbanísticos internacionais e 

nacionais, passa por uma reestruturação administrativa focada essencialmente na 

higienização e embelezamento da cidade, eliminando as ocupações mais pobres 

das áreas centrais do então centro da cidade.  

                                            
39 Cap 1 deste trabalho. 
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Ao longo dos anos de 1950 e 1960, segundo Marcelo Tinoco et al (2004b) a 

ocupação em Natal foi guiada pela ação do mercado imobiliário, que resultou na 

indução da população menos abastada a morar nas periferias ou bordas da cidade, 

em assentamentos do tipo favelas, vilas, loteamentos irregulares e/ou habitações 

precárias, o que para Morais (2010) se configurou como produto de uma 

urbanização excludente e elitista.  

Esses autores, assim como Lucia Maria Morais et al (2008), expõem que ao 

longo do século XX essas tipologias de ocupação do solo e os processos de 

informalidade, relativos à terra e a moradia, foram se consolidando na cidade sobre 

espaços com elevada vulnerabilidade socioambiental e, por vezes, com "situação de 

risco ambiental à vida e a saúde" (MORAIS et al, 2008, p. 48). Ataíde (2013) afirma 

que os espaços gerados pela informalidade foram, em sua maioria, ocupados por 

uma população de pouca ou nenhuma renda, inseridos numa faixa entre 0 e 3 

salários mínimos, a exemplo do próprio bairro de Mãe Luiza. 

O reconhecimento da dificuldade de acesso à terra formal associada à renda, 

da população, resultou no Estatuto da Cidade40 (Lei Federal n. 10.257/2001) através 

dos seus instrumentos de regularização fundiária e urbanística para a gestão desses 

espaços informais nas cidades. Dentre os instrumentos, destaca-se o das Áreas 

Especiais de Interesse Social41 AEIS, inserido no Plano Diretor de Natal de 1994 e 

regulamentada no ano de 1995, pela Lei nº 4.663/1995 (NATAL,1995), como 

precursora das estratégias de gestão dirigidas ao reconhecimento legal do direito ao 

acesso à moradia e a cidade das populações residentes nos assentamentos 

informais. Nesse contexto, regulamenta-se no ano de 1995 a AEIS de Mãe Luiza 

(Lei nº. 4.663/1995) Figura 33, estabelecida como a primeira experiência de 

efetivação desse tipo de instrumento na cidade de Natal.  

 

                                            
40 O uso da expressão "incorporado" se deve ao fato de Recife já em 1987 ser pioneiro e 
apresentar experiências de gestão de assentamentos informais através das ZEIS ou Zonas 
Especiais de Interesse Social.  
41 No Plano Diretor em vigor, as Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) - se configuram 
a partir da dimensão sócio - econômica e cultural da população, com renda familiar 
predominante de até 3 (três) salários mínimos, definida pela Mancha de Interesse Social 
(MIS), e pelos atributos morfológicos dos assentamentos. (NATAL, 2007) 
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Figura 33: Delimitação da AEIS dentro do Bairro de Mãe Luiza. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 a partir de dados da SEMURB 2007. 

 

O Plano Diretor de Natal de 1994, ao reconhecer a cidade informal, com suas 

diversas formas de ocupações irregulares, retirou a “ilegalidade” referente às 

legislações urbanísticas. Os assentamentos precários existentes na cidade, 

classificados como as vilas, as favelas, os loteamentos clandestinos e conjuntos 

irregulares, foram definidos no Plano Diretor como Áreas Especiais de Interesse 

Social (AEIs) (Figura 34). Após este reconhecimento, cabia à administração publica 

municipal regulamentar as prescrições urbanísticas das áreas, considerando suas 

peculiaridades urbanísticas, ambientais e socioculturais. O bairro de Mãe Luiza foi a 
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primeira AEIS regulamentada, no ano seguinte ao Plano, e até o momento, apenas 

outras cinco AEIS foram regulamentadas.  

 

Figura 34: Espacialização das AEIs. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 a partir de dados da SEMURB 2007. 

 

Em 2007, esses assentamentos ainda ocupavam cerca de 70% (setenta por 

cento) dos espaços da cidade, se concentrando nas Regiões administrativas Norte, 

Oeste e parte significativa da Leste. Ainda segundo a autora, considerando esse 

percentual de áreas ocupadas pela população de menor renda e as diferentes 

condições de precariedade urbanística e de habitação desses assentamentos, 



93 

incluindo a Mancha de Interesse Social (MIS)42. O bairro de Mãe Luiza, pelas suas 

características urbanísticas e sociais foi inserida na MIS. 

Para Tinoco et al (2004b) esse reconhecimento e delimitação das AEIS se 

configurou como um avanço "no tocante à atualização e classificação dos 

assentamentos informais e à adoção de conceitos adequados ao novo paradigma de 

planejamento desenvolvido no país a partir dos anos de 1980" (TINOCO e BENTES 

et al, 2004b, p.5), sobretudo em Natal, no cumprimento dos princípios da função 

social da propriedade e gestão democrática, inseridos na Constituição Federal.  

Como resultado do histórico de ocupação dos espaços da cidade, Ataíde 

(2013) declara que na MIS esses espaços "também são avaliados como 

assentamentos socialmente precários e vulneráveis na perspectiva do risco, se 

apresentando com diferentes graus de insegurança urbanística e ambiental sob 

diversas formas de ocupação" (ATAÍDE, 2013, p. 330). Marise Duarte (2011), que 

também considera o reconhecimento das áreas informais da cidade como um 

avanço, ressalta que ocorreram grandes embates quanto à constituição das AEIS e 

à formalização da MIS, "visto que o setor construtivo não estava interessado em 

discutir a regulamentação de zonas precárias na cidade" (DUARTE, 2011, p.221), 

apesar da presença marcante dessa forma de ocupação no território. É na MIS que 

também se concentram, além dos assentamentos informais, as áreas de risco 

ambientais à ocupação mapeadas pelo Plano Municipal de Redução de Riscos, 

onde por vezes se sobrepõem (Figura  Nesse contexto, o bairro de Mãe Luiza 

apresenta suas áreas de risco inseridas na Mancha de Interesse social da cidade. 

                                            
42 A Mancha de Interesse Social (MIS) foi definida a partir da ampliação do conceito de 
déficit habitacional, a MIS incorporou não apenas as áreas classificadas como de Interesse 
Social no aspecto urbanístico-ambiental, mas, principalmente, as áreas com  população de 
renda predominante entre 0 a 3 salários mínimos. (ATAÍDE, 2013) Sua delimitação foi 
incorporada ao Plano Diretor de 2007, Lei Complementar 082/2007. 
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Figura 35: Mancha de Interesse Social e Áreas de Risco à ocupação no município 
de Natal. 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 a partir de dados da SEMURB 2007/2008. 
 

Outro aspecto a ressaltar sobre a inserção desses assentamentos informais 

classificados como AEIS no tecido urbano, diz respeito ao fato de que muitos deles, 

especialmente, favelas e vilas, se assentaram sobre áreas frágeis da cidade, do 

ponto de vista ambiental, como dunas, mangues e bordas de Rios e lagoas (Figura 

36).  
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Figura 36: Vilas e favelas sobre áreas frágeis no município de Natal. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 a partir de dados da SEMURB 2007 

 

Conforme Morais et al (2008) e Ataíde (2013) esses assentamentos se 

espraiaram para as áreas periféricas da cidade,  geralmente ocupando, também, as 

áreas suscetíveis ao risco ambiental (Figura 37) 
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Figura 37: Vilas e favelas sobre áreas de risco ambiental no município de Natal. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 a partir de dados da SEMURB 2007/2008. 
 

Nesse contexto, observa-se que o crescimento da cidade, além de ocupar 

áreas periféricas e sem infraestrutura, desde a sua origem, também se deu sobre 

áreas ambientalmente frágeis. Isso contribuiu para a formação de um território 

marcado por grandes diferenças socioespaciais e com grandes contingentes 

populacionais pobres, ocupando informalmente áreas inadequadas, a exemplo do 

bairro de Mãe Luiza. Entretanto, apesar dessas áreas possuírem características 

espaciais e ambientais similares, elas não são homogêneas, fazendo-se necessário 

o reconhecimento dos níveis de vulnerabilidade socioambiental de cada uma delas, 
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com vistas a uma maior efetividade dos instrumentos de para que o planejamento e 

a gestão do território seja eficiente quanto ao cumprimento dos objetivos de 

proporcionar o ao acesso a terra e à cidade.  

No tocante a gestão e planejamento do Bairro de Mãe Luiza, além da sua 

constituição como AEIS e inserção na MIS, merece destaque a consideração das 

Áreas de Risco estabelecidas pelo Plano Diretor de 2007 (Lei n. 082/2007) e o 

desenvolvimento do Plano Municipal de Redução de Risco de Natal (Semurb,2008). 

Ambos os instrumentos e, especialmente o segundo, estabelecem uma série de 

parâmetros para análise, planejamento e gestão de assentamentos informais que, 

incluindo os de Mãe Luiza, ocupam muitas áreas em processos de risco, conforme 

se discute na seção seguinte, associando-as com alguns parâmetros institucionais 

norteadores deste trabalho.  

 

3.2. GESTÃO E PLANEJAMENTO DO RISCO EM NATAL E MÃE LUIZA 
 

O reconhecimento formal de áreas ambiental e socialmente frágeis em 

Natal, segundo Duarte (2011) e Ataíde (2013), se expressa após a segunda metade 

do século XX quando passa a ser discutida a necessidade de proteger legalmente 

os recursos ambientais existentes no meio urbano. do avanço das ocupações, 

sobretudo informais. Nesse sentido, tem-se em um primeiro momento, além dos 

elementos indutores do crescimento urbano, o estabelecimento de ações 

institucionais ou de planejamento territorial dirigida ao ordenamento da expansão da 

cidade. 

Sob a perspectiva do risco abordado neste trabalho e considerando o 

cenário da ocupação atual da cidade, discute-se na seção seguinte os conceitos e 

parâmetros urbanísticos e ambientais, constantes no Plano Diretor atual (Lei n. 

082/2007) e no Plano Municipal de Redução de Risco (SEMURB/2008), associados 

a temática. 

 

3.2.1. O PMRR (2008) no contexto da lesgislação urbanística de Natal  
 

A expansão da ocupação territorial do município de Natal, também tem  

evidenciado processos de conubarção (limites com o município de Parnamirim, ao 
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sul)43 e de transbordamento (limites dos municípios de Macaíba, São Gonçalo do 

Amarante e Extremoz) 44, que também tem produzido alterações em áreas 

ambientalmente frágeis em ambos os territórios implicados (Figura 38) Tais 

processos têm alterado a dinâmica urbana dos municípios e ocupado posição de 

destaque nas discussões sobre a atualização e revisão do marco regulatório 

urbanístico e ambiental de Natal, nas quais ganham evidência as implicações da 

ocupação periférica que acentuam os problemas dos assentamentos precários e a 

necessidade da efetivação de ações institucionais dirigidas à proteção das áreas 

frágeis e a garantia de direitos sociais também numa perspectiva metropolitana 

 

Figura 38: Evolução da Mancha Urbana de Natal entre 1969 e 2002 

 
Fonte: Idesplan, 2013. 

 

Entre os marcos regulatórios municipais referidos destaca-se o Plano Diretor 

de 2007 (Lei nº 082/2007) que, além de ampliar a participação popular no processo 

de planejamento, incorporou outros instrumentos de gestão previstos no Estatuto da 

Cidade (Lei nº 10.257/2001) e que ainda estavam ausentes da legislação urbanística 

e ambiental municipal. Segundo Ataíde (2013), o debate sobre a revisão do principal 

instrumento de gestão urbana do município, que resultou na aprovação do PDN de 

2007, evidenciou diversos problemas e novas demanda não comtempladas pelo 

Plano anterior e que exigiam novas demandas. 

Entre as novas demandas, cabe destacar as que emergiram da necessidade 

do enfrentamento da precariedade urbanística que caracteriza os assentamentos 

                                            
43 O processo de conubarção acontece quando duas ou mais áreas urbanas de municípios 
vizinhos se encontram formando uma única malha urbana. Processo muito evidente nos 
grandes centros (VILLAÇA, 1998, p.49). 
44 Quando um município apresenta sua área urbana avançando sobre o território vizinho.  
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informais, de forma associada aos problemas ambientais, com realce para os 

relacionados às situações de vulnerabilidade e risco ambiental. Nessa perspectiva, 

impulsionado pelas discussões do processo de revisão, pelo Estatuto da Cidade (Lei 

n. 10.257/2001), pelas novas publicações do MCidades (2003)45, pela lei de 

Parcelamento do Solo (Lei n. 6766/79) e pela lei do Código Florestal (Lei n. 

4.771/1965, então em vigor) o PD 2007 incorpora a necessidade desse 

enfrentamento, porém não especifica ou delimita quaisquer áreas  características de 

risco, limitando-se a incorporar o conceito, no capítulo que trata das definições, 

como segue: 

 

Art. 6º - Para os fins desta Lei são adotadas as seguintes definições: 
[...] área de risco - área passível de ser atingida por processos 
naturais e/ou antrópicos que causem efeitos adversos, situada em 
vertentes e em torno destas, áreas suscetíveis de inundação e/ou 
alagamento, baixios topográficos, faixas de domínio de linhas 
ferroviárias, faixas de servidão de linhas de transmissão de energia  
elétrica de alta tensão, áreas sobre linhas de canalização de gás, 
flancos dunares e adjacências, encostas e áreas de instabilidade 
sujeitas a desabamentos e/ou soterramentos.   

 

Nesse cenário, apesar do pouco aprofundamento normativo sobre o risco, o 

município já vinha desenvolvendo o seu PMRR em cumprimento a determinação 

nacional do Ministério das Cidades (2003/2005).  

Em entrevista concedida em 2014 ao jornal Tribuna do Norte46, o secretário 

adjunto de fiscalização e licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e 

Urbanismo (Semurb) do Natal, Sr. Daniel Nicolau de Vasconcelos Pinheiro, explicou 

que, apesar de ter sido obrigatória a elaboração do PMRR, o município já tinha 

ciência das áreas consideradas de risco à ocupação na cidade, porém faltava uma 

metodologia adequada ao mapeamento e direcionamento de ações, bem como, a 

definição de uma estrutura de gestão específica que pudesse lidar com as situações 

de risco. Nesse sentido, computa Daniel, seguindo também o que estabelece o 

Sistema Nacional de Defesa Civil, foi a criação da Defesa Civil l em âmbitos 

municipais. Este órgão foi criado em 2009, um ano após a elaboração do Plano de 

Risco, estabelecendo, na perspectiva da gestão, as funções de cada órgão setorial 

                                            
45 Abordado no Cap. 2 item 2.3 deste trabalho. 
46 Jornal Tribuna do Norte Jornal, 29 de junho de 2014. Reportagem de Roberto Lucena. 
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no enfrentamento das diversas situações de risco existentes na cidade e nas áreas 

consideradas mais críticas, como  o Bairro de Mãe Luiza.  

Na mesma entrevista, afirma o secretário, foi realizado um processo de 

capacitação dos profissionais vinculados aos órgãos implicados com o tema, e o 

constituído o que se denominou grupo de crise' que, além de entender as partes e 

conteúdos do Plano, também deveriam extrair as competências especifica e as 

respectivas ações nos primeiros atendimentos em situações de risco. 

 

[...]Houve uma capacitação no município para agentes de defesa 
civil. Outras secretarias também fizeram isso e esses profissionais 
capacitados formariam o grupo de crise para fazer um primeiro 
atendimento em caso de necessidade. A Defesa Civil foi montada, 
mas não sei como está a estrutura.[...] Em 2009, entregamos o 
documento para a Defesa Civil. Fizemos essa entrega para que cada 
secretaria extraísse o que era da sua competência. O que é de 
responsabilidade da Semurb, estamos fazendo desde então. Na 
verdade a gente já fazia, mas melhoramos com o diagnóstico. 
(TRIBUNA DO NORTE, 26 de Junho de 2014) 

 

Objeto de contrato associado à licitação 094/2007, firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Natal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – 

SEMURB e a Acquatool Consultoria S/S Ltda., o PMRR, não só identificou as áreas 

de risco da cidade, mas também, apresentou soluções necessárias para a gestão 

dessas áreas, subsidiando a tomada de decisões sobre as mesmas. No estudo foi 

estabelecida uma hierarquia das áreas estudadas por nível de criticidade, 

abrangendo os assentamentos localizados "em encostas e/ou susceptíveis a 

inundações, localizados em flancos dunares e adjacências ou em outras áreas que 

se mostrem inadequadas para real e completa inserção social desses 

assentamentos na cidade formal" (NATAL, 2008, p.4).  

Para tanto, fez o mapeamento dessas situações e gerou os graus de risco 

associados aos diferentes tipos de assentamentos existentes no município. Para a 

classificação dos graus de vulnerabilidade socioambiental associados ao risco, o 

PMRR seguiu a Metodologia do IPT e Mcidades, e identificou a existência de 74 

áreas, definidas como assentamentos precários 

Nesse sentido Ataíde (2013) acrescenta que: 

 

El estudio, que se denomina Plan Municipal de Reducción de Riesgo 
del municipio de Natal [PMRR], se desarrolló en el año 2008 y tuvo 
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como objetivo definir una clasificación de los grados de vulnerabilidad 
socio-ambiental (intensidad del riesgo) presente en estos 
asentamientos y, a partir de ello, establecer un plan de recuperación 
(Semurb / Acquatool, 2008). (ATAÍDE, 2013, p.331) 

 

A espacialização dessas áreas no município por Região Administrativa 

expõe a relação existente entre o risco e a concentração de assentamentos 

informais na cidade. Como apresentado na seção anterior é possível identificar a 

predominância das diversas tipologias de assentamentos informais concentradas, 

principalmente, na Região Oeste, onde também predomina, o número de Áreas de 

Risco mapeadas e analisadas pelo PMRR, conforme Gráfico 2. A Região Leste, 

onde se encontra o universo de estudo deste trabalho, apresenta-se na terceira 

posição, com mais concentração de Áreas de Risco da cidade.  

