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RESUMO
Este trabalho busca compreender o motivo pelo qual se mantém os vazios urbanos
em áreas consolidadas da cidade de Natal/RN, uma vez que são previstos no Plano Diretor
de Natal instrumentos urbanísticos que podem previstos no Plano Diretor de Natal que podem
ser aplicados para combater a ociosidade da terra e do imóvel urbano sem uso ou subutlizado.
Como questão de pesquisa, o trabalho traz o seguinte questionamento: Como a existência
dos vazios urbanos em áreas infra estruturadas afeta a efetivação do Direito à Cidade na
cidade de Natal/ RN? Por questões de tempo e dimensionamento da pesquisa, o Universo de
Estudo do presente trabalho ficou delimitado ao bairro de Lagoa Nova. Como objeto de estudo
foram escolhidos os vazios urbanos e os instrumentos urbanísticos relacionados ao
cumprimento da função social da propriedade e o Direito à Cidade nesse bairro. Nessa
perspectiva definiu-se como objetivo geral compreender a constituição do tecido urbano do
bairro de Lagoa Nova, evidenciando os tipos e a concentração dos vazios urbanos como
elementos potenciais para a aplicação dos instrumentos urbanísticos com fins da efetivação
da função social da propriedade e da cidade. Para o alcance deste objetivo foram
estabelecidos cinco objetivos específicos: discutir a configuração espacial do bairro de Lagoa
Nova, realçando o processo de uso e ocupação do solo dos seus espaços privados, e os tipos
de vazios urbanos existentes, identificar as potencialidades edilícias dos vazios urbanos,
evidenciando as condições de infraestrutura do bairro; compreender os contornos normativos
dos instrumentos urbanísticos, previstos no Plano Diretor de Natal, com vistas ao
cumprimento da função social da propriedade e da cidade, contribuir para a construção de um
conceito sobre lotes subutilizados e por último, propor estratégias para regulamentação dos
instrumentos com vistas ao cumprimento da função social da propriedade e da cidade. A
metodologia adotada contempla o referencial teórico sobre os diferentes conceitos e tipos de
vazios, a pesquisa documental da legislação urbanística em âmbito federal e municipal, a
análise morfológica do Universo de estudo e o mapeamento dos lotes vazios e subutilizados.
Como resultado, foram identificados 322 lotes no bairro e 113 no recorte espacial escolhido,
classificados em três tipos que nortearam a proposição de diretrizes normativas que
contribuam na efetivação a função social da propriedade.

PALAVRAS-CHAVE: Instrumentos urbanísticos, Plano Diretor de Natal; Vazios Urbanos;
Função Social da Propriedade.
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INTRODUÇÃO