 

Gráfico 2: Número de Áreas de Risco por Região Administrativa. 

 

Fonte: Produzido pela autora, a partir de dados do PMRR 2008. 
 

Entre as diversas situações de risco a que estão submetidos os 

assentamentos precários estudados, o Plano identificou como predominantes os 

processos geradores relacionados, sobretudo, à ocupação irregular de complexos 

dunares, de faixas de domínio47 e de Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Além desses processos, outros foram classificados como: Deslizamentos, Queda de 

Barreira, Carreamento de Lixo, inundação, alagamento e processos erosivos, 

ressaltando-se que cada um dos assentamentos, pode apresentar mais de uma 

condição de risco, como se pode visualizar nos mapas das páginas seguintes. 

                                            
47 15m de cada lado das rodovias, ferrovias, linhas de alta tensão (Lei n. 6.766/79) 
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Nota-se, também, a sobreposição de mais de um processo de risco por 

bairro, como no caso de Mãe Luiza que apresenta grande parte suas áreas com 

risco de deslizamento associado aos riscos de ocupação em Área de Preservação 

Permanente, carreamento de lixo e processos erosivos, conforme será exposto no 

Cap. 4 seguinte.  

A partir da leitura da espacialização dos principais processos de risco, o 

PMRR deve ser compreendido como base institucional para o estabelecimento de 

compromissos, bem como, quanto ao combate à exclusão territorial e degradação 

ambiental, pressupondo para cada um desses assentamentos uma ação efetiva na 

prevenção de desastres socioambientais. Ao mesmo tempo, deve-se destacar a 

necessidade de reversão do risco através de medidas estruturais e não estruturais 

capazes de reduzi-lo em cada uma das tipologias de assentamento. Nessa 

perspectiva o PMRR de Natal indica a para a necessidade de identificar e delimitar 

áreas com: 

 

(a) As condições de riscos geológico – geotécnico e 
hidrometeorológicos ao que estão submetidos os assentamentos 
populacionais precários; 
(b) As intervenções estruturais necessárias para reduzir e controlar 
estas situações de risco; 
(c)  Os programas, as ações e a estrutura institucional disponíveis 
para o gerenciamento (identificação, prevenção e redução) do risco 
dos três níveis de governo e as fontes de recursos compatíveis com 
intervenções estruturais para a redução dos mesmos. (NATAL, 2008, 
p.16) 

 

Na identificação das intervenções estruturais e ações necessárias a 

reversão e prevenção dos processos de risco, o Plano se apoia na metodologia de 

determinação dos graus de risco de cada um daqueles fatores geradores dentro de 

uma escala que varia de 0 (sem risco) a 5 (risco muito alto)48 . Essa escala permite a 

definição de áreas prioritárias às ações municipais, bem como, o tempo necessário à 

execução de cada uma das intervenções. Quanto aos graus de riscos utilizados, o 

PMRR destaca a necessidade de estudo complementar para viabilizar as 

intervenções: 

                                            
48 Graus de risco considerados pelo PMRR 2008: 0 (sem risco), 1 (muito baixo), 2 (risco 
baixo), 3 (risco médio),  4 (risco alto) e 5 (risco muito alto) 
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Esse grau de risco é atribuído para todo o setor, embora possa 
haver algumas moradias em meio a essa área que não 
apresentem risco tão elevado. Neste sentido, antes da 
implantação de medidas estruturais ou não estruturais de 
prevenção de riscos será necessário elaborar um cadastramento 
de imóveis sujeitos aos riscos; cadastramento que foge ao escopo 
do presente estudo por exigir um grau de detalhe bem maior que 
o exigido para o mapeamento. (NATAL, 2008, p.27) 

 

Os diferentes graus de risco associados à vulnerabilidade socioambiental 

indicam a probabilidade de ocorrência de cada processo e alertam quanto à 

necessidade do entendimento das características físico-ambientais e antrópicas para 

o sucesso do planejamento e gestão do risco no território, como discutido por 

Carvalho et al (2007) no cap. 2 deste trabalho. Os graus de risco classificados pelo 

PMRR 2008 para Natal, conforme se pode visualizar nos mapas da página seguinte. 
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O mesmo ocorre com as áreas que compreendem predominantemente os 

processos de risco à ocupação em Áreas de Preservação Permanente (APP), ou 

sujeitas a deslizamento e inundações. Como os graus de risco estão associados à 

probabilidade de ocorrência de cada um dos processos de risco existentes nos 

assentamentos, observa-se a sobreposição de diferentes graus em uma mesma 

área, conforme se discute no capítulo 4. 

No processo de mapeamento e levantamento desses dados, o PMRR 

incorpora e amplia a definição do conceito de Áreas de Risco, em relação ao Plano 

Diretor de 2007 e acrescenta que, além de serem áreas suscetíveis a desastres 

causados por eventos e condições naturais, as mesmas "podem ocorrer como 

consequência do impacto causado também por atividades antrópicas" (NATAL, 

2008, p.16-17), causando, entre outros, danos humanos, materiais, ambientais e 

consequentes prejuízos econômicos e sociais para a cidade. Entretanto, apesar do 

Plano incorporar, também, ao conceito de risco, questões econômicas e sociais, 

Ataíde (2013) destaca que o mesmo pouco avançou na atualização de dados 

socioeconômicos e demográficos dos assentamentos, "razão pela qual não devemos 

tomar como referência esses dados agregados" (ATAÍDE, 2013, p. 342).  

Nos estudos, sobre as causas geradoras de desastres, o PMRR descreve 

como principal agravante o crescimento populacional acelerado no município e no 

bairro de Mãe Luiza, bem como a falta de alternativa de habitação adequada à 

população de baixo poder aquisitivo, que acaba por se instalar em áreas, "instáveis 

do ponto de vista geomorfológico ou sujeitas a alagamentos frequentes, em terrenos 

em equilíbrio transitório e suscetível à remodelação por agentes naturais e/ou 

antrópicos" (NATAL, 2008, p.17). Nesse sentido, o este plano também deixa 

evidente a preocupação com o fato de que: 

 

A ocupação humana nas encostas de dunas e barreiras, por 
exemplo, leva necessariamente à retirada da vegetação, à 
movimentação de terra, à alteração do regime de escoamento e 
infiltração e à deposição irregular de lixo e entulho em áreas de difícil 
acesso, ações estas que podem provocar movimentos de massa do 
local. (NATAL, 2008, p.17) 
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Para a caracterização da ocupação dos assentamentos, o Plano de Risco 

utilizou como base o levantamento realizado em 200549 contratado pela Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) à FUNPEC/UFRN50 que 

identificou naquele ano cerca de 74 assentamentos em situação precária à 

ocupação51, incluindo, embora não aprofunde, situações de risco. O PMRR toma 

como base esse mapeamento e se concentra na identificação dos processos de 

risco que recaem apenas sobre eles, assim como direciona ações necessárias ao 

enfrentamento e gestão dos riscos.  

Dessa forma, pode-se considerar que o mapeamento e estudo do Risco do 

município não considera a escala dos bairros na identificação dos diferentes 

processos, restringindo-se, apenas, aos assentamentos precários no interior de cada 

bairro. 

 

3.2.2. O PMRR (2008) no contexto da lesgislação urbanística da AEIS de 
Mãe Luiza (1995). 

 

Apesar de ser considerado um dos avanços ao enfrentamento das 

ocupações informais nos marcos regulatórios que tratam do uso e ocupação do solo 

no município, a lei da AEIS de Mãe Luiza, regulamentada pela Lei n. 4.663/95 

(Natal, 1995), em sintonia com o disposto no Plano Diretor de 1994 sobre este 

instrumento, estabeleceu como objetivo a produção, manutenção e recuperação das 

habitações de interesse social nas tipologias de favelas, vilas e loteamentos 

irregulares existentes no bairro, não contemplando, com o cuidado que o tema 

                                            
49 Esse estudo tomou como base, o levantamento realizado em 2001, no Plano Estratégico para 
Assentamentos Subnormais para Natal/RN (PEMAS), que mapeou 74 assentamentos subnormais. 
50 Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Extensão da UFRN - Estudo contratado 
para a elaboração da Política Habitacional de Interesse Social do município no ano de 2005 
em atendimento a Politica Nacional de Habitação instituída pelo Ministério das Cidades em 
2004 para que municípios pudessem fazer a mobilização de recursos destinados ao 
enfrentamento do déficit habitacional (MCIDADES,  2004). 
Em 2011, atendendo também a Política Nacional de Habitação, a Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo contrata a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse 
Social através do IDESPLAN (Instituto de Desenvolvimento sustentável e Planejamento 
estratégico) que concluído no ano de 2013, e ainda não disponível para uso científico, parte 
do levantamento dos assentamentos precários de 2005 e dos assentamentos subnormais 
do IBGE 2010 e identifica 70 assentamentos precários no município e não mais 74. Em Mãe 
Luiza os assentamentos precários delimitados foram os mesmos de 2005 e 2013.   
51 Classificados como assentamentos subnormais, esse número corresponde as favelas. 
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requer os riscos físico-ambientais implicados na permanência na permanência 

dessas formas de ocupação em áreas inadequadas.  

Por outro lado, a Lei da AEIS de Mãe Luiza, incorpora em seu zoneamento 

algumas restrições à ocupação, que se fundamentam na segurança das ocupações 

em função da topografia, da malha viária e de sua função socioambiental 

estabelecida pelas leis federais do parcelamento do solo (Lei n. 6.766/79) do Código 

Florestal (Lei. n. 4.771/65), então em vigor. Tal zoneamento divide o território do 

bairro de Mãe Luiza em três áreas que são: AO1 - Área de Ocupação (AO1), Área 

de Ocupação Restrita (AOR2) e Área de Conservação (AC).  Duas dessas áreas ( 

AOR2 e AC) delimitam áreas de encostas e de preservação, ambas objeto de 

restrição à ocupação no marco regulatório ambiental federal e no municipal (Plano 

Diretor e Código do Meio ambiente ). Nesse sentido, cabe destacar as delimitações 

dessas duas subzonas, na forma que segue e conforme figura 39. 

 

[...] 
II - Área 2 - AOR2 - Área de Ocupação Restrita, que por suas 
características físicas e topográficas exigem índice e prescrições 
urbanísticas diferenciadas, assim definidas:  
a) As encostas com inclinações iguais ou superiores a 30% (trinta por 
cento) situadas nos limites estabelecidos pelas ruas João XXIII, 
Trairi, Des. Benício Filho, Tuiuti, Travessa Teófilo Brandão, Rua 
Teófilo Brandão e Guanabara, Primeira Travessa Guanabara, Rua 
Atalaia, Travessa Antônio Félix e Camaragibe, Ruas Camaragibe e 
Patrício Alves até a Rua João XXIII; 
b) Os terrenos sujeitos a alagamentos e os situados dentro dos 
limites estabelecidos pelas Travessas Novo Mundo e São Luís, Rua 
são José, Travessa São Jose, Rua Alto da Bacia, Travessa Atalaia, 
Rua atalaia, até a Travessa Mundo Novo. 
III - Área 3 - AC - Área de Conservação, que por suas características 
de valor paisagístico, ecológico, histórico, cultural e turístico, só 
permitem usos relativos a pesquisa científica, aos projetos de 
desenvolvimento comunitário, desde que compatíveis com as 
exigências físicos ambientais da área e a pratica do lazer 
contemplativo, tais como: 
a) a área do Farol de Mãe Luiza e 
 b) as encostas adjacentes à Avenidas Governador Silvio Predroza e 
Senador Dinarte Mariz, limitadas pelo prolongamento da Travessa 
Mundo Novo, pelo prolongamento da Rua Guanabara pela Avenida 
João XXIII.  
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Figura 39: Zoneamento da AEIS de Mãe Luiza. 

 

Fonte: Produzido pela autora, 2016, a partir de dados da SEMURB/2007 e NATAL, 1995.  
 

Estabelecendo uma relação entre os parâmetros urbanísticos e ambientais 

de que orientam a ocupação do solo na AEIS de Mãe Luiza, destacam-se os 

aplicados a AOR2 para as áreas de encostas, limitados a inclinação de 30%, 

aproximando-se ao que estabelece a Lei de Parcelamento do Solo (Lei 6.766/79).  

Ressalte-se, entretanto, que outras áreas do bairro com a mesma inclinação não 

foram incorporadas (Figura 40) ficando à ocupação dessas áreas sob condições de 

prescrições urbanísticas e ambientais menos restritivas.    
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Figura 40: Zoneamento da AEIS de Mãe Luiza sobre elevação topográfica. 

 

Fonte: Produzido pela autora, 2016, a partir de dados da SEMURB/2007 e Natal, 1995. 
 

Por outro lado, o PMRR do município incorporou parte dessas áreas com 

30% ou mais de inclinação52 e não contempladas pela AEIS, na delimitação das 

Áreas de Risco do bairro, apesar de excluir algumas com características similares 

                                            
52 Embora tenha incorporado essas áreas, o PMRR toma como referência a inclinação de 
45º do Código Florestal atual para definir as áreas passíveis de deslizamento por ocupação 
em encostas.  
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localizadas na subzona definida como AOR2. (Figura 41). As quatro áreas do bairro 

inseridas no PMRR possuem risco de deslizamentos em diferentes graus. 

 

Figura 41: Zoneamento do Risco sobre o Zoneamento da AEIS de Mãe Luiza 
ambos sobre elevação topográfica. 

 

Fonte: Produzido pela autora, 2016, a partir de dados da SEMURB/2007 e Lei n. 4.663/95. 
 

Quanto a restrição de ocupação em terrenos sujeitos a alagamentos no 

bairro (Figura 42) o PMRR não classifica esse processo como risco, apesar de ser 

delimitada pela lei de uso e ocupação do solo do bairro como AOR2 e ter 

prescrições especifica. 
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Figura 42: Área da AOR2 sujeita a alagamento no Zoneamento da AEIS de Mãe 
Luiza. 

 

Fonte: Produzido pela autora, 2016, a partir de dados da SEMURB/2007 e Lei n. 4.663/95. 
 

Segundo Ataíde (2013), para além de conflitos no zoneamento, como os 

definidos, se reforça nessas áreas os problemas de planejamento e a gestão, 

quando são utilizados parâmetros urbanísticos que vão de encontro as condições 

físicas, ambiental e social do lugar. Entende-se que os parâmetros urbanísticos e 

ambientais devem considerar as especificidades de cada processo de risco 

identificado, com vistas a minimizar os conflitos na gestão do uso e ocupação do 

solo.  
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Apesar de delimitar áreas considerando a identificação de processos de 

risco e indicar ações necessárias a minimização e/ou eliminação desses, o PMRR 

não estabelece parâmetros urbanísticos ou ambientais à ocupação, remetendo o 

controle da ocupação dessas áreas a "utilização de parâmetros urbanísticos 

definidos nas leis de ordenamento do município" (NATAL, 2008, p. 27). A lei da AEIS 

define, além dos usos permitidos53, o limite de gabarito de 7,5m e lote máximo de 

200m²54 para todo o bairro. Já as outras prescrições urbanísticas são definidas 

especificamente para cada área, conforme quadro 8 abaixo: 

 

Quadro 8: Prescrições  urbanísticas definidas pela AEIS de Mãe Luiza. 
AREA DE OCUPAÇÃO RESTRITA - AOR 2 

Usos Lote máx. Aproveitamento Tx. Ocup. Tx. Perm. Gabarito máx. 

Residencial 200m² 1,0 50% 50% 7,5m 

Não 
Residencial 200m² 1,0 40% 50% 7,5m 

AREA DE OCUPAÇÃO - AO1 

Residencial 200m² 1,4 70% 30% 7,5m 

Não 
Residencial 

200m² 0,8 40% 40% 7,5m 

AREA DE CONSERVAÇÃO – AC 

Não é permitido construção 

Fonte: Produzido pela autora, 2016, a partir da Lei n. 4.663/95 (Natal, 1995). 
 

Como visto, existem sobreposições entre a delimitação das áreas definidas 

pela a AEIS de Mãe Luiza e as áreas do PMRR, evidenciando conflitos quanto à 

produção e gestão das áreas no bairro. Mesmo após a elaboração do Plano de 

Risco, são as prescrições apresentadas no Quadro 8, que direcionam de forma 

normativa a produção do espaço, também, sobre as áreas de risco (Figura 43). 

 

                                            
53 Uso Residencial, misto, não residencial e institucional. (NATAL, 1995, p. 2) 
54 Com exceção de usos institucionais. 
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Figura 43: Áreas de Risco nas prescrições da AO1 da  AEIS de Mãe Luiza. 

 

Fonte: Produzido pela autora, 2016, a partir de dados da SEMURB/2007 e Lei n. 4.663/95. 
 

Considerando que a lei de uso e ocupação do bairro aprovada ainda em 

1995 e considerou poucos processos de risco, algumas prescrições urbanísticas  

incidentes nas Áreas de Risco definidas em 2008, apresentam-se inadequadas a 

minimização ou eliminação do risco a ocupação. Como exemplo pode-se tomar as 
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prescrições urbanísticas incidentes dos bairros de Mãe Luiza e Areia Preta55 nas 

áreas com processos de deslizamentos de grau 456 e ocupação em APP com grau 5 

de risco representadas na figura anterior, que vão de encontro ao que se estabelece 

como condições de ocupação com vistas à contenção de riscos.   