Um dos desafios mundiais da Nova Agenda Urbana, debatida na conferência da ONU
Habitat III, em Quito - Equador (2016) é a efetivação de ações que estimulem a ocupação dos
vazios urbanos em áreas centrais. No Brasil, esse debate ganhou destaque na década de
1980 quando, no contexto da luta pela redemocratização no país, foram retomadas as
articulações em defesa da Reforma urbana. Nas décadas de 1970 e 1980 a cidade de Natal
teve o seu processo de ocupação do solo intensificado e em direção as periferias, com
característica marcadamente horizontal, devido a instalação de loteamentos e conjuntos
habitacionais unifamiliares com unidades habitacionais de um pavimento, bem como de
infraestruturas viárias, provendo o aparecimento de sobras e interstícios territoriais no interior
da malha urbana consolidada. Para a consolidação dessa configuração espacial também se
deve considerar as lacunas do quadro normativo urbanístico de então, de pouca ou nenhuma
efetividade tendo em vista que as primeiras regras de controle dos usos e da ocupação de
alcance municipal só foram estabelecidas quando da aprovação do Plano Diretor de 1984,
estabelecido pela Lei 3.175/84 (NATAL,1984).
Sabe-se, contudo, que o crescimento do espaço urbano de forma fragmentada que
resulta desse processo contribui negativamente para a gestão do solo urbano, na medida em
que promove a retenção de terras ociosas que são mantidas fora do mercado, aumentando o
valor das ofertas, os altos custos para instalação de infraestrutura, nos espaços periféricos
ocupados, que demandam serviços básicos.
Com o objetivo de enfrentar os problemas decorrentes da valorização do solo urbano,
e o processo de segregação sócio espacial que afirma as desigualdades nas condições de
acesso à terra e a cidade, e a partir das proposições do Movimento Nacional da Reforma
Urbana, foi incluído na Constituição Federal Brasileira de 1988 (Brasil,1988), um Capítulo
sobre Política Urbana (artigos 182 e 183) com referências a função social da propriedade.
Contudo, somente em 2001, tais disposições constitucionais foram regulamentadas, por meio
da Lei Federal nº 10.257, denominada Estatuto da Cidade, incorporando “Normas de ordem
pública e de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem
coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.”
(BRASIL,2001, Art. 1º). Tais disposições sugerem aos gestores e legisladores de diferentes
esferas de governo o entendimento e a reafirmação da função social da propriedade, seja ela
pública ou privada, como algo que não deve atender somente aos interesses individuais, mas
sim, ter uma finalidade voltada aos interesses coletivos.
O Plano Diretor de Natal de 1994 (Natal, 1994), em sintonia com as prerrogativas
constitucionais e, antes do Estatuto da Cidade que os afirmou, introduziu, além de um capítulo
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sobre à função social da propriedade, a previsão da aplicação de muitos desses instrumentos
de gestão, alguns definidos por Raquel Rolnik e Nelson Saule Junior (2002) como de Indução
do Desenvolvimento Urbano, como: Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e
do Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo nos imóveis e lotes, desocupados ou
subutilizados.
Esses instrumentos, que foram afirmados pelo Estatuto da Cidade, têm a finalidade de
fazer cumprir a função social da propriedade, racionalizando o uso do espaço, reduzindo os
vazios e ampliando a área disponível para edificação, além de coibir movimentos
especulativos. Hoje, apesar de ratificados pelo Plano Diretor em vigor desde 2007, pouco ou
quase nada tem sido feito para aplicação e efetivação desses instrumentos.
Motivada por essa discussão, surgiu a seguinte questão de pesquisa: Como a
existência dos vazios urbanos em áreas infraestruturadas afeta a efetivação do Direito à
Cidade na cidade de Natal/ RN?
Por questões de tempo e dimensionamento da pesquisa, o Universo de Estudo do
presente trabalho ficou delimitado ao bairro de Lagoa Nova. Como objeto de estudo foram
escolhidos os vazios urbanos e os instrumentos urbanísticos relacionados ao cumprimento da
função social da propriedade e o Direito à Cidade nesse bairro.
Nessa perspectiva definiu-se como objetivo geral compreender a constituição do
tecido urbano do bairro de Lagoa Nova, evidenciando os tipos e a concentração dos vazios
urbanos como elementos potenciais para a aplicação dos instrumentos urbanísticos com fins
da efetivação da função social da propriedade e da cidade. Para o alcance deste objetivo
foram estabelecidos cinco objetivos específicos:
•

Discutir a configuração espacial do bairro de Lagoa Nova, realçando o processo de uso e
ocupação do solo dos seus espaços privados, e os tipos de vazios urbanos existentes;

•

Identificar as potencialidades edilícias dos vazios urbanos intraquadras existentes no bairro
de Lagoa Nova, evidenciando as condições de infraestrutura do bairro;

•

Compreender os contornos normativos dos instrumentos urbanísticos, previstos no Plano
Diretor de Natal, com vistas ao cumprimento da função social da propriedade e da cidade,

•

Contribuir para a construção de um conceito sobre lotes subutilizados;

•

Propor estratégias para a regulamentação e efetivação dos instrumentos urbanísticos com
vistas a garantir o cumprimento da função social da cidade, nos termos estabelecidos pelo
Plano Diretor.
A metodologia adotada, contempla o referencial teórico sobre os diferentes conceitos de