Conforme discutido no Cap. 2 deste trabalho, para a minimização ou 

eliminação do risco em áreas de encostas faz-se necessário o controle da ocupação 

do solo através de prescrições urbanísticas e ambientais que inibam ou impeçam 

novas construções salvo se ações de engenharia urbana tenham sido realizadas 

assegurando a possibilidade de ocupação; o que não se percebe com os parâmetros 

da AEIS que se sobrepõem às Áreas de Risco, quando se permite construir 1,4 (um 

vírgula quatro) 57 vezes a área do lote nessas áreas (Figura 43). Em alguns casos, 

dependendo da inclinação do terreno, se igual ou superior a 45º, existe a 

necessidade de remoção de unidades de moradia devido aos riscos por 

deslizamento, corridas, tombamentos, quedas etc.58. No bairro de Mãe Luiza essas 

áreas existem e, porém, sobre elas incidem parâmetros que permitem à ocupação 

contribuem e com a consolidação das mesmas. 

Outro aspecto importante a ser considerado nessa relação é a taxa de 

permeabilidade mínima, nas áreas de maior ou menor permissividade à ocupação. 

Como destacado n capitulo 2, a presença de água nas áreas de encostas é um risco 

à corridas de areia, que pode ser potencializado pela ação antrópica, especialmente 

quando decorrente do lançamento irregular de água servida ou da contribuição das 

coberturas das casas nas áreas permeáveis do lote. Ou seja, nessas áreas, no 

intuito de minimizar processos como corridas de areia, o indicado é que parâmetros 

não estimulem elevadas taxas de permeabilidade, como acontece principalmente 

nas Áreas de Uso Restrito na AEIS (Figura 44) (Quadro 8). 

 

                                            
55 Bairro vizinho a Mãe Luiza com prescrições urbanísticas estabelecidas pelo PDN de 2007 
e que incentivam alto adensamento. 
56 Risco alto à ocupação 
57 Esse coeficiente é superior ao praticado na Zona de adensamento básico da cidade pelo 
PDN 2007. Atualmente o coeficiente básico é 1,2 para o município. 
58 Conceitos abordados no Cap2. 
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Figura 44: Áreas de Risco nas prescrições da AOR2 da  AEIS de Mãe Luiza. 

 

Fonte: Produzido pela autora, 2016, a partir de dados da SEMURB/2007 e Lei n. 4.663/95. 
 

Os conflitos ora identificados nos instrumentos de gestão incidentes sobre o 

bairro, e por consequência de suas áreas de risco, surgem também como resultado 

da ação do Estado na produção, do espaço da cidade e na consolidação dos 
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diferentes graus de vulnerabilidade socioambientais59, a partir da ausência de 

instrumentos urbanísticos integrados. 

No bairro de Mãe Luiza, e que se espelha para demais bairros da cidade, a 

consideração de algumas condições físico-ambientais, fundamenta o direcionamento 

da delimitação de áreas de maior restrição à ocupação. O PMRR, apesar, da 

importância na gestão do risco do município como um todo, omitiu da sua 

classificação ao considerar apenas os limites dos assentamentos informais e não o 

bairro como universo de estudo, algumas dessas condições. 

No Capítulo a seguir apresenta-se uma caracterização das áreas de risco 

existentes no bairro identificadas pelo PMRR quanto aos aspectos ambientais, 

físicos, sociais, processos de risco e a leitura a partir da metodologia do IPT e 

MCidades outras áreas com processos ou situações de risco não identificadas pelo 

Plano. 

 

4. AS ÁREAS DE RISCO DO BAIRRO DE MÃE LUIZA: CARACTERIZAÇÃO E 
ANÁLISE URBANÍSTICA E AMBIENTAL 

 

Como visto no capítulo anterior, historicamente o município de Natal teve o 

seu processo de ocupação do solo e expansão da malha urbana associado, a 

formação de espaços de informalidade, ocupados, na sua maioria, pelas populações 

pobres que buscavam abrigo em áreas periféricas ou nas terras de pouco ou 

nenhum valor imobiliário.  Esse processo, somado as características físico-

ambientais, tem produzido consequências negativas nos espaços ocupados e seus 

respectivos entornos, entre elas a que resulta no aparecimento de áreas 

susceptíveis aos diferentes processos ou situações de risco, sejam naturais, sociais 

ou ambientais. Nesse contexto, Mãe Luiza assume na cidade papel protagonista na 

discussão sobre a pressão imobiliária no bairro e o avanço da ocupação em áreas 

com características físico ambientais vulneráveis à ação antrópica. 

O bairro de Mãe Luiza, caracteriza-se geologicamente, por formação 

barreiras com uma ocupação predominante sobre encosta que, segundo 

Melquisedec Medeiros Moreira et al (2014), também desenham grande parte da 

paisagem litorânea do município. Nos estudos que realizaram sobre a carta de 

                                            
59 Ou graus de risco 
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declividade de Natal (Figura 45), esses autores afirmam que Mãe Luiza, de maneira 

similar ao que ocorre em boa parte do município, encontra-se sobre uma área de 

dinâmica geotécnica60 de alto risco61. É possível perceber no mapa de declividade 

(Figura 45), que a maior porção territorial do município que está submetida à 

condição de alto risco geotécnico nessa faixa litorânea, corresponde à fração 

ocupada pelo bairro de Mãe Luiza. 

 

Figura 45:Parte da Carta de declividade de Natal, com destaque para a área 
ocupada por Mãe Luiza. 

 
Fonte: Moreira et al, 2014. Modificada pela autora, 2016. 

 

Cabe salientar que essa constatação reflete uma preocupação presente em 

antigos relatos sobre o Morro, que viam a sua presença na paisagem da cidade, não 

apenas uma beleza cênica, mas também os riscos de deslizamentos na área. Um 

desses relatos está presente na obra de Manoel Gomes de Medeiros Dantas62 

                                            
60 [...] relacionado aos processos de deslizamentos por ocupação em encosta, movimentos de massa 
e erosões. (MOREIRA et al, 2014, p.2). 
61 Também constatam que boa parte do município apresenta risco geotécnico de média e alta 
intensidade. 
62 Jornalista, jurista, educador e estudioso das tradições populares. Pioneiro dos estudos das 
tradições populares no Rio Grande do Norte, foi o primeiro a recolher e valorizar, na imprensa, os 
contos, crenças, lendas, superstições, velhos costumes. Fato marcante na vida de Manoel Dantas foi 
sua conferência no Salão de Honra no Palácio do Governo, a 21 de março de 1909. [...]falou 
sobre Natal "daqui a cinquenta anos". (Memória viva, 2 de novembro de 1998. Disponível em:< 
http://www.memoriaviva.com.br/manoeldantas/>). 

Mãe Luiza 
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(1909) quando, expondo uma leitura urbanística de Natal, expressou certa 

preocupação com a área hoje ocupada por Mãe Luiza a partir dos caminhos que iam 

sendo abertos sobre ela e quanto as dinâmicas de ventos que atuavam sobre o 

desenho das dunas. Nessa leitura o autor, observando as ações antrópicas em 

curso na área (Figura 46), à época ainda preservada e sem ocupações por 

edificações, as denominou de 'Perigo Iminente'’: 

 

Analisando a situação dos morros das dunas-leste, existe um perigo 
iminente: o desmoronamento daquelas dunas sobre a cidade, como 
resultado da ação dos ventos, que espalhariam areias sobre as ruas 
num vasto lençol tenebroso e mortífero [...] está começando a 
desmoronar-se para o lado da cidade a área do Perigo Eminente.  
Primeiramente, consentiu-se que a ação destruidora dos lenheiros 
acabasse a vegetação que cobria o morro e fixava as areias. Depois, 
não sabemos com que intuito, ou em virtude de que desleixo, fez-se 
uma espécie de caminho do plano para o cimo do morro que se 
tornou o esporte favorito da garotagem vadia que todas as tardes se 
exercitam naquela subida, preparando o caminho às areias e 
determinando a futura destruição de parte desta capital. (DANTAS, 
1909, p. 09)  

  

 Figura 46: Foto retirada da área ocupada pela atual Praça Pedro Velho (Cívica) em 
direção ao Morro Perigo Iminente (atual bairro de Mãe Luiza) 

 

 
Fonte: Dantas, 1909. Adaptado pela autora, 2016. 

Subida da atual Rua João XIII 

Subida da Rua João XIII 

Atual Bairro  
de Mãe Luiza 

1909 

2016 
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Pelos registros, observa-se que desde princípios do século XX e mesmo 

antes das primeiras ocupações, a área já se configurava como de risco ambiental.  A 

partir do avanço da ocupação na área, especialmente no final da década de 1940, a 

ação antrópica se intensificou sobre áreas ambientalmente frágeis tornando-a mais 

vulnerável a processos e situações de risco, em menor ou maior intensidade. Nesse 

contexto, segundo destaca Lutiane Queiroz de Almeida (2015), em uma área de 

encosta urbana63, as áreas de encostas como as existentes em Mãe Luiza, são mais 

suscetíveis a movimentos de massa (transporte coletivo de material rochoso e/ou de 

solo) e deslizamentos, onde a ação da gravidade tem papel importante, que podem 

ser potencializados, também, pela ação da água e construções improvisadas. 

Atualmente, a população do bairro de Mãe Luiza vive sob receio da 

ocorrência de deslizamentos e outros processos de risco, visto que boa parte dele 

está assentada em áreas elevadas e de declividade acentuada, o que torna alguns 

períodos do ano, como os de chuva intensa, motivo de alerta quanto a desastres.  

Nessa perspectiva e no contexto das estratégias atuais de proteção ambiental, o 

bairro envolve e possui em seus limites duas Zonas de Proteção Ambiental: ZPA 10- 

Farol de Mãe Luiza e ZPA 2 - Parque Estadual das Dunas (Figura 47), que se 

configuram como importantes instrumentos de gestão sobre o controle dos 

processos ou situações risco no bairro, visto que, um dos objetivos dessas 

delimitações é restringir o uso e ocupação do solo para garantir a preservação dos 

recursos ambientais. 

 

Figura 47: Bairro de Mãe Luiza entre as duas Zonas de Proteção (ZPA10 e ZPA2). 

 
Fonte: Ataíde, 2013 

 

                                            
63 Encosta natural que passou a ser ocupada.  
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Além, das condições de riscos ambientais e da ocupação por construções 

precárias e de sua regulamentação como AEIS, o bairro sofre grande pressão do 

mercado imobiliário em virtude da sua localização e valor paisagístico agregado, o 

que ameaça ainda mais o equilíbrio das condições ambientais e a estabilidade das 

suas áreas de encostas. 

Atualmente, a delimitação das áreas consideradas mais críticas à ocupação, 

ou de risco, localizadas no interior e nas bordas do bairro pelo PMRR, não impede o 

aparecimento de outras frações sensíveis a interferências humanas e que 

apresentem desequilíbrios socioambientais em função de suas características 

físicas. Ressalta-se que a delimitação das Áreas de Risco pelo PMRR (2008) 

considerou apenas os assentamentos precários existentes no bairro, como das 

favelas, e não a totalidade da sua superfície. Isso significa que podem existir, além 

das quatro áreas mapeadas, outras que estejam sujeitas aos mesmos processos e 

que também necessitam de ações específicas de planejamento e gestão.  

Dessa forma, apresenta-se a seguir a caracterização das quatro áreas 

mapeadas, pelo PMRR 2008, considerando a delimitação dentro do bairro, as 

características físico ambientais, as características de uso e ocupação do solo, de 

infraestrutura, os processos e graus de risco identificados pelo Plano.  Em outra 

seção deste capitulo, desenvolve-se uma análise indicativa de situações de risco 

não contempladas pelo PMMR, observando a mesma metodologia utilizada pelo 

Plano, discutida  no Cap. 2 do trabalho. 

 

4.1. ÁREAS DE RISCO DELIMITADAS PELO PMRR (2008) 
 

A condição de precariedade habitacional definida para o bairro de Mãe Luiza 

e o município de Natal, foi dada pela metodologia do cálculo do déficit habitacional 

desenvolvida pela Fundação João Pinheiro e incorporada no estudo que resultou no 

documento/proposta da Política de Habitação de Interesse Social do Município 

(PHIS-Natal, 2005)64. O cálculo do déficit considerou a existência de precariedade 

habitacional, que foi definida a partir das características sociais, habitacionais ou do 

assentamento no qual se localizam. Além disso, para algumas situações de 

precariedade também considerou unidades habitacionais com problemas fundiários 
                                            
64 Estudo e proposta, realizado pela FUNPEC/UFRN, em 2005, contratado e nunca implementado 
pelo Município. 
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e de infraestrutura com adensamento excessivo ou mesmo o comprometimento 

excessivo da renda das famílias com o pagamento dos aluguéis.  

Considerando essas condições, o PMRR delimitou no bairro de Mãe Luiza, 

quatro assentamentos precários: Aparecida, Sopapo, Barro Duro e Alto da Colina 

(Figura 48), sendo o assentamento de Aparecida, localizado nos Bairros de Mãe 

Luiza e Areia Preta. Ressalte-se que, apesar de grande parte do bairro, apresentar 

características de assentamento precário consideradas na delimitação da AEIS 

(apresentada no Cap. 3), as Áreas de Risco em Mãe Luiza vão assumir apenas a 

delimitação dos assentamentos precários e o nome associado às comunidades ali 

existentes (Figura 48). 

 

Figura 48: Assentamentos precários/Áreas de Risco do Bairro de Mãe Luiza.  

 
Fonte: elaborado pela autora, 2016 a partir de dados da FUNPEC/UFRN 2005, SEMURB 2007, 

PMRR 2008. 
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As Áreas de Risco de Mãe Luiza ocupam o equivalente a 38,3% do total da 

superfície do bairro e 52,26% da superfície total da AEIS de Mãe Luiza (Figura 49), 

sendo que tendo as áreas de Aparecida e Alto da Colina as maiores extensão e 

superfícies, respectivamente (Gráfico 3). Salienta-se que, ao considerar apenas a 

área passível de ocupação nos limites da AEIS, extraindo, assim, a área delimitada 

como ZPA 1065 pelo PD 2007, a proporção de área ocupada em situação de risco 

alcança ainda o patamar de 85,31%. Esses dados revelam que na área delimitada 

como de interesse social e reconhecida pela informalidade da ocupação e demais 

características associadas, parte significativa do território encontra-se em risco à 

ocupação. 

 

Figura 49: Áreas de Risco do PMRR no bairro e na AEIS de Mãe Luiza.  

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB/2007 e do PMRR/2008. 
 

                                            
65 A ZPA 10, em processo de regulamentação não pode ser ocupada, segundo as regras de transição 
do PDN 2007, embora os estudos em andamento no processo de regulamentação apontem para a 
manutenção da áreas com ocupação na discussão do direito à moradia. 
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Gráfico 3: Área total de cada uma das Áreas de Risco do PMRR 2008. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do PMRR 2008. 

 

Cabe destacar que, do ponto de vista demográfico, na época da elaboração 

do PMRR (2008), Mãe Luiza apresentava uma população estimada de 16.574 

habitantes (IBGE, 2007), com 59,40% (9.843,4hab) ocupando Áreas de Risco. 

Naquele contexto, a população residente no Alto da Colina era a que mais contribuía 

com um número significativo de habitantes/m², residindo em Áreas de Risco (Gráfico 

4). Segundo o censo de 2010, o bairro reduziu o número total de habitantes para 

14.959, representando cerca de 1615 habitantes a menos que o considerado na 

época do estudo de risco, em 2008.  

 

Gráfico 4: Número total de habitantes por Área de Risco do PMRR 2008. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do PMRR 2008. 
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Esse influxo populacional demográfico pode ser considerado a partir da 

dinâmica do mercado imobiliário informal dentro do bairro66, e segundo, Huda 

Andrade Silva de Lima (2012), também pelas pressões do mercado imobiliário 

formal, externo ao bairro que contribui para a sua valorização imobiliária. Essa 

valorização vem acompanhada de novas demandas por ocupação, sob o argumento 

de desenvolvimento urbano a partir da redução da criminalidade do bairro e do 

entorno. Por outro lado, processos e situações de risco também podem contribuir, 

segundo Carvalho et al (2007), para a redução do número de habitantes de 

determinada localidade, sendo um dos indicadores de áreas possíveis a sofrerem 

essa redução as classificadas por alto grau de risco. 

Conforme demonstrado no Cap. 2, alguns processos de risco se evidenciam 

em diferentes graus. Em Mãe Luiza, embora existam áreas com processos de baixo 

grau de risco, o PMRR considera que todas as áreas contribuem para a definição do 

grau de risco muito alto ou grau 5 (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Grau de risco mais elevado X Área de Risco. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do PMRR, 2008. 

 

Considerando as categorias de vulnerabilidade ambiental utilizadas pelo 

PMRR para a classificação dos graus de risco, apresenta-se a seguir a situação do 

bairro, estabelecendo uma relação entre essas categorias e os graus de risco dos 

quatro assentamentos analisados. Destaca-se como principal processo de risco no 

bairro a ocupação em Áreas de Proteção Permanente (APP) com edificações em 

situação de risco por ocupar topo de dunas, encostas de dunas e áreas com 

                                            
66 Venda para investidores externos (empresas da construção civil, imobiliárias etc) e internos ao 
bairro, aluguel, unidades sem uso à espera de comprador. 
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declividade com 45º ou mais (Gráfico 6) e (Figura 50) que tomam destaque nas 

áreas de Aparecida, Alto da Colina e Barro Duro. 

 

Gráfico 6: Grau de risco por Área de Risco em APP 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do PMRR 2008. 
 

Figura 50: Áreas de Risco com grau 5 por ocupação em APP.  

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB/2007 e do PMRR/2008. 
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Na sequência, os processos de deslizamentos se apresentam com Risco 

Alto (4) e médio(3) de ocorrência nas Áreas de Risco de Aparecida, Alto da Colina e 

Sopapo respectivamente (Gráfico 7) e (Figura 51). 

 

Gráfico 7: Grau de risco por Área de Risco com processos de Deslizamento. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do PMRR 2008. 

 

Figura 51: Áreas de Risco com graus 4 e 3 por processos de deslizamento.  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB/2007 e do PMRR/2008. 
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As Áreas do Sopapo e Aparecida ainda contribuem com Risco médio (3) e 

Risco baixo (2), considerando a ocorrência de Carreamento de Lixo(Gráfico 8) e 

(Figura 52) 

 

Gráfico 8: Grau de risco por Área de Risco devido ao Carreamento de Lixo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do PMRR 2008. 
 

Figura 52: Áreas de Risco com graus 3 e 2 devido a Carreamento de Lixo. 

  
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB/2007 e do PMRR/2008. 
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Quanto ao processo de risco que ocorre pela contribuição de áreas com 

erosão, a Área de Aparecida é a única que apresenta grau de risco Muito Baixo (1) 

(Gráfico 9) e (Figura 53). 

 

Gráfico 9: Grau de risco por Área de Risco com processos de erosão. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do PMRR 2008. 

 

Figura 53: Áreas de Risco com graus 3 e 2 por processos de erosão. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB/2007 e do PMRR/2008. 
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A amostra a partir de dados gerais de risco de determinada área apenas 

permite perceber de maneira geral, segundo Highland et al (2011), quais são os 

processos de risco que predominam e como se encontram distribuídos em 

determinado território. O autor destaca a necessidade da realização de estudos 

específicos por cada área identificada com processos de risco, como meio para 

identificação de situações específicas, relacionadas com a ação do homem sobre a 

natureza. A realização de estudo urbanístico e ambiental nos permite identificar 

essas ações, especialmente, segundo Carvalho et al (2007), as dinâmicas, os 

conflitos e as vulnerabilidades socioambientais existentes a partir das 

especificidades da ocupação de uma determinada área. Nessa perspectiva, 

considerou-se necessária a caracterização das especificidades urbanísticas e 

socioambientais que configuram as Áreas de Risco delimitadas pelo PMRR (2008)67, 

a fim de compreender as especificidades de planejamento e gestão das ações, que 

vem sendo realizadas, são adequadas ou geram alguma situação de conflito. Para 

tanto, a caracterização aqui desenvolvida, considerou os seguintes aspectos: a) 

Caracterização do tecido urbano, com ênfase na tipologia do tecido edificado (uso e 

ocupação do solo, gabarito,sistema viário e nas áreas verdes); b) Caracterização da 

Rede de Infraestrutura: Esgoto e Abastecimento de Água.; c) A metodologia de 

Caracterização de tipologias de assentamentos informais a partir das discussões 

apresentadas nos capítulo 1 a saber: Cortiços, favelas, loteamentos irregulares, 

conjuntos habitacionais e vilas68 (Denaldi e Rosa, 2009 e MCidades 2009); d) 

Características de intervenções de assentamentos a partir do MCidades 2009 

(Consolidados, consolidáveis e não consolidáveis); e) Delimitação dos processos de 

risco recorrentes e ações de intervenções necessárias definidas pelo PMRR 2008, a 

partir da metodologia do IPT e MCidades 2005. 

A seguir analisa-se as quatro Áreas de Risco do bairro, com vistas a 

identificação de situações especificas de conflitos e processos, e, posteriormente 

permitir fazer uma leitura de forma mais adequada das ações voltadas a 

minimização ou eliminação dos riscos em cada uma delas. 

 

                                            
67 Nos volumes que compreendem o PMRR 2008 não se apresenta o estudo urbanístico e 
socioambiental, como também não fica claro o porquê determinadas ações recaem sobre 
cada situação de risco nas áreas relacionadas.   
68 Classificação particular no caso de Natal. 
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4.1.1. Alto da Colina 
 

O Assentamento Alto da Colina possui uma superfície de 146.220,33m² e 

situa-se, sobretudo, em área contígua ao cordão dunar do Parque das Dunas (Zona 

de Proteção Ambiental 02 - ZPA2) e uma fração às margens da Rua João XXIII 

(Figura 54). Cabe ressaltar que os dados demográficos do assentamento vêm 

sofrendo alterações desde o mapeamento do PMMR, em 2008. Enquanto este 

registrou uma população residente de aproximadamente 4.389 habitantes, 

distribuídos em 1.097 domicílios, o censo do IBGE de 2010 registrou uma ligeira 

queda nesse número, que caiu para 3.845.habitantes com 1.064 domicílios.     

Figura 54: Localização e limites do Alto da Colina. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016  a partir de dados da SEMURB/2007 e PMRR 2008. 
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4.1.1.1 Caracterização do Tecido Urbano 

 

O traçado do Alto da Colina é predominantemente ortogonal, com a maioria 

das vias apresentando condições suscetíveis ao tráfego de veículos motorizados do 

tipo passeio, com exceção da Rua João XXIII uma das principais vias de acesso 

bairro e que permite o fluxo de veículos mais pesados, incluindo o transporte 

coletivo. Contudo, nas áreas contíguas ao Parque das Dunas, o assentamento 

possui um aglomerado de vias locais, que são estreitas (vielas, becos, travessas) e 

íngremes, cujos acessos se dão apenas por meio de escadarias (Figura 55), 

dificultando a circulação de pedestres e impossibilitando a de veículos automotores 

(Figura 54). 

 

Figura 55: Vias estreitas do Alto da Colina limites com o Parque das Dunas. 

  
Fonte: Da autora 2014. a partir de visita de campo. 

 
Apesar de ocupar parte do cordão dunar do Parque das Dunas, apenas 5% 

do total da sua superfície possui áreas verdes, que estão mais concentradas em 

alguns fundos de lotes e totalmente ausentes nas vias. Para Carvalho et al (2007) 

essas áreas, quando presentes em quantidade em regiões de encostas, como o Alto 

da Colina contribui para a baixa suscetibilidade a escorregamentos (no caso de 

áreas ou terrenos com poucas áreas de construção).  No assentamento, as áreas 

verdes, quando existentes localizam-se em encostas, o que não indica uma situação 

ideal principalmente à contenção de quedas e tombamentos de edificações. Nessas 

encostas com alta declividade e ocupação consolidada, uma maior 
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impermeabilização do solo contribui, segundo o IPT (2016) e Highland et al (2011), 

para a minimização de desastres, também, por corridas de massa. 

 
 

Figura 56: Traçado Urbano do Alto da Colina. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de visita de campo 2015 e dados da SEMURB/2007 

 

Tratando-se das tipologias do tecido edificado destaca-se a intensidade de 

ocupação, com destaque para o  gabarito predominante. Quanto aos usos sobressai 

o residencial, (Figura 57) que está concentrado nas proximidades do Parque das 

Dunas (ZPA2).  Ao longo da Rua João XXIII, pode-se perceber a presença de 

edificações com atividades de comércio, serviço e equipamentos urbanos básicos 

como creches municipais e postos de Saúde. Para Carvalho et al (2007) e Carvalho 

e Galvão (2006) a identificação dos usos que predominam em Áreas de Risco deve 

fazer parte de um monitoramento constante, pois permite melhor direcionar as ações 

quanto ao planejamento e gestão, principalmente em situações de desastres.     
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Figura 57: Uso e ocupação do Solo no Alto da Colina. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de visita de campo 2015 e dados da SEMURB/2007 

 

Quanto ao gabarito (Figura 58), este também se relaciona com a 

vulnerabilidade a situações de risco, sobretudo os deslizamentos, devido à 

gravidade gerada pelo peso das edificações sobre o solo e a vulnerabilidade social, 

quando concentra um maior número de pessoas/unidades, como ocorre em edifícios 

verticais (Highland et al (2011). No Alto da Colina, predominam as edificações 

térreas, existindo em menor proporção, algumas com até dois pavimentos, 

concentradas, especialmente, ao longo da Rua João XXIII, e abrigam, em sua 

maioria as atividades de uso misto Referidas. Essa  intensidade construtiva está, 

entretanto, ajustada às prescrições urbanísticas da AEIS, que limita a 7,5m a altura 

máxima das edificações.  
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Figura 58: Gabarito das edificações do Alto da Colina. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de visita de campo 2015 e dados da SEMURB/2007  

 

4.1.1.2  Caracterização da tipologia do assentamento 

 

Ressalte-se ainda que a quase totalidade das edificações ocupam 100% do 

lote, configuração visível, principalmente nas utilizadas  para fins habitacionais do 

tipo unifamiliares, térreas,  que foram erguidas em lotes estreitos e alongados, com 

ausência de recuos laterais e frontais e poucas ou nenhuma abertura para aeração e 

insolação. No seu conjunto, o assentamento apresenta, predominantemente, 

características do tipo favela69 (Figura 59), apesar de abrigar também algumas vilas 

(Figura 60) com evidenciado nível de precariedade urbanística e ambiental, em 

                                            
69 Tipo caracterizado, também, pelo PHIS- Natal 2005 e considerado pelo PMRR 2008. 
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virtude do elevado número de casas contíguas no mesmo lote e a presença de 

banheiros coletivos (como nos cortiços).  

O material construtivo utilizado, embora improvisado, é predominantemente 

de alvenaria e telhas do tipo cerâmico (Figura 61), fato que  contribui para a 

resistência a determinados processos de risco, se comparado com construções em 

materiais menos resistentes. Conforme discutem Carvalho et al (2007) no cap. 2 o 

tipo do material da construção permite identificar as áreas sujeitas a uma maior ou 

menor vulnerabilidade a processos por deslizamentos ou escorregamentos.  

 

Figura 59: Avanço da favela do Alto da Colina sobre o Parque das Dunas por 
construções em alvenaria. 

 
Fonte: Canindé Soares, 2014. 

 

Figura 60: Delimitação de uma Vila no Alto da Colina (contorno lilás). 

  
Fonte: Elaborado pela autora 2016  a partir de dados da SEMURB/2007, PMRR 2008 e campo. 
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Figura 61: Construções em alvenaria nos pontos mais elevados do Alto da Colina. 

 
Fonte: Acervo da autora (2014) a partir de visita de campo. 

 

4.1.1.3 Caracterização da Rede de Infraestrutura 

 

Quanto à infraestrutura, o assentamento Alto da Colina apresenta 60% das 

vias pavimentadas com paralelepípedos e parte da área é dotada de infraestrutura 

básica como abastecimento de rede de energia elétrica, abastecimento de água e a 

coleta de esgotos (Figura 62). A iluminação pública está presente na área regular do 

assentamento, embora esteja ausente na área próxima ao Parque das Dunas. 

Desse modo, conforme estabelece o Ministério das Cidades (2005), o Alto da Colina 

pode ser classificado como uma área parcialmente urbanizada, por apresentar 

trechos com serviços e infraestrutura básica de urbanização. A identificação da 

infraestrutura existente permite entre outros, melhor visualizar o planejamento 

quanto aos recursos que foram ou deverão ser empregados na área e quais áreas 

são prioritárias, bem como identificar a existência de conflitos socioambientais 

relacionados a sua ausência. Em entrevista70 feita com a engenheira civil Silvana 

Fernandes Vilar dos Santos, do setor de tratamento de esgotos da Companhia de 

Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte -  CAERN, ela apontou que algumas áreas 

em Natal ficam sem o serviço, a exemplo da coleta de esgoto no Alto da Colina 

(Figura 64), em função da acentuada declividade que dificulta o correto 

funcionamento da rede. 

Ou seja, parte das áreas ocupadas que não são abastecidas, sobretudo pela 

rede de esgoto, estão sujeitas a elevada vulnerabilidade de ocorrência de processos 

de risco e demais condições negativas associadas, em função da liberação direta de 

                                            
70 Entrevista semiestruturada  realizada em 10 de abril de 2015. 
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efluentes no solo. Ressalta-se o que foi abordado por Carvalho e Galvão (2006) e 

Carvalho et al (2007) no cap. 2 sobre a presença da água em áreas de encostas ou 

de inclinação acentuada quanto a contribuição para processos de risco por corridas 

de massa71. 

 

Figura 62: Abastecimento de Água e Esgoto no alto da Colina. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de dados da CAERN/2015 

 

4.1.1.4 Caracterização do assentamento em função das intervenções realizadas. 

 

Quanto a classificação das condições de implantação, esse assentamento 

pode ser considerado do tipo parcialmente consolidado, visto que recebeu 

benefícios de infraestrutura e urbanização (proximidades da Rua João XXIII) (Figura 

63), e parcialmente não consolidado, uma vez que parte das edificações localizam-

se em trechos que impossibilita um reordenamento urbano adequado (fração que 

margeia o Parque das Dunas)  e está sob condição de risco por ocupar uma área de 

alta declividade do cordão dunar da Zona de Proteção Ambiental 2 (Figura 64). 

 

                                            
71 Conceito abordado no Cap 2. 
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Figura 63: Construções no Alto da Colina. 

 
Fonte: Da autora 2014 a partir de visita de campo. 

 

Figura 64: Ocupações nas margens do Parque das Dunas. 

  
Fonte: Canindé Soares, 2014. 

 

4.1.1.5 Caracterização dos processos de risco identificados pelo PMRR 2008. 

 

Retomando os processos de risco existentes no assentamento, o PMRR 

delimitou uma superfície aproximada de 2,5ha como inadequada à ocupação, 

considerando para isto, o padrão construtivo e, principalmente, as condições físico-

ambientais, tendo em vista a suscetibilidade da área a processos de risco 
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geotécnico de deslizamento (grau 3) e a ocupação em Área Preservação 

Permanente (grau 5) (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10: Processos e Graus de Risco no Alto da Colina. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de dados do PMRR 2008. 

 

A fração que margeia o Parque das Dunas (ZPA 02) havia sido objeto de 

estudo pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) em 

2004, que indicou a necessidade de remoção de parte das habitações e 

reassentamento em novas áreas. Esse estudo, denominado Pesquisa Sócio 

Econômica das famílias ocupantes do Parque Estadual Dunas do Natal, identificou a 

presença de 84 edificações inseridas na área do Parque das Dunas e dessas a 

necessidade de remoção de 48 edificações (82 famílias), compreendendo uma 

superfície com pouco mais de 3.360m². 

Para a mesma situação e fração referida, quatro anos mais tarde, o PMRR, 

indicou que seria necessário realizar medidas estruturais, incluindo ações de 

remoção de moradias com posterior reassentamento involuntário das famílias, 

devido aos elevados graus de risco à ocupação indicados no Gráfico 10. Nesta linha 

de intervenções o Plano indicou a necessidade de remoção de 180 edificações (700 

famílias) que avançavam sobre os limites do Parque das Dunas, na sua margem 

sudeste e que estavam sujeitas a risco médio de deslizamento do solo dunar (Figura 

65).  
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Figura 65: Área indicada para remoção de habitações no Alto da Colina  

  
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de dados da SEMURB/2007 e PMRR/2008. 

 

Além das ações urbanísticas que, pela indicação de remoção, remetem para 

a possibilidade de recuperação das áreas ocupadas inadequadamente nas margens 

do Parque das Dunas, o PMMR também indica a necessidade de implantação  de 

ações estruturais de infraestrutura tais como: construção de um sistema de 

drenagem superficial para solucionar possíveis problemas de alagamentos (bueiros, 

tubulações, canaletas, rápidos, caixas de transição, etc.); pavimentação de  algumas 

ruas com calçamentos, sobretudo nas proximidades do Parque das Dunas e, 

implantação de proteção superficial vegetal (gramíneas) em terrenos vazios como 

meio de contenção de pequenos deslizamentos ou escorregamentos (Figura 66); e 

instalação de estruturas de contenção por concreto a fim de conter deslizamentos 

mais intensos na zona de contato com o Parque das Dunas. 
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Figura 66: Área indicada para ações estruturais de contenção e proteção superficial 
no Alto da Colina  

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de dados da SEMURB/2007 e PMRR/2008. 

 

Outras medidas educativas e preventivas de natureza socioambientais 

também são indicadas pelo Plano, como: ações de mobilização social das famílias a 

serem removidas e a elaboração de projeto específico para recuperação ambiental 

da área degrada (pós remoção) através da elaboração do PRAD72. Para esta, indica 

a recomposição do terreno e reflorestamento de áreas, além das ações de 

fiscalização, que devem ocorrer através do monitoramento semestral para evitar 

novos avanços de ocupação por  construções, sobretudo na ZPA 2. 

                                            
72 Plano de Recuperação de Área Degradada.  A Política Nacional do Meio Ambiente (LF n° 
6.938/81, p. 02) artigo 2°, VIII afirma que a finalidade do PRAD é, “[t] o retorno do sítio 
degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso 
do solo, visando à obtenção de uma estabilidade do meio ambiente” 
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A partir da caracterização urbanística do assentamento, dos processos de 

risco identificados pelo PMRR (2008) e a indicação das ações necessárias ao 

enfrentamento do risco, foi possível identificar algumas lacunas que podem estar 

dificultando a implantação do Plano e  que exigem dos órgãos gestores, implicados 

com a matéria, a realizarem novos estudos ou mesmo improvisar ações dirigidas a 

mitigação dos processos de risco no Alto da Colina (Quadro 9)     

 
Quadro 9: Ações de mitigação do risco no alto da colina definidas pelo PMRR e 

lacunas identificadas. 