vazios urbanos, abordando a sua classificação tipológica, sob o ponto de vista dos seguintes
autores: Borde (2006), Cavaco (2009), Clichevsky (2007), Dittmar (2006), Ebner (1999),
Larangeira (2004), Oliveira e Barcellos (1987), Silva (2015), Souza (2011), Sóla-Moráles
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(1995). É feita também a discussão conceitual sobre os vazios urbanos, a sua formação no
território e os principais problemas que causam, sob a ótica de Borde (2006), Santos (1990),
Maricato (2003), Vilaça (1998), Rolnik (2015), Harvey (2014).
A discussão sobre vazios e a função social da cidade da propriedade, é feita a partir dos
seguintes autores Rolnik (2015), Rolnik e Saule Junior (2002), Fernandes (2013), Saule e
Uzzo (2009), Santos Junior e Montandon (2011).
Sobre os procedimentos realizou-se para construção do entendimento acerca da
legislação urbanística e como elas estão atreladas à estratégias de ocupação dos vazios e do
cumprimento da função social da propriedade, foi realizada uma pesquisa documental na
Constituição Federal (BRASIL, 1988), Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) e documentos
produzidos pelo Observatório das Metrópoles e pelo Ministério das Cidades. Além disso, foi
realizada também uma pesquisa documental nos Planos Diretores de Natal de 1994 e 2007,
buscando informações acerca da inserção e efetivação (ou não) dos instrumentos
urbanísticos em âmbito local.
Para a análise espacial do bairro de Lagoa Nova - Universo de Estudo – foi utilizada a
metodologia proposta por Panerai (2009) e a partir de informações dos documentos
produzidos SEMURB, SEMUT, STTU, bem como estudos realizados que abrangem o bairro,
realizados por Macedo (2005), Furtado (2005) e Pinheiro (2016).
Por último, para a realização do levantamento dos vazios no bairro, foi utilizada a base de
dados de cadastro-imobiliário da SEMURB/SEMUT (2016), atualizando as informações nela
contidas a partir de levantamento no Google Maps e in loco.
Realizados esses percursos estruturou-se o trabalho em quatro capítulos: O primeiro
contextualiza a expansão das cidades e sua relação com a formação dos vazios no espaço
urbano, realçando os prejuízos e problemas advindos da sua manutenção e dos seus efeitos
sobre a cidade dispersa e fragmentada. Além disso, contém uma discussão conceitual sobre
os vazios urbanos, com base nas referências indicadas.
O segundo capítulo, trabalha um panorama sobre a função social da propriedade e da
cidade, cuja discussão faz um paralelo com luta pela reforma urbana e abordando as
diferentes visões acerca do Direito à Cidade e da função social da propriedade, a partir das
referências institucionais como Constituição Federal Brasileira (1988), Estatuto da Cidade
(2001). Também são abordados os instrumentos considerados relevantes para promover a
ocupação dos vazios e o cumprimento da função social da propriedade. Contém ainda uma
discussão sobre os Planos Diretores de Natal de 1994 e 2007, com o fim de situar a inserção
e efetivação (ou não) dos instrumentos urbanísticos em âmbito local.
O terceiro capítulo trata do universo de estudo - o bairro de Lagoa Nova. Neste,
desenvolve-se a análise espacial tomando como ponto de partida a análise morfológica com
base na metodologia de PANERAI (2006), e enfatizando: a evolução do crescimento, os
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elementos reguladores e elementos constitutivos do tecido e as tipologias edilícias e,
principalmente, da base fundiária. Nessa perspectiva, destaca-se a sua configuração espacial,
o uso e a ocupação do solo do bairro, a oferta de infraestrutura e serviços e as relações de
centralidade do bairro. Também se discute os Planos Diretores do município de Natal
buscando explicar como seus condicionantes legais influenciaram o uso e a ocupação do solo,
bem como a formação e manutenção dos vazios.
O quarto e último capítulo discute os vazios urbanos existentes no bairro de Lagoa Nova
e suas características e quais condições eles se mantêm atualmente. Os dados sobre os
vazios encontrados estão quantificados, qualificados em famílias e tipos espacializados em
tabelas e mapas síntese. A partir das reflexões sobre os dados são apresentadas algumas
diretrizes e estratégias para nortear a regulamentação, implementação e efetivação da
aplicação dos instrumentos urbanísticos, incluindo algumas sugestões para delimitação
conceitual dos ‘vazios subutilizados” com um índice mínimo de ocupação.
Por último, nas considerações finais apresentam-se apontamentos sobre a relevância de
estudos como esse, que devem ser constantemente realizados, de modo a compartilhar e
discutir a ideia de produzir cidades democráticas e prevalecendo o seu valor de uso e não seu
valor de troca.
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1. OS VAZIOS E O ESPAÇO URBANO

Esse capítulo contextualiza a expansão das cidades e sua relação com a formação dos
vazios no espaço urbano, realçando os prejuízos e problemas decorrentes da sua
manutenção e dos seus efeitos sobre a cidade dispersa e fragmentada. Além disso, contém
uma discussão conceitual sobre o conceito e os tipos vazios urbanos.

1.1. AFINAL, O QUE É O VAZIO URBANO?
É comum observarmos em nossos trajetos diários, diversos espaços livres ou
parcialmente edificados, sobretudo nas áreas centrais, em aos espaços onde circulam a
pessoas e automóveis. São terrenos baldios cercados ou murados (sem qualquer tipo de uso),
outros ocupados por estacionamentos para suprir a grande demanda de espaços para
veículos motorizados; imóveis edificados que se encontram fechados há anos e estruturas
deterioradas de construções que, por algum motivo foram abandonadas. Estes espaços são
denominados de vazios urbanos. Apesar da aplicação recente do termo, são identificados e
denominados por diversos autores, cujas discussões são exploradas e sintetizadas ao longo
do presente trabalho.1
Tratando-se da terminologia e dos significados implicados, quando se pensa em vazio,
a primeira ideia que vem à mente é um cenário desprovido de vida, matéria ou significado. Ao
tentar compreender conceitualmente o vazio na língua portuguesa, percebe-se que múltiplos
significados podem lhes ser atribuídos. Do dicionário Dicio2, a palavra vazio é descrita como
aquilo que nada contém, que não tem ocupantes, desocupado; Para o dicionário Aurélio3,
significa um espaço vazio; ausência de conteúdo; que não é habitado ou frequentado.
No campo do planejamento urbano, é importante lembrar o que Andrea Borde (2006),
remete, a transformação sobre a ideia de vazio. Até poucas décadas, os vazios estavam
relacionados aos espaços livres de construção, contrastados no mapa de figura fundo, como:
praças, parques, jardins e espaços para circulação de pedestres e veículos. Dessa forma,
segundo a autora “esses vazios conformariam a cena urbana das grandes cidades, o espaço
do encontro das diferenças” (BORDE, 2006:39)
Hoje, essa concepção foi modificada e ampliada por diversos autores que lhes
atribuem, múltiplos significados. Adriana Larangeira (2004) afirma que também podem ser
atribuídas inúmeras denominações, tamanhos, tipos, localizações e motivos pelos quais