ÁREA 
AÇÕES NECESSÁRIAS À 
MITIGAÇÃO DOS RISCOS 

Observações 

Alto da Colina 

a) Remoção parcial de moradias 
(Fração nas margens do Parque 
das Dunas); 

b) Sistema de Drenagem superficial; 
c) Pavimentação de trechos de ruas; 
d) Proteção superficial para contenção 

de pequenos deslizamentos por 
vegetação(gramínea) em terrenos 
vazios; 

e) Contenção de Concreto para 
contenção de deslizamentos mais 
intensos. 

f) Mobilização Social, Projeto social 
especifico  de Prevenção de 
Deslizamentos 

g) Projeto de Recuperação de área 
degradada (PRAD) 

h) Ações contínuas de fiscalização e 
monitoramento do avanço na ZPA2 

a) Indica necessidade de sistema de 
drenagem superficial, mas não 
mapeia zonas de alagamento 
dentro da Área. 

b) Propõe remoção de edificações 
em função do risco a ocupação, 
mas indica necessidade de 
pavimentação e demais 
infraestrutura em mesma área. 

c) Contenção de pequenos 
deslizamentos em trechos não 
indicados por vegetação de 
gramíneas em área próxima de 
vegetação de mata atlântica.  

d) Terrenos vazios não existem na 
área. 

e) Contenção de deslizamento em 
Área de Preservação 
Permanente, em área de retirada 
de edificações 

f) Não especifica quais ações 
necessárias para a elaboração do 
projeto social 

g) Algumas ações entram em 
contradição com a indicação da 
elaboração do PRAD quando 
indica pavimentação, construção 
de contenção entre outras ações 
que vão de encontro a 
recuperação ambiental da área. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Nas demais Áreas de Risco a seguir, a caracterização urbanística se 

apresenta de forma mais sucinta, considerando as semelhanças nos padrões 

morfológicos e de oferta de infraestrutura, a exemplo do que se discutiu na análise 

do assentamento do Alto da Colina. 
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4.1.2. Aparecida 
 

 O assentamento denominado Aparecida situa-se entre os bairros de Areia 

Preta e Mãe Luiza (ruas Guanabara, Camaragibe, Novo Mundo e Tuiuti) e ocupa 

uma superfície de total de 185.297,78m² (SEMURB,2008), conforme consta na 

Figura 67. Segundo consta no PMRR, o assentamento possuía em 2008 cerca de 

4.283 habitantes, residindo em 1071 domicílio. Já no censo de 2010 o número de 

habitantes passa para 4.459 habitantes, residindo entre os 1.228 domicílios 

existentes na área (Censo 2010, IBGE). A partir desse movimento populacional e 

espacial, depreende-se que, diferente do Alto da Colina, verificava-se em 2010 um 

incremento populacional de 173 novos habitantes e a construção de 157 novos 

domicílios construídos pós elaboração do PMRR, remetendo para uma tendência 

arriscada da expansão do assentamento, que vem se consolidando com a 

construção de novas edificações, especialmente de padrão vertical. 

Figura 67: Localização e limites de Aparecida.  

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016  a partir de dados da SEMURB/2007 e PMRR 2008. 
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4.1.2.1 Caracterização do Tecido Urbano 

 

O traçado urbano (Figura 68) é definido formado por vias alongadas e 

sinuosas, em sua maioria, com condições para o tráfego de veículos, sendo a Rua 

Guanabara a principal via de circulação, que, também, cumpre a função de 

articulação com o sistema principal viário da cidade.  Contudo, nas cotas mais 

elevadas, sentido noroeste, o assentamento se desenha a partir de um conjunto de 

vias locais e estreitas (vielas, becos, travessas) e íngremes, algumas com acessos 

apenas por meio de escadarias ou passagens (Figura 69), dificultando, assim como 

no Alto da Colina, a circulação de pedestres e veículos automotores.  

 

Figura 68: Traçado viário de Aparecida. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de visita de campo 2015 e dados da SEMURB/2007 
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Figura 69: Vias estreitas de Aparecida. 

 
 

 
Fonte: Da autora 2014 a partir de visita de campo. 

 

 O assentamento apresenta 12,8% de áreas verdes. Entretanto, diferente do 

Alto da Colina, em Aparecida, apesar da escassez do, existem algumas áreas livres 

no espaço privado (lotes sem construções), ainda que estejam, sendo predominante, 

localizadas nas  áreas de encosta. 

 Na análise da tipologia do tecido edificado destaca-se algumas 

particularidades do uso do solo (Figura 70). Em Aparecida predominam os usos 
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residenciais, mas observa-se, também, uma presença significativa de atividades 

institucionais, principalmente escolas, além de usos mistos, que se concentram no 

interior do assentamento e comércios/serviços ao longo da Rua Guanabara, a 

exemplo do que acontece no Alto da Colina com a Rua João XXIII. 

 

Figura 70: Uso e ocupação do Solo em Aparecida 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de visita de campo 2015 e dados da SEMURB/2007 

 

 Sobre o gabarito (Figura 71), destaca-se a predominância do padrão de 

ocupação térreo e, em menor proporção, a presença de edificações de uso 

residencial ou misto com dois ou até três pavimentos (Figura 72). Ressalte-se que, a 

presença de edificações com mais de dois pavimentos evidencia o aparecimento de 

um padrão construtivo que está em desacordo com os parâmetros urbanísticos 

estabelecidos pela Lei da AEIS que limita o gabarito a 7,50m (2 pavimentos). Além 
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disso, na perspectiva do controle do essa intensidade de ocupação do solo contribui 

para sobrecarga do solo, já suscetível a deslizamento de grau 5 (risco muito alto). 

Outra peculiaridade da área é o número significativo de moradias, sobretudo na Rua 

Camaragibe e Guanabara, situadas abaixo do nível do logradouro, isto é, com 

coberturas no mesmo plano da via. 

 

Figura 71: Gabarito das edificações de Aparecida.  

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de visita de campo 2015 e dados da SEMURB/2007  
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Figura 72: Área de Aparecida, destaque para o padrão de gabarito do 
assentamento. 

 
Fonte: Da autora 2014 a partir de visita de campo. 

 

4.1.2.2  Caracterização da tipologia do assentamento 

 

 Analisado o conjunto do assentamento Nessa tipologia, o tecido edificado 

também apresenta características de favela com alguma precariedade urbanística e 

ambiental, apesar de apresentar também algumas vilas.   O material construtivo 

utilizado, embora improvisado e com baixo padrão de habitabilidade73, é 

                                            
73 Não possuem condições dignas ou salubres para se habitar. 

Vista em direção ao 
Trecho Sudeste 
da comunidade 

Vista em direção ao 
Trecho Noroeste 
da comunidade 
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predominantemente de alvenaria (Figura 73).  Predominam ainda moradias  

unifamiliares, geminadas em sua maioria, ocupando praticamente toda a porção dos 

lotes, com ausência de recuos laterais e frontais e número reduzido de aberturas. 

 

Figura 73: Baixo padrão construtivo das tipologias habitacionais em Aparecida. 

  
Fonte: Da autora 2014 a partir de visita de campo. 

 

4.1.2.3 Caracterização da rede de infraestrutura 

  

 Quanto a infraestrutura, dados da SEMURB (2015) apontam que 100% da 

área é abastecida por rede de energia elétrica, abastecimento de água e 

esgotamento sanitário (Figura 74). Contudo, em visita de campo (junho de 2015), a 

rede de abastecimento de água foi questionada pelos moradores que ocupam os 

trechos de encostas do assentamento (Porção Noroeste do bairro) devido as 

irregularidades e inconstâncias do serviço. O mesmo se constata na  fração territorial 

que se estende em direção ao mar, que apresenta deficiência de cobertura do 

serviço de coleta de esgoto. Sobre as vias, no geral, estas são revestidas por 

paralelepípedos ou capeadas por asfalto, mas se identifica no período da pesquisa 

número significativo de vias sem pavimentação nas áreas com grandes declividades.  
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Figura 74: Abastecimento de Água e Esgoto em Aparecida 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de dados da CAERN/2015 

 

 

4.1.2.4 Caracterização do assentamento em função das intervenções realizadas. 

 

Quanto a classificação das condições de implantação e urbanização, o 

assentamento, apesar de bem urbanizado, pode ser considerado parcialmente 

consolidável, sobretudo em relação às condições do terreno, pois grande parte das 

edificações foram construídas em áreas de encosta e suscetíveis a deslizamentos 

(Figura 75), impossibilitando o abastecimento de infraestrutura e reordenamento 

urbano. Apresenta ainda trecho não consolidável à ocupação com 30 edificações74 

localizadas em área non aedificandi (Zona de Proteção Ambiental 10), na margem 

leste da Rua Guanabara (Figura 76). 

 

                                            
74 Conforme dados do levantamento da SEMTAS, através do estudo de remoção. 
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Figura 75: Construções em área de encosta, porção Noroeste de Aparecida. 

 
Fonte: Da autora 2014 a partir de visita de campo. 

 

Figura 76: Ocupações de Aparecida na ZPA 10. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016  a partir de dados da SEMURB/2007 e PMRR 2008. 
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4.1.2.5 Caracterização dos processos de risco identificados pelo PMRR 2008 

 

Quanto aos processos de risco existente no assentamento de Aparecida, o 

PMRR mapeou como predominantes à ocupação em frações suscetíveis a 

processos de risco de deslizamento (grau 4 ou risco alto) e ocupação em Área de 

Preservação Permanente da ZPA 10 (grau 5 ou risco muito alto) (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11: Processos e Graus de Risco em Aparecida. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de dados do PMRR 2008. 

 

 A fração deste assentamento inserida na ZPA 10, que corresponde a uma 

superfície 4.443,59m², foi demarcada como objeto de remoção (Figura 77), tanto 

pelos estudos realizados pela SEMTAS em 2004, que indicava a necessidade de 

retirada de pelo menos 30 edificações, como pelo PMRR em 2008, que indicou a 

remoção integral dessas com posterior reassentamento involuntário das famílias. 

Ressalta-se que a proposta de regulamentação da ZPA 10, em curso, não considera 

a possibilidade de remoção para o referido trecho, mas sim o congelamento da área 

incorporando as diretrizes normativas de garantia do acesso à terra e a moradia.   

 As orientações do PMRR para a remoção da edificações se fundamentaram 

na análise dos graus de risco da área, classificados como de níveis 4 e 5 aplicando-

se, respectivamente, a susceptibilidade à deslizamentos do solo e ocupações em 

área non aedificandi (dunas, área de preservação permanente), conforme 

demonstrado na Figura 77.  
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Figura 77: Demarcação das edificações com necessidade de remoção inseridas na 
ZPA 10 

 
Fonte: PMRR 2008. 

 

 Entre as intervenções indicadas para mitigar as situações de risco do 

assentamento pelo PMRR, constam: construção de um sistema de drenagem 

superficial para solucionar possíveis problemas de alagamentos (bueiros, 

tubulações, canaletas, rápidos, caixas de transição, etc.); instalação de serviços de 

limpeza e recuperação; a pavimentação com calçamentos de algumas ruas de terra 

localizadas próximas ao limite Noroeste do assentamento e área central; 

implantação de proteção superficial vegetal (gramíneas) ou biomanta em taludes 

com solo exposto, impedindo o carreamento  do solo e auxiliando na prevenção do 

deslizamento das Dunas; implantação de proteção superficial por meio de 

argamassa chapada nos taludes de declividade mais acentuada e cujo fluxo 

superficial ocorre com maior intensidade; alteração da geometria do terreno por meio 

da execução de cortes e/ou aterros localizados sobremaneira nas encostas de maior 

inclinação, visando à obtenção de taludes com menores aclives (Figura 78). 
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Figura 78: Delimitação de trechos indicados para ações estruturais pelo PMRR 
2008 em Aparecida. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de dados da SEMURB/2007 e PMRR/2008. 

 

 Outras medidas educativas e preventivas de natureza socioambientais 

também são indicadas pelo Plano, como: ações de mobilização social, elaboração 

de projeto social específico de prevenção de deslizamentos, elaboração de projeto 

específico para recuperação ambiental da área degrada (pós remoção) através da 

elaboração do PRAD e ações contínuas de fiscalização como enfrentamento do 

risco. 

 A partir da caracterização urbanística do assentamento, dos processos 

de risco identificados pelo PMRR (2008) e a indicação das ações necessárias ao 
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enfrentamento do risco, foi possível identificar algumas lacunas que podem estar 

dificultando a implantação do Plano, também em Aparecida, e  que exigem dos 

órgãos gestores, implicados com a matéria, a realizarem novos estudos ou mesmo 

improvisar ações dirigidas a mitigação dos processos de risco (Quadro 10):     

 

Quadro 10: Ações de mitigação do risco em Aparecida definidas pelo PMRR e 
lacunas identificadas. 

ÁREA 
AÇÕES NECESSÁRIAS À 
MITIGAÇÃO DOS RISCOS 

Observações 

Aparecida 

a) Remoção parcial de moradias 
(Fração em area non 
aedificandi da ZPA10); 

b) Sistema de Drenagem 
superficial; 

c) Pavimentação de trechos de 
ruas; 

d) Proteção superficial para 
contenção de deslizamentos 
por vegetação(gramínea) ; 

e) Contenção de Concreto para 
contenção de deslizamentos 
mais intensos em várias 
porções da Área. 

f) Mobilização Social, Projeto 
social especifico  de 
Prevenção de Deslizamentos 

g) Serviços de limpeza e 
recuperação 

h) Projeto de Recuperação de 
área degradada (PRAD) 

i) Ações contínuas de 
fiscalização e monitoramento 
do avanço das construções 
nas principais áreas sujeitas a 
deslizamentos e em APP 

Indica necessidade de sistema de 
drenagem superficial, mas não 
mapeia zonas de alagamento 
dentro da Área. 
Contenção de deslizamentos em 
por vegetação de gramíneas em 
áreas de acentuada declividade.  
Contenção de deslizamento em 
Área de Preservação Permanente, 
em área de retirada de edificações 
Não especifica quais ações 
necessárias para a elaboração do 
projeto social 
Indica melhoria de infraestrutura em 
áreas com necessidade de 
conteção para prevenção de 
deslizamentos de grau 4 ou muito 
alto. 
Não mapeia a necessidade de 
remoção de edificações nos outros 
trechos da área sujeitas a 
deslizamentos, apenas considera a 
remoção inserida na ZPA 10 
indicada já em  2004 pela 
SEMTHAS.  

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

4.1.3. Sopapo 
 

O Assentamento do Sopapo situa-se na porção sudeste do bairro (Figura 

79), margeando uma das principais vias (Rua João XXIII) e conforme o PMRR, 

apresenta uma superfície de 38.953,91m² com cerca de 696 habitantes ocupando 

174 domicílios. Cabe ressaltar que no Censo do IBGE de 2010,  essa área 

apresentava 72 domicílios e 253 habitantes, a redução deve-se a retirada de uma 

área de favela, cuja população foi removida para edificações adquiridas pela 

prefeitura dentro do próprio bairro. 
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Figura 79: Localização do Sopapo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016  a partir de dados da SEMURB/2007 e PMRR 2008. 

 

4.1.3.1 Caracterização do tecido urbano 

 

O traçado urbano do assentamento (Figura 80) é predominantemente 

ortogonal, em sua maioria, com condições suscetíveis ao tráfego de veículos 

motorizados, sendo a Rua João XXIII e a Rua Camaragibe as principais vias de 

circulação para o fluxo de veículos pesados, incluindo o transporte público (Figura 

80). Diferente das demais áreas citadas, o assentamento não apresenta número 
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significativo de vias estreitas ou íngremes (vielas, becos, travessas), o que favorece 

à realização de intervenções no assentamento com vistas  à mitigação dos riscos. 

Exceção se faz as vias internas do Conjunto Habitacional Brisa do Mar75 que, sendo 

mais estreitas, restringem o movimento de veículos no interior do assentamento.    

 

Figura 80: Configuração do Traçado Urbano do Sopapo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016  a partir de dados da SEMURB/2007 e PMRR 2008. 

                                            
75 O Conjunto Brisa do Mar é resultado de uma construção coletiva (por mutirão) desde 1995, quando 
organizações comunitárias lideradas pela igreja católica do bairro e com apoio da Universidade 
Federal (UFRN), propôs a relocação de 60 famílias de uma antiga favela do Sopapo dentro do 
assentamento atual que se encontrava em risco de deslizamento já naquele ano. 
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No caso do Sopapo, as áreas verdes existentes, que correspondem a 6,2% da sua 

superfície, não se encontram em grandes extensões de encosta (ou de acentuadas 

declividades), contribuindo, apenas para a melhoria do conforto urbano das 

edificações. A área apresenta ainda lotes estreitos e espaços livres privados 

principalmente na rua São Francisco em função da inclinação existente. 

Quanto ao o uso do solo (Figura 81), sobressaem as atividades residenciais, 

mais concentradas no centro do assentamento. Percebe-se a presença de 

edificações com atividades institucionais (escolas e ginásio Arena do Morro), 

comércios, serviços e usos mistos, concentrando-se nas principais vias que 

contornam o assentamento (Rua Camaragibe, Novo mundo e João XXIII). Em 

relação ao gabarito (Figura 81), destacam-se no Sopapo as edificações com térreas 

e uma tendência de consolidação do padrão de dois pavimentos ao longo da Rua 

Camaragibe, confirmando os padrões estabelecidos para a subzona pela AEIS, 

onde está inserido este assentamento.    

 

Figura 81: Usos e Gabaritos no Sopapo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016  a partir de dados da SEMURB/2007 e PMRR 2008. 

 

4.1.3.2  Caracterização da tipologia do assentamento 

 



161 

No Sopapo também predominam ocupações do tipo vilas e favelas (Figura 

82) e um Conjunto Habitacional em condições degradadas (Figura 83) com 

necessidade de recuperação76. O material construtivo, assim como os demais 

assentamentos, é improvisado, e embora as construções sejam predominantemente 

de alvenaria, o conjunto edificado é de baixo padrão construtivo.  O padrão 

tipológico do assentamento se caracteriza por residências unifamiliares térreas, 

quase sempre geminadas, e por sobrados de dois pavimentos do Conjunto Brisa do 

Mar.   

 

Figura 82: Vila de casas térreas existente no Sopapo. 

 
Fonte: Google (2016) adaptado pela autora (2016) 

 

Figura 83: Conjunto Habitacional Brisa do Mar no Sopapo. (Rua...) 

 
Fonte: Da autora (2013) 

                                            
76 Em 2009, a prefeitura do Natal através da SEHARPE e FUNPEC/UFRN desenvolveu um projeto de 
requalificação do Conjunto Brisa do Mar, abrangendo melhorias habitacionais, urbanização das áreas 
livres e projeto do centro profissionalizante em atendimento aos recursos do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social. Em 2010, com a mudança de gestão no quadro da prefeitura, o projeto 
não foi desenvolvido e o recurso de aproximadamente 12milhões voltou para o fundo Federal.  
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4.1.3.3 Caracterização da rede de infraestrutura 

 

No tocante a infraestrutura (Figura 84), o assentamento possui 60% de suas 

vias pavimentadas e 100% com abastecimento de rede de energia elétrica, 

abastecimento de água e esgoto. Entretanto, relatos dos moradores em conversas 

informais indicam problemas com abastecimento de água na parte central do 

assentamento que apresenta certa declividade. 

 

Figura 84: Abastecimento de Água e coleta de esgotos no Sopapo.. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de dados da CAERN/2015 

 

4.1.3.4 Caracterização do assentamento em função das intervenções realizadas. 

 

Em relação a classificação por intervenções, o assentamento pode ser 

considerado como consolidado pois se encontra integrado urbanisticamente ao 

bairro de Mãe Luiza e é dotado de infraestrutura básica, resultado de intervenções 

realizadas em momentos anteriores ao PMRR. Em relação às condições do terreno, 

também pode ser considerado consolidado, pois grande parte das edificações foram 

construídas em área com estabilidade do solo, sendo necessárias poucas 

adequações, sobretudo  na Rua São Francisco, único trecho de encosta no 

assentamento.  

 

4.1.3.4 Caracterização dos processos de risco identificados pelo PMRR  
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Retomando a identificação dos processos de risco, identifica-se no 

assentamento a ocupação em frações suscetíveis a processos de risco de 

deslizamento com grau 3 (risco médio) e ocupações sujeitas a problemas com 

carreamento de Lixo, também com grau 3 de risco (Gráfico 12). Nas frações com 

instabilidade do solo suscetíveis ao risco de deslizamento no assentamento, 

situadas próxima à rua São Francisco,  indica-se pelo PMRR investimentos em 

infraestrutura com ações necessárias (Figura 85) para mitigação do risco. Essas 

ações estão voltadas ao disciplinamento de pequena ocupação em trecho de 

encosta da referida rua através da Implantação de estruturas de contenção, 

taludamento e revegetação. 

Outras medidas urbanísticas também são indicadas, como: serviços de 

limpeza de entulho e lixo, Implantação de sistema de drenagem superficial (bueiros, 

tubulações, canaletas, rápidos, caixas de transição, etc.) e pavimentação com 

calçamento de algumas ruas de terra.  Quanto as ações destinadas à medidas 

educativas e preventivas, o Plano remete para a mobilização social, elaboração de 

projeto social específico de prevenção de deslizamentos, elaboração de projeto 

específico para recuperação ambiental da área degrada (pós remoção), através da 

elaboração do PRAD, e ações contínuas de fiscalização a novas ocupações e 

processos de risco 

 

Gráfico 12: Processos e Graus de Risco no Sopapo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do PMRR 2008. 
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Figura 85: Delimitação de trechos indicados para ações estruturais pelo PMRR 
2008 no Sopapo 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de dados da SEMURB/2007 e PMRR/2008. 

 

A partir da caracterização urbanística do assentamento, dos processos de 

risco identificados pelo PMRR (2008) e a indicação das ações necessárias ao 

enfrentamento do risco, foi possível identificar algumas lacunas que podem estar 

dificultando a implantação do Plano, também no Sopapo, e  que exigem dos órgãos 

gestores, implicados com a matéria, a realizarem de novos estudos ou mesmo 

improvisar ações dirigidas a mitigação dos processos de risco (Quadro 11). 
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Quadro 11: Ações de mitigação do risco no Sopapo definidas pelo PMRR e lacunas 

identificadas. 

ÁREA 
AÇÕES NECESSÁRIAS À 
MITIGAÇÃO DOS RISCOS 

Observações 

Sopapo 

i) Sistema de Drenagem superficial; 
j) Pavimentação de trechos de ruas; 
k) Proteção superficial para contenção 

de deslizamentos por 
vegetação(gramínea) ; 

l) Contenção de Concreto para 
contenção de deslizamentos mais 
intensos em várias porções da 
Área. 

m)  Mobilização Social, Projeto social 
especifico  de Prevenção de 
Deslizamentos 

n) Serviços de limpeza e recuperação 
o) Projeto de Recuperação de área 

degradada (PRAD) 
p) Ações contínuas de fiscalização e 

monitoramento do avanço das 
construções nas principais áreas 
sujeitas a deslizamentos e em APP 

h) Indica necessidade de sistema de 
drenagem superficial, mas não 
mapeia zonas de alagamento 
dentro da Área. Apesar de ser 
identificada pela Lei da AEIS 
como área sujeita a alagamentos. 

i) Contenção de deslizamentos em 
por vegetação de gramíneas em 
áreas de acentuada declividade.  

j) Não especifica quais ações 
necessárias para a elaboração do 
projeto social 

k) Não mapeia a necessidade de 
remoção de edificações nos 
outros trechos da área sujeitas a 
deslizamentos, mas considera a 
elaboração do PRAD 

l) Não especifica as ações de 
fiscalização para o assentaento.  

 

 

 

4.1.4. Barro Duro 
 

O assentamento do Barro Duro localiza-se na porção sudeste do bairro 

(Figura 86), ocupando, segundo em 2008,  uma superfície de 20.914,45m² com 119 

domicílios e um total de 476habitantes. Cabe ressaltar que o Barro Duro também 

vem sofrendo alteração nos dados demográficos desde o mapeamento do PMRR, 

em 2008, considerando que o Censo 2010 (IBGE) registrou uma ligeira alteração  no 

número de domicílios e população residente, que aumentou para 205 e 759 

habitantes. 
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Figura 86: Localização do Barro Duro 

 
Fonte: Elaborado peal autora (2016) a partir de SEMURB 2007. 

 
 

4.1.4.1 Caracterização do tecido urbano 

 

O traçado do assentamento do Barro Duro é caracterizado por vias ortogonais 

relativamente largas, que possibilitam, em sua maioria, condições ao tráfego de 

veículos motorizados, com exceção de alguns vielas (ou becos) que possibilitam 

apenas a circulação de pedestres e o acesso às edificações inseridas nos limites da 

Zona de Proteção Ambiental 10 (ZPA10). Apesar de ocupar trechos das dunas do 

ZPA10, apenas 0,8% da sua superfície tem cobertura vegetal, distribuída em quase 

sua totalidade no espaço privado, delimitado pelos lotes.  
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Figura 87: Viela de acesso à ZPA 10 no Barro Duro. 

 
Fonte: Google earth (2016) 

  

  Tratando-se dos usos e ocupação do solo, destaca-se mais uma vez a presença do 

uso residencial (Figura 88), embora também tenham se registrem a presença dos 

usos misto e institucionais. Quanto ao gabarito (Figura 88), predominam as 

edificações com um pavimento, com o registro de que já começa a se consolidar, 

também no Barro Duro,  uma tendência de aumento desse potencial para o padrão 

de dois pavimentos (7,5m), do tipo sobrado ou pequenos blocos. 

 
Figura 88: Uso do solo e Gabarito no Barro Duro. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de visita de campo 2015 e dados da SEMURB/2007  
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4.1.4.2  Caracterização da tipologia do assentamento 

 

 No assentamento Sopapo predominam as habitações do tipo unifamiliares 

implantadas em lotes estreitos e alongados, com ausência de recuos laterais e 

frontais(Figura 89).  e com precárias condições de ventilação e insolação. Apresenta 

predominantemente características de assentamentos do tipo loteamento irregular, 

apesar de abrigar também vilas que adentram na Zona de Proteção Ambiental 10 

(Figura 90). O material construtivo utilizado nas edificações é improvisado, sendo 

predominante o uso de alvenaria convencional. 

 

Figura 89: Habitações sem recuos caracterizam o loteamento irregular no Barro 
Duro. 

 
Fonte: FUNPEC/UFRN (2013) 

 

Figura 90: Vilas avançando sobre a ZPA10 no Barro Duro. 

 
Fonte: Google earth (2016) 

 

4.1.4.3 Caracterização da rede de infraestrutura 
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 Quanto a infraestrutura, com exceção das ocupações que avançam sobre a 

Zona de Proteção Ambiental 10, todas as vias do assentamento são pavimentadas 

com paralelepípedos e asfalto, e parte da área é dotada de infraestrutura de rede de 

energia elétrica, abastecimento de água e coleta de esgotos (Figura 91). A 

iluminação pública está presente nas vias pavimentadas, e ausente na área que 

avança sobre a ZPA 10, condições que permitem classificar o assentamento, 

segundo critérios do Ministério das Cidades 2005, como uma área parcialmente 

urbanizada, por apresentar trechos com serviços e infraestrutura básica. 

 

Figura 91: Abastecimento de Água e Esgoto no Barro Duro. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de dados da CAERN/2015 

 

 

4.1.4.4 Caracterização do assentamento em função das intervenções realizadas. 

 

A classificação de implantação do assentamento pode ser considerado como 

consolidável por apresentar trecho com condições urbanísticas e ambientais 

favoráveis para recuperação e reordenamento urbano, porém, a porção que avança 

sobre a ZPA10 é considerada não consolidável, devido a sua inserção em área de 

preservação permanente (Non Aedificandi), sendo imprescindível a intervenção do 

tipo remoção e reassentamento das populações em outras localidades. 

 

4.1.4.5 Caracterização dos processos de risco identificados pelo PMRR 
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 Dos processos de risco mapeados no assentamento pelo PMRR, o mesmo 

enquadra-se como suscetível a processos de baixo risco geotécnico de 

deslizamento (grau 1), no entanto, como risco muito alto em relação a ocupação em 

Área de Preservação Permanente) (Gráfico 13).  

 O tecido edificado que avança sobre a Zona de Proteção Ambiental 10 (ZPA 

10), também foram identificadas, pelo mesmo estudo elaborado pela SEMTAS 

(2004), como sujeitas a remoção. O estudo concluiu pela necessidade de relocar 30 

unidades de moradias (130 pessoas), que ocupavam aproximadamente 2.249,29m² 

de área de proteção. Em 2008 o PMRR, também, afirmou as mesmas orientações, 

delimitando a fração ocupada por essas moradias como objeto de remoção integral 

com posterior reassentamento involuntário das famílias, devido ao risco muito alto 

(5) por ocupação em área Non Aedificandi (Figura 92).  

   

Gráfico 13: Processos e Graus de Risco no Barro Duro. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do PMRR 2008. 

 

O PMRR indica ainda como ação de intervenção a construção de um 

sistema de micro-drenagem e proteção superficial para solucionar possíveis 

problemas de alagamentos; serviços de limpeza e recuperação com a retirada de 

entulho de lixo; Pavimentação das ruas de terra que margeiam o assentamento; 

Implantação de estruturas de contenção, como muros de gravidade, localizadas na 

zona de contato entre o assentamento e as áreas Non Aedificandi das Dunas 

próximas ao Farol da Mãe Luiza, conforme Figura 92 e nos terrenos instáveis, de 

declividades acentuadas, que ponham residências em risco; Remoção parcial e 

reassentamento de moradias; mobilização social; Elaboração de Projeto Social 
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específico de Prevenção de Alagamentos; elaboração de PRAD e ações contínuas 

de fiscalização. 

 

Figura 92: Delimitação de trechos indicados para ações estruturais pelo PMRR 
2008 no Barro Duro. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 2016 a partir de dados da SEMURB/2007 e PMRR/2008. 

 

A partir da caracterização urbanística da área (2015), dos processos de risco 

identificados pelo PMRR (2008) e a indicação das ações necessárias ao 

enfrentamento do risco, foi possível identificar algumas lacunas que podem estar 

dificultando a implantação do Plano, também em no Barro Duro, e  que exigem dos 

órgãos gestores realizarem novos estudos ou mesmo improvisar ações dirigidas a 

mitigação dos processos de risco (Quadro 12).     
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Quadro 12: Ações de mitigação do risco no Barro Duro definidas pelo PMRR e 
lacunas identificadas. 

ÁREA 
AÇÕES NECESSÁRIAS À 
MITIGAÇÃO DOS RISCOS 

Observações 

Barro Duro 

q) Remoção parcial de moradias 
(Fração em area non aedificandi da 
ZPA10); 

r) Sistema de Micro-Drenagem  e 
proteção superficial; 

s) Pavimentação de trechos de ruas; 
t) Implantação de estruturas de 

contenção, como muros de 
gravidade, localizadas na zona de 
contato entre o assentamento e as 
áreas non aedificandi das Dunas 

u) Mobilização Social, Projeto social 
especifico  de Prevenção de 
Deslizamentos 

v) Elaboração de Projeto social 
específico de Prevenção de 
Alagamentos; 

w) Projeto de Recuperação de área 
degradada (PRAD) 

x) Ações contínuas de fiscalização e 
monitoramento do avanço das 
construções nas principais áreas 
sujeitas a deslizamentos e em APP 

m) Indica necessidade de 
sistema de drenagem superficial 
e plano de alagamento, mas não 
mapeia zonas de alagamento 
dentro da Área. 

n) Contenção de deslizamento por 
estrutura de concreto em Área de 
Preservação Permanente, junto a 
indicação de elaboração do 
PRAD 

o) Não especifica quais ações 
necessárias para a elaboração do 
projeto social 

p) Indica melhoria de infraestrutura 
em áreas com necessidade de 
remoção de famílias; 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

A partir da caracterização dos quatro assentamentos mapeados pelo PMRR 

no bairro de Mãe Luiza, é possível perceber, que estes, apesar de apresentarem 

semelhanças em algumas das suas características físico-ambientais, condições de 

legalidade e distintos graus de consolidação, também apresentam distinções que 

exigem tratamentos  diferenciados sobre os processos de risco incidentes. 

Grande parte das superfícies dos assentamentos correspondem à áreas que 

apresentam alguma condição imprópria à ocupação como encostas, que estão 

sujeitas a deslizamentos de terra. A ocupação dessas áreas por construções 

improvisadas e precárias, causam danos ambientais em diferentes graus, colocando 

em risco a integridade física dos moradores e seus bens. É possível identificar 

também, que as ações do PMRR enfatizam, principalmente, a mitigação de 

processos de risco resultantes da ação antrópica sobre o meio natural e não 

propriamente o inverso, demonstrado como passível de acontecer em algumas 

situações.  

Identifica-se, ainda, o uso predominante do espaço em suas diferentes 

formas de ocupação para fins de moradia. Isso remete para que ações voltadas a 

mitigação e prevenção dos processos de risco considerem à efetivação dos direitos 
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à moradia e ambiente natural, fato não considerado integralmente pelas ações 

descritas pelo PMRR quando se identificam lacunas entre ações e características 

urbanísticas, ambientais e sociais. Nota-se ainda, quanto a intensidade de 

ocupação, que nem sempre existe controle do gabarito de forma ajustada às 

prescrições urbanísticas da AEIS, especialmente nos usos institucionais, muitos 

deles instalados em edificações 3 pavimentos, como ocorre no assentamento de 

Aparecida, Área com maior grau de risco por deslizamentos. Entre as quatro Áreas, 

a de Aparecida é a que mais está sujeita a processos de risco pelas características 

físico-ambientais, de ocupação e de infraestrutura. 

Considerando que as Áreas delimitadas pelo PMRR já são consideradas os 

espaços mais suscetíveis aos diferentes processos de risco no bairro a seção 

seguinte objetiva identificar alguns desses processos que ocorreram fora dessas 

Áreas, num esforço de compreensão sobre a extensão (ou não) do risco em outras 

partes do bairro. 

 

 

4.2.  OUTROS PROCESSOS E SITUAÇÕES DE RISCO 
 

Embora o PMRR tenha concentrado esforços na identificação dos processos de 

Risco recorrentes nos limites dos assentamentos, existem outras áreas no bairro 

onde se registra a ocorrência de processos e situações de risco. Apesar deste 

estudo não se propor a identificar em que graus esses processos ocorrem, pois seria 

necessário o aprofundamento em metodologia de análise focada no cálculo de graus 

de risco, tenta-se identificar  em quais  frações do bairro os processos/situações são 

passíveis de ocorrer considerando os processos de risco estudados no Cap 2, os 

processos históricos e de ocupação do bairro discutidos no Cap 3, bem como as 

características urbanísticas e socioambientais discutidas na seção anterior. 

         Outro aspecto aqui considerado, e também ausente no PMRR diz respeito a 

contribuição das áreas por ele mapeadas para o aparecimento de novas situações 

de risco em outras frações do bairro, onde antes não se verificavam. Em razão 

disso, evidencia-se nesta seção do trabalho algumas outras ocorrências de risco 

identificadas no bairro, que também, excedem os limites dos assentamentos 

contemplados pelo PMRR.     
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4.2.1 Processos e situações de risco no bairro de Mãe Luiza entre 2004 e 2015. 

 

 Como visto nas outras sessões deste capitulo e nos capítulos anteriores, a 

discussão sobre o risco no bairro de Mãe Luiza remete a registros da sua ocupação 

do início do século XX. Porém, foi somente no século XXI que ela se intensificou, 

motivada pelos registros da ocorrência desses processos no bairro e associada, 

entre outros aspectos, ao avanço e consolidação de assentamentos informais sobre 

áreas ambientalmente frágeis e com características físicas inadequadas a ocupação. 

 Em 2004, anos antes da discussão nacional quanto a necessidade de se 

elaborar institucionalmente um documento que mapeasse áreas improprias à 

ocupação e orientasse ações municipais ao enfrentamento do risco, ocorriam em 

Mãe Luiza diferentes processos de risco. Como exemplo, temos os deslizamentos 

constantes que ocorriam nas franjas do Parque das Dunas (Figura 93) e que 

motivaram a elaboração do primeiro mapeamento das edificações necessárias à 

remoção, em 2004, numa parceria entre a Secretaria Municipal de Trabalho e 

Assistência Social e Governo do Estado (secretaria administrativa do Parque). 

 

Figura 93:  Deslizamento de terra sobre casas em área lindeira ao Parque das 
Dunas em 2004. 

 
Fonte: Jornal Tribuna do Norte, 2004. 
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 As remoções identificadas naquele ano não foram efetivadas e em 2008, no 

PMRR, são inseridas na delimitação de área com necessidade de remoção do Alto 

da Colina77. Porém, nem o estudo da SEMTAS (2004) que indicava a remoção e 

nem o PMRR demarcaram as ocupações que poderiam, em decorrência desse 

processo de risco, estarem sujeitas a situações de atingimento a exemplo da foto 

anterior(Figura 93), em que a casa estava fora da área necessária a remoção, 

porém encontrava-se em situação de atingimento78  

 Esses processos também se evidenciaram em anos seguintes, como em 

2009, quando correu um pequeno deslizamento numa área de acentuada 

declividade conhecida pelos moradores como Comunidade da Caixa d'água (Figura 

94). Essas áreas não foram delimitadas no PMRR como susceptíveis a situações de 

risco, embora houvesse indicações da possibilidade desse tipo de ocorrência no 

zoneamento da AEIS de Mãe Luiza (1995), depreendendo-se disso, que houve uma 

desvinculação entre as duas referências, na consideração desses processos.   

 

Figura 94:  Pequeno deslizamento sobre casas em área fora das Áreas de Risco do 
PMRR 2008 na comunidade da Caixa D'água. 

 
Fonte: Jornal Tribuna do Norte (2009), adaptada pela autora (2016) 

 

 A área conhecida como Comunidade da Caixa D’água localiza-se em fração 

de acentuada declividade do bairro, sendo inclusive, pela identificação das curvas 

topográficas, considerada a área de maior cota altimétrica (Figura 95). Grande Parte 

da sua delimitação coincide com a área de Ocupação Restrita (AOR2) da Lei de Uso 

e ocupação do solo da AEIS (Figura 96). 

                                            
77 Como apontado na caracterização do Alto da Colina na seção anterior. 
78 É a posição da ocupação em relação à encosta que indicará a possibilidade de “queda” 

ou “atingimento” (Carvalho et al, 2007, p.45) 
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Figura 95:  Localização dos limites da Comunidade da Caixa D'água sobre curvas 
topográficas do bairro de Mãe Luiza. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de dados da SEMURB 2007. 

 
Figura 96:  Localização da Comunidade da Caixa d'água em relação ao 

zoneamento da AEIS de Mãe Luiza e as Áreas de Risco do PMRR. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de dados da SEMURB (2007). 
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 Em visita de campo realizada em junho de 2015 constatou-se que algumas 

edificações, próximas ao muro da caixa d’água e em terrenos de maiores 

declividades, encontram-se em situação de risco eminente devido ao padrão 

construtivo e a implantação de novas moradias no entorno (Figura 97). Para garantir 

a permanência dessas edificações na área, faz-se necessário a realização de 

intervenções que possam evitar problemas com novos deslizamentos e atingimentos 

ou outros processos e situações de risco. 

 

Figura 97:  Casas em situação de risco na comunidade  
Caixa d'água em Mãe Luiza.  

 

 
Fonte: Visita de campo (2015). 

 

 Avançando-se um pouco mais no tempo, no ano de 2012, novamente em 

fração do bairro de acentuada declividade e fora dos limites das Áreas de Risco, 

tem-se o registro de pequenos deslizamentos (início do período de chuvas em Natal, 

junho), colocando em situação de risco algumas famílias (Figura 98), por abertura de 

cratera e escorregamento de edificações do entorno. A defesa civil, criada no 

município desde 2009 acompanhou as ocorrências e atuou na retirada de famílias 

(Figura 99). 
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Figura 98:  Edificações atingidas / ameaçadas por escorregamento e abertura de 
cratera na Rua Augusto Alves. 

 
Fonte: Uol notícias. Chuvas pelo Brasil (2012), adaptada pela autora (2016) 

 

Figura 99:  Deslizamento em 2012 acompanhado pelo Defesa Civil de Natal. 

 
Fonte: Uol notícias. Chuvas pelo Brasil (2012) 

  

 Nos dois anos seguintes (junho de 2014), viria a ocorrer o maior processo de 

risco por superfície atingida que se tem registro na cidade de Natal. Se enquadrando 

na categoria de desastre, ocorre o processo denominado pela Companhia de 

Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM)79 de corrida de massa na Área de Risco de 

Aparecida (Figura 100 e Figura 101) 

 

                                            
79 Parecer técnico da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral / 

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM / Departamento de Gestão Territorial - Ministério de 
Minas e Energia, realizado após o desastre em Mãe Luiza.  
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Figura 100:  Corrida de Massa em Aparecida 2014. Mãe Luiza. 

 
Fonte: Jornal Tribuna do Norte, 2014. 

 
Figura 101:  Corrida de Massa em Aparecida 2014. Orla de Areia Preta.(Mãe Luiza 

ao fundo) 

 
Fonte: Jornal Tribuna do Norte, 2014 

. 
 Na discussão conceitual dos diferentes processos de risco, apresentada no  

capitulo 2, Carvalho et al (2007) e Highland e Bobrowsky (2011), destacam que dos 

diferentes processos de risco, a corrida de massa se caracteriza por movimentos 

gravitacionais complexos, mobilizando grandes volumes de material ao longo de um 

ou mais canais de drenagem, ligados a eventos pluviométricos excepcionais e 

contribuídos pela ação antrópica quanto a retirada de vegetação de contenção, 
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aterros e cortes inadequados. Embora existam características físico-ambientais e 

prescrições urbanísticas para a AEIS de Mãe Luiza que remetem a possibilidade 

desse tipo de processo no bairro, o PMRR não considerou a corrida de massa em 

suas classificações, limitando-se a identificação apenas por processos de pequenos 

deslizamentos80. 

 Retomando o ocorrido, nas primeiras semanas do mês de junho de 2014 a 

cidade esteve submetida a fortes chuvas na cidade, que contribuíram para a 

ocorrência de diversos processos de risco, destacando-se os alagamentos e 

deslizamentos. Ressalta-se ainda, que a cidade recebia nesse período o evento da 

copa do mundo de futebol, fato que concorreu para um expressivo aumento do 

número de pessoas circulando por áreas com histórico de ocorrência dos processos 

citados. Uma das principais vias da cidade, a Av Governador Silvio Pedrosa, que 

possibilita o acesso da Região Sul, pela Via Costeira ao novo aeroporto 

internacional, inaugurado naquele mês, acabou sendo interditada (Figura 102) em 

função da corrida de massa, fato que resultou na formação de  novos e constantes 

engarrafamentos em outras partes da cidade. 

 

Figura 102:  Via Costeira interditada por corrida de massa, Copa de 2014. 

  
Fonte: Skyscrapercity (2014). 

 

 Além dos problemas na Via Costeira, em Mãe Luiza especificamente, outras 

áreas estiveram também, submetidas naquele período a problemas de 

                                            
80 Contribuído principalmente em áreas de encostas pela ação antrópica e presença de 

água superficial. 

Via 



181 

deslizamentos por precipitação pluviométrica. Entretanto, somada a chuva atípica81 

e o uso errado da infraestrutura de drenagem82, uma rua em específico, na Área de 

Risco delimitada como Aparecida, teve sua estrutura viária comprometida pela 

abertura de uma cratera em função da movimentação de terra, além do 

comprometimento da rede de drenagem e de esgotamento sanitário83 (Figura 103). 

 

Figura 103:  Cratera aberta na Rua Guanabara em Aparecida, Mãe Luiza 2014. 

 
Fonte: Portalnoar.com 2014. 

 
 Conforme laudo Técnico contratado pelo Ministério Público Estadual84 para 

avaliar as responsabilidades do evento, essa abertura havia sido detectada pelos 

moradores no início do mês de junho, especificamente no dia 05/06/2014, sem que o 

município adotasse as medidas preventivas necessárias. A Rua Guanabara (Mãe 

Luiza) ligava-se a Av. Governador Sílvio Pedrosa (Areia Preta) por meio de uma 

escadaria onde passava a rede de drenagem e que, segundo relatos dos 

moradores, já vinha cedendo, em razão dos problemas continuados relativos à 

obstrução no sistema de escoamento de água pluvial e do sistema de esgotamento 

sanitário.  

 Segundo o Laudo Técnico referido, até a noite do sábado do dia 14/06/14 a 

cratera foi aumentando e a área teve que ser isolada, tendo em vista que a mesma 

começou a alcançar as edificações do entorno, e a rede de iluminação começava a 

tombar (Figura 104), colocando em risco a população residente na área e nas suas 

proximidades (Figura 105).  

                                            
81 CPRM 2014 
82 Obstruções da rede por acumulo de lixo 
83 Relatório intitulado: "Conclusões do Ministério Público Encaminhamentos Mãe Luiza 

2016. Apresentado à comunidade de Mãe Luiza no dia 14 de junho de 2016. 
84 Contratado à FUNPEC/UFRN pelo Ministério Público Estadual (MPRN) em  2014. 



182 

Figura 104:  Cratera aberta na Rua Guanabara com sistema de iluminação e casas 
em tombamento. Mãe Luiza 2014. 

 
Fonte: Notícias.band 2014. 

 
Figura 105:  Cratera aberta na Rua Guanabara. Mãe Luiza 2014. 

 
Fonte: Portalnoar.com 2014. 

 
 Após o aumento da cratera, que também provocou o rompimento do sistema 

de saneamento e drenagem, a água e o esgoto eram lançados no solo  e numa área 

de encosta com acentuado declive, classificada pelo PMRR com graus de risco alto 
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e muito alto, que correspondem as situações de risco por deslizamentos e ocupação 

em APP, respectivamente. Considerando as características das quatro áreas 

analisadas na seção anterior e os fatores que contribuem para a ocorrência de 

corrida de massa discutidas no capítulo 2 é possível estabelecer uma lógica das 

situações e processos de risco ocorridos na madrugada do dia 15/06/2014. Estes se 

deram, especialmente devido a contribuição da chuva intensa (Figura 106), e 

resultaram no deslizamento e tombamento de edificações que margeavam 

diretamente a cratera, bem como no comprometimento de edificações vizinhas ao 

evento.  

 Com elevada vulnerabilidade a processos de corrida de massa, em função do 

solo exposto, chuvas contínuas e declividade acentuada, o evento sai dos limites do 

bairro de Mãe Luiza e atinge o bairro de Areia Preta (Figura 107). 

 

Figura 106:  Resultado da corrida de Massa na madrugada do dia 15/06/16  

 
Fonte: Portalnoar.com 2014. 

 
 Figura 107:  Corrida de Massa na Orla de Areia Preta  

 
Fonte: Jornal Tribuna do Norte 2014. 

 

 Entre as ações de controle dos efeitos do desastre sobre a área e a 

população atingida, foram acionadas a Defesa Civil e os representantes das 

secretarias envolvidas no grupo de prevenção de risco da cidade (SEMURB, 
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SEHARPE, SEMTAS, SEMOV) para evacuar a área e mapear os danos.  Como 

medida de contenção foi posta uma manta sobre a abertura no solo resultante da 

corrida de massa/areia para evitar que a água da chuva, além da que continuava 

caindo pela rede de drenagem, atingisse diretamente o solo (Figura 108). Mesmo 

com a manta novos processos continuaram. 

 

Figura 108:  Uso de manta sobre abertura no solo pela corrida de massa. 

 
Fonte: Da autora (2014). 

 
 Após contenção a Defesa Civil apresentou mapeamento da situação da área 

e dos imóveis de Mãe Luiza e Areia Preta, delimitando um perímetro de 

aproximadamente 70 metros de extensão e mais de sete metros de profundidade, 

que apresentavam danos ambientais e sociais de graves proporções. Para a 

identificação dos danos materiais e socioeconômicos a Defesa Civil realizou, de 

início, um mapeamento (Figura 109) do conjunto edificado atingido que constava de 

172 imóveis em três níveis, sendo: 26 destruídos por atingimento direto, 53 

interditados por apresentar algum dano ao imóvel e 93 também interditadas pela 

situação de risco por proximidade (entorno).  
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Figura 109:  Mapeamento da Defesa Civil dos imóveis atingidos pelo desastre em 
Mãe Luiza e Areia Preta 2014. 

 
Fonte: Defesa Civil, 2014  

 

 Tendo em vista as  proporções do desastre, o Ministério Público Estadual do 

Rio Grande do Norte, através da 45ª Promotoria de Meio Ambiente (MPRN),  na 

época solicitou a elaboração de laudos técnicos periciais a fim de identificar as reais 

causas motivadoras do processo e as responsabilidades institucionais frente à 

reparação dos danos causados ao meio ambiente, as famílias e aos seus bens. 

Após dois anos do ocorrido, o MPRN  apresentou aos atingidos (Figura 110), e a 

toda comunidade envolvida, as conclusões do laudo Técnico e do processo de 

acompanhamento que resultou na formalização de uma ação civil pública, com a 

finalidade de garantir a recuperação da área pelos identificados como responsáveis 

pela ocorrência do desastre. 
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Figura 110:  MPRN, 45ª Promotoria de Meio Ambiente apresenta resultado do 
desastre à comunidade de Mãe Luiza e Areia Preta 2016. 

  
Fonte: MPRN, 2016. 

 

 Nas conclusões do MPRN ficou evidenciado que as responsabilidade do 

desastre deveriam ser compartilhadas entre a prefeitura, especialmente os órgãos 

responsáveis pelos serviços de drenagem, planejamento e gestão do risco e a 

CAERN85:  

Não foi possível apurar se a origem desse buraco foi 
decorrente de vazamento da rede de drenagem ou de esgoto, 
todavia, os peritos ressaltaram que, independentemente da 
origem do buraco, a gravidade do problema foi a permanência 
do buraco aberto! Ou seja, a falta de providências (a omissão) 
para fechar o buraco foi o que desencadeou o desastre na 
proporção constatada. 
[...] 
nem o Município, através da SEMOV, nem a CAERN 
realizaram as providências adequadas para conter o buraco 
iniciado. Em razão dessa falta de providências adequadas, com 
as chuvas, o buraco foi alargado, ensejando o total rompimento 
das tubulações de drenagem e de esgoto (MPRN, 2016, p. 18) 

 

 O resultado do processo de acompanhamento indica que o município deixou 

de atender as diretrizes da Lei n. 12.608, de 10.04.2012, que Institui a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, especialmente no que diz respeito ao combate 

a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e à fiscalização das áreas de 

riscos e de desastres, devido a não observância das recomendações postas pelo 

PMRR para área e, pelo fato de  não ter adotado medidas preventivas e eficazes 

para o controle dos processos de risco.   

                                            
85 Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. 
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 A ocorrência do desastre em Mãe Luiza, assim como de outros processos de 

risco em outras partes da cidade86, apesar de seus efeitos negativos, evidenciou a 

necessidade de identificar e melhor compreender as diferentes categorias de riscos 

ambientais e seus processos87, assim como as consequências negativas sobre o 

território, especialmente,  quando associados à determinadas tipologias de 

ocupação do solo, as ações antrópicas e a gestão inadequada. Nesse contexto, 

desde 2014 a comunidade científica, os órgãos governamentais, as ONGs, as 

populações diretamente atingidas e a imprensa natalense vêm ampliando a 

discussão que trata principalmente do monitoramento das Áreas de Risco mapeadas 

pelo PMRR e do cumprimento institucional no âmbito da gestão e planejamento, 

quanto as ações já previstas sobre essas áreas.   

 A seguir, e dando cumprimento aos objetivos da presente dissertação, são  

identificadas as ações municipais realizadas, sobre as Áreas de Risco do bairro de 

Mãe Luiza, desde a aprovação do Plano Municipal de Redução de Risco (2008). 

 

 

4.3. AÇÕES MUNICIPAIS NA GESTÃO DAS ÁREAS DE RISCO DO BAIRRO DE 
MÃE LUIZA APÓS 2008. 

 

O Plano Municipal de Redução de Risco de Natal, também estabeleceu uma 

seria de ações necessárias à eliminação ou minimização dos processos de risco 

identificados nas Áreas de Risco do bairro de Mãe Luiza, contempladas pelos 

estudos da pesquisa. Nessa perspectiva, e considerando que o Plano estabelece um 

conjunto de ações para todas as áreas analisadas e que os processos de risco 

continuam ocorrendo no município, direcionamos também o olhar para avaliar a 

execução e/ou efetividade das ações indicadas para as Áreas de Risco mapeadas 

no bairro.   

Para o cumprimento desses objetivos foram realizados alguns 

procedimentos que incluem contatos com os gestores, por meio de ofícios e 

entrevistas não estruturadas, para avaliar, desde a perspectiva institucional, se e 

como o PMRR tem sido apropriado pelos órgãos setoriais, como instrumento de 

                                            
86 Como exemplo  temos os processos de deslizamento e corrida de massa na comunidade 

do Jacó, também em encosta da zona costeira da Região Leste de Natal, ocorridos em 2014 e 2015. 
87 Motivado também pelo cenário nacional com o maior desastre ambiental do país ocorrido 

em Mariana(MG)-2015 pelo rompimento da barragem do fundão da mineradora SAMARCO. 
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planejamento e gestão do risco no município, ou seja, se o município vinha 

desenvolvendo ações com vistas a eliminação ou minimização dos processos / 

situações de risco.   Além dos contatos com a gestão municipal, também foi feita 

uma incursão no site do Ministério do Planejamento para verificar o envio de 

recursos do orçamento para o município de Natal, destinados ao controle e 

monitoramento de processos e situações de risco, entre 2008 e 2015. Nesta sessão 

faz-se, portanto, uma análise do retorno desses procedimentos,       

Nessa direção, algumas secretarias como a SEHARPE responderam 

formalmente88 aos questionamentos da pesquisa e outras, como a SEMURB, 

encaminharam apenas os projetos que estavam em desenvolvimento no bairro. A 

SEMPLA e a SEMTAS responderam a solicitação apenas por meio de conversa 

informal.  Foi constatado que, no período analisado, havia duas ações em 

andamento na SEHARPE. A responsável pela condução das ações,  a arquiteta e 

urbanista Rosa de Fátima Soares89, indicou que estavam em curso dois grandes 

projetos destinados a moradia no bairro: a) Ação de Regularização Fundiária do 

Conjunto Habitacional Brisa do Mar, inserido no Programa do Governo Federal de 

2014 (Papel Passado) e localizado na Área de Risco do Sopapo; b) Projeto de um 

Conjunto Habitacional para abrigar as famílias que tiveram suas moradias 

destruídas, no desastre ambiental (corrida de areia) ocorrido em junho de 2014. 

Ressalta-se que nenhum desses projetos foi concluído até a finalização desta 

pesquisa 

Embora o desastre tenha ocorrido na Área de Risco de Aparecida, o 

conjunto habitacional para os atingidos não será construído sobre a mesma, visto as 

limitações impostas pelo Plano com respeito a suscetibilidade ao risco ainda 

permanecem no lugar. Segundo a arquiteta, a procura por terrenos para a 

implantação do projeto habitacional no interior do bairro se estendeu até 2015 em 

função da ausência de terrenos grandes livres que possibilitasse a construção do 

mesmo.  Nesse contexto e com o envolvimento da população diretamente atingida 

(desabrigados do desastre), foi realizada uma discussão sobre algumas 

possibilidades de ocupação das poucas áreas livres ali existentes no entorno, sendo 

destacadas três: a área livre do campo de futebol do Sopapo,  parte da Zona de 

                                            
88 Ver resposta ao oficio em anexo 
89 Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Programas 
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Proteção Ambiental 10, e a área próxima ao Parque das Dunas, fora dos limites da 

Área de Risco do Alto da Colina, sendo esta última a escolhida. No segundo 

semestre de 2015 foi autorizada a desapropriação do terreno para construção do 

conjunto90.  

No tocante as ações desenvolvidas pela SEMURB, o arquiteto e secretário 

adjunto Daniel Nicolau de Vasconcelos, relatou que até 2015 não existiram ações 

desenvolvidas pela secretaria que observassem exclusivamente as diretrizes do 

PMRR. Afirma, porém, que a secretaria procura cumprir as orientações do Plano 

quando realiza ações de fiscalização e detecta novas ocupações sobre as Áreas de 

Risco. Perguntado sobre os procedimentos adotados quando constatam aumento de 

domicílios nas Áreas de Riscos, ele responde que apesar das irregularidades dessas 

ações, a secretaria tinha ciência das ocorrências. 

Ainda sobre as ações da mesma secretaria, a chefe do setor de Projetos, 

Karenine Dantas informou que, para o bairro de Mãe Luiza, existem dois projetos 

urbanísticos em andamento e um processo de desapropriação de terreno. Sobre os 

projetos, um deles consistia da construção da “Escadaria do sol”, que estava sendo 

desenvolvido para a Área de Aparecida no trecho das encostas do bairro de Areia 

Preta, afetado pela corrida de massa (desastre de Mãe Luiza de 2014). Segundo a 

chefe do setor de projetos, o setor desenvolveu duas propostas, mas a proposta 

executada foi outra, uma terceira, elaborada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, 

seção do Rio Grande do Norte (Figura 111). O outro projeto, apresentado como uma 

ação social para o bairro, consiste no projeto da Rua verde, que tem por objetivo 

arborizar e integrar as comunidades do Sopapo e do Alto da Colina, além de 

melhorar a integração viária do bairro com o seu entorno. 

 

                                            
90 Apesar de autorizado o processo ainda está em curso e não há liberação para início de obra. 
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Figura 111: Projeto da Escadaria do Sol desenvolvido pelo IAB/RN. Local do 
desastre de junho de 2014. 

 
Fonte: Canindé Soares, 2015. 

 
Já a SEMOV informou que, no período solicitado as ações limitaram-se as 

obras pós desastre na Área de Aparecida que foram: reurbanização da Rua 

Guanabara, reconstrução e recuperação de casas afetadas.  Apesar de solicitadas 

as ações entre 2008 e 2015, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social 

(SEMTAS) registrou ações de cadastramento e apoio às ações de remoção nas 

Áreas de Risco desde 2004. Porém, essas ações, em sua maioria estavam 

integradas a outros projetos do governo estadual como é o caso das ações de 

remoção de famílias que avançam sobre as áreas do Parque Estadual das Dunas. 

Essas ações, que incluíam a indicação da remoção de famílias na borda do Parque, 

apesar de se estenderem até 2012 não foram consideradas neste trabalho pelo fato 

de serem anteriores à implementação do Plano de Risco. 

Tendo em vistas as muitas lacunas de informações sobre ações em áreas 

de risco no âmbito municipal, buscou-se também informações junto ao Ministério do 

Planejamento, sendo constatado que, no universo temporal do presente estudo, o 

município de Natal, não solicitou verbas federais destinadas à Prevenção de Áreas 

de Risco, explicando e confirmando, de certa forma, a ausência de ações, dirigidas 

ao atendimento das ações à eliminação dos riscos indicadas pelo PMRR. 

A partir das informações acima é possível perceber que o desastre na Área 

de Risco de Aparecida em 2014 motivou algumas ações para o enfrentamento do 

risco (Quadro 13). Entretanto, elas não foram dirigidas aos processos, limitando-se 
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às situações pontuais de riscos e/ou atuando, especificamente, sobre a moradia e a 

requalificação urbanística de determinados trechos. 

Quadro 13: Ações desenvolvidas pelas secretarias do município relacionadas à 
temática do risco. 

SEC AÇÕES ÁREA ANO SITUAÇÃO 

S
E

H
A

R
P

E
 

Regularização Fundiária do Conjunto 
Habitacional Brisa do Mar, inserido 
no Programa do Governo Federal - 
Papel Passado 

Sopapo 2014 Em trâmite 

Projeto de Conjunto Habitacional 
Para abrigar as famílias do desastre 
da Rua Guanabara 

Aparecida 2014 Em trâmite 

Processo de desapropriação de 
terreno no próprio bairro para 
construção de conjunto habitacional 
para desabrigados do desastre 

Bairro de Mãe 
Luiza  

2014 Em trâmite 

S
E

M
U

R
B

 

Projeto da Rua Verde  

Rua João 
XXIII, entre o 
Sopapo e o 

Alto da Colina 

2014 
2015 

Em trâmite 

Desapropriação de terreno para 
construção de escadaria 

Aparecida 2014 Concluída 

Projeto da Escadaria do Sol na Área 
do desastre da Guanabara. 

Aparecida 2014 Concluída 

S
E

M
P

L
A

 

Não indicou nenhuma ação 

S
E

M
O

V
 Reurbanização da Rua Guanabara Aparecida 2015 Concluída 

Reconstrução de 26 casas e recuperação de 
31 na Guanabara atingidas pelo desastre 

Aparecida 2015 Concluída 

S
E

M
T

A
S

 

Cadastro e apoio ao processo de remoção de 
famílias 

Alto da Colina 
2004 
2012 

Em 
andament

o 

Cadastro para processo de remoção de 
famílias 

Barro Duro 2004 
Em 

andament
o 

Cadastro para processo de remoção de 
famílias 

Aparecida 2004 
Em 

andament
o 

Cadastro para processo de remoção de 
famílias da favela do lado do conjunto Brisa 
do Mar 

Sopapo 2004 Concluída 

Cadastramento de desabrigados e apoio ao 
projeto de reassentamento e realocação 

Aparecida 2014 
Em 

andament
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o 

Outras ações 
G

o
v.

 
E

st
ad

o
 

Remoção de Famílias na margem do 
Parque Estadual das Dunas 

Alto da Colina 
2010 
2012 

Em 
andament

o 

Fonte: elaborado pela autora (2016) 

 

É possível perceber que, desde a publicação do PMRR em 2008, o 

município não desenvolveu ações efetivas à eliminação dos diferentes processos de 

risco no bairro, principalmente nas áreas estudadas, mantendo-se ausente no 

enfrentamento do risco até mesmo após o desastre de 2014. Essa omissão tem 

contribuído para que, em determinados casos, o MPRN acione medidas judiciais ou 

extrajudiciais, cobrando do município o cumprimento das responsabilidades legais, 

quanto a gestão efetiva das Áreas de Risco, como foi o caso do desastre de Mãe 

Luiza em 2014.  Como exemplo desse tipo de ação motivado pela omissão do 

município na prevenção e enfrentamento do risco no bairro, o MPRN entrou com um 

processo de acompanhamento e posterior Ação civil para identificar as 

responsabilidades com o corrido, inclusive dos órgãos de gestão municipal e 

estadual.   Nesse caso em específico, iniciado em 2014 e finalizado em 2016, o 

MPRN apurou que existiu uma responsabilidade compartilhada entre a Companhia 

de Águas e Esgotos do RN e o município, para este o considerou que: 

 

o Município, por ter elaborado o Plano Municipal de Redução de 
Risco (PMRR), em 2008, já tinha conhecimento do alto risco de 
deslizamentos de encostas no local, e por isso deveria ter 
providenciado medidas mais eficazes e de efeitos permanentes, pois 
até a data do desastre, o Município desconsiderou que a área era de 
risco. Nesta questão o Município, portanto, deixou de atender o [...] 
que “Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil”, 
especialmente no que diz respeito ao combate a ocupação de áreas 
ambientalmente vulneráveis e à fiscalização das áreas de riscos e de 
desastres. (MPRN, 2016, p. 22) 

 

Assim, identifica-se que o município de Natal, no tocante a gestão de suas 

Áreas de Risco não vem observando as recomendações do Plano Municipal de 

Redução de Risco (PMRR 2008), atitude que revela pouca ou nenhuma efetividade 

das ações de planejamento, sobretudo, as dirigidas ás  ocupações informais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Além das reflexões sobre os conflitos e questões direcionadas para novas 

pesquisas, ressalta-se alguns apontamentos finais sobre as estratégias de gestão 

urbana e ambiental que têm sido implementadas nas Áreas de Risco mapeadas pelo 

município e ocupadas por assentamentos informais. A partir delas, foi possível 

refletir sobre alguns aspectos que ainda precisam ser definidos, e refletem o estado 

atual de desenvolvimento da política de prevenção de riscos à ocupação no Brasil. 

Algumas análises foram aprofundadas a partir do que se discute sobre o 

planejamento urbano e ambiental no Brasil, destacando a relação entre essas 

dimensões e a associação com processos de risco. Neste sentido, a revisão da 

literatura sobre temas de perspectivas teóricas e empíricas, permitiu incorporar 

vários estudos sobre a evolução e o estado atual do desenvolvimento das ideias 

sobre ocupação, tipologias habitacionais, ordenamento do território, na sua junção 

com as ações de políticas ao enfrentamento do Risco. 

Portanto, a escolha de referências para o desenvolvimento da compreensão 

dos diferentes processos e situações de risco foi esclarecedor e tornou possível 

ampliar a compreensão do objeto da dissertação, com destaque para algumas 

questões sobre habitação e meio ambiente, que também são referências nos 

processos desenvolvidos no Brasil.  

A ênfase na leitura histórica sobre o processo de urbanização de Natal, 

permitiu compreender melhor as especificidades do modelo sobre o qual tem se 

desenhado  mesmo realçando, posteriormente, à escala do bairro. O mesmo se 

aplica para as referências históricas sobre Mãe Luiza, tanto no que diz respeito ao 

seu processo de ocupação, quanto no desenvolvimento dos instrumentos de gestão 

aplicados ao seu território. 

É preciso salientar ainda as seguintes considerações: Em primeiro lugar, 

precisamos confirmar o que tínhamos na hipótese de pesquisa, se apesar da 

existência do Plano Municipal de Redução de Risco (2008), o município de Natal 

ainda não desenvolveu as ações necessárias à efetivação do controle urbanístico e 

ambiental com vista à minimização dos processos e situações de risco existentes no 

bairro de Mãe Luiza e áreas adjacentes. 

A partir da caracterização das Áreas de Risco do bairro e da identificação 

das ocorrências de processos, pode-se afirmar que após a elaboração do PMRR 
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poucas ações foram colocadas em prática, especialmente as estratégias de gestão 

para garantir a efetivação do controle do risco. De fato, nenhuma das ações 

indicadas para o bairro se aplica diretamente a contenção e monitoramento dos 

processos de risco existentes, mas tomam como foco o atendimento a moradia e 

desconsideram, de certa forma, as áreas frágeis e os processos de riscos 

socioambientais causados pela ocupação inadequada dessas áreas.  

Ficou demonstrado também que o município dispõe de instrumentos 

urbanísticos e ambientais que possibilitam, se utilizados adequadamente, efetivar 

uma política integrada na gestão dos riscos, apesar da  desarticulação entre as 

ações de planejamento no território. Deve-se pensar na regulamentação de 

instrumentos urbanísticos e ambientais como estratégia de planejamento e gestão 

dos processos e situações de risco, como as ZPAS, onde se evidencia uma relação 

especial entre estas e o processo de ocupação de Mãe Luiza.  No tocante a relação 

entre o espaço construído e o ambiental, destaca-se como fundamental a revisão da 

Lei da AEIS de Mãe Luiza, quanto aos seus parâmetros urbanísticos que devem 

incorporar, entre outros condicionantes, as estratégias de gestão necessárias ao 

enfrentamento do risco na readequação desses, dadas as características ambientais 

e de ocupação do lugar.  Nesse sentido é importante que o município busque 

planejar ações de prevenção e respostas aos acidentes com previsão de longo 

prazo, incorporando também, a regularização urbanística e a criação de 

mecanismos de regulação, gestão e controle da ocupação habitacional compatíveis 

com a fragilidade ambiental do bairro. 

Cabe ainda uma reflexão sobre a lei da AEIS de Mãe Luiza, quanto aos seus 

parâmetros urbanísticos, que apenas reproduz, de modo mais flexível sobre um 

ambiente com processos risco, parâmetros desenhados para uma "cidade formal” e 

sem características físico-ambientais que remetam a estudos específicos.  

Explicando melhor, toma-se como exemplo a questão do parâmetro de 

permeabilidade, que no caso de Mãe Luiza é bastante flexível em áreas onde, se 

mantida a ocupação, o aplicado deveria ser o inverso prezando pela manutenção da 

segurança à ocupação. Nesse sentido, outras lacunas também são identificadas 

quando o próprio PMRR indica a manutenção de áreas de infiltração nas áreas de 

risco do Bairro, e estudos mais recentes como o laudo técnico da UFRN (2015) diz o 

contrário, seguindo a literatura apresentada no cap 2 desta pesquisa. Ressalta-se no 

entanto, que a Lei de Uso e Ocupação do bairro, foi exitosa no momento que serviu 
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como um controle de expansão e adensamento sobre as áreas delimitadas como de 

risco, no entanto novas perspectivas precisam ser incorporadas, em uma futura 

revisão da legislação 

O avanço das ações antrópicas sobre as áreas frágeis, como as Zonas de 

Proteção, vem contribuindo para o aumento da ocorrência dos processos de risco no 

bairro e, devido à falta de atuação do município no monitoramento das áreas, estes 

podem ocorrer em magnitudes desconhecidas. Nesse sentido, o estudo propõe que 

a escala de estudo do PMRR seja readequada para a escala do bairro e suas ações 

especificadas para cada assentamento (o PMRR considera ações gerais 

uniformizando soluções para diferentes assentamentos), considerando inclusive as 

áreas vizinhas, que também atuam no aparecimento das  situações de risco, e 

também não foram consideradas nos estudos que fundamentaram o Plano. 

Por fim, compreende-se ainda que a manutenção ou prevenção dos riscos 

acompanham a forma como o município interpreta e gerencia as ações prioritárias 

ao cumprimento da função social da cidade, considerando o processo histórico de 

consolidação da ocupação sobre áreas impróprias e a necessidade de elaboração 

de parâmetros urbanísticos que considere, além dos processos informais de 

ocupação, condições e características ambientais relacionadas aos processos de 

risco. Nesta perspectiva e considerando que  em 2012, a Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil, Lei nº 12.608/2012, fortalece o Estatuto da Cidade ao 

acrescentar os artigos 42A e 42B, que exigem que os municípios incluam no escopo 

dos Planos Diretores, ações de ordenamento que previnam as situações de risco, 

indica-se que o município ao revisar o Plano Diretor de 2007 (prazo limite de revisão 

2017), atenda os novos artigos incluídos pela Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil.  
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