1 Oliveira e Barcellos (1987), Laranjeira (2004), Magalhães (2005), Cavaco (2007), Borde (2006), Ebner (1999), Dittmar (2006), Sousa (2010), Santos (2011),
Portas (2000).
2 Disponível em: www.dicio.com.br/vazio/ acesso em 3 de outubro 2017.
3 Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/vazio acesso em outubro 2017
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esses espaços permaneçam sem uso e sem que seja aproveitado o máximo de seu potencial
de utilização, o que dificulta a construção de um conceito único.
Corroborando com o pensamento de Larangeira (2004), Iris Ebner (1999) considera
que vazio urbano é a expressão mais popular para definir áreas desocupadas em meio à
malha urbana (parcelada ou não), podendo abranger diferentes denominações e que o termo
pode sofrer variações, conforme o objetivo do estudo ou da proposta. Dessa forma, a autora
acredita que se pode encaixar nessa definição, toda área que não possui nenhum tipo de
ocupação ou que se encontra em estado de subutilização. Para esta autora,
entrariam nesta definição não apenas as áreas absolutamente desocupadas,
mas aquelas em que os proprietários constroem edificações mínimas em
terrenos grandes onde instalam estacionamentos, ou mesmo implementam
incipientes plantações agrícolas, alegando uso rural, a fim de se eximirem do
pagamento do Imposto Territorial Urbano, normalmente maior que o Imposto
Territorial Rural. (EBNER,1999:69)

O termo também é considerado abrangente por Adriana Dittmar (2006), que acredita
que este seja passível de aplicação em diferentes situações e questões que tenham relação
com o mesmo. Esclarece, porém, a existência de um consenso entre diversos autores, os
quais também consideram: “os vazios urbanos como áreas “construídas”, não no sentido
físico, mas no que se refere ao trabalho social em seu entorno. (DITTMAR,2006:69).”
Nuno Portas (2000), entende a expressão como ambígua, visto que um espaço pode
não estar completamente vazio, mas se encontrar desvalorizado, com potencial de utilização
para outros fins. Entende ainda, que os vazios são tidos como áreas encravadas na cidade
consolidada.
De modo complementar, Claúdia Sousa (2010) afirma que à medida que o termo foi
incorporando significados distintos, acabou se tornando mais abrangente, e, por conseguinte,
ambíguo. Se questiona também, se o termo tem capacidade de abarcar todos esses
significados ou se trata de uma justaposição de ideias. Assim sendo, a autora argumenta que:
Existem duas ideias generalizadas em relação aos ‘vazios urbanos’: a
primeira é a de que, normalmente, são espaços da cidade ausentes de
construção e a segunda é que se tratam de espaços desqualificados,
degradados e de indefinição ou ruptura urbana muitas vezes até suburbanos,
decorrentes de um processo de marginalização da/na cidade. (SOUSA,
2010:59)

O termo de origem francesa terrain vague, é utilizado por Ignassi Sóla-Morales (1995)
para denominar os vazios urbanos, caracterizando-os como lugares que “ficam fora dos
circuitos, das estruturas produtivas.”4 (Sóla-Morales,1995:127). Para este autor

4 Traduzido a partir de “Son lugares externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras productivas.” (Sóla-Morales, 1995:127).
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A relação entre a ausência de uso, de atividade, e o sentido de liberdade, de
expectativa, é fundamental para entender toda a potência evocativa que os
terrain vague tem das cidades na percepção delas mesmas nos últimos anos.
Vazio, portanto, como ausência, mas também como promessa, como
encontro,
como
espaço
do
possível,
expectante.
(SÓLAMORALES,1995:126)

Para Andréa Borde (2003), no contexto urbano contemporâneo, esses terrenos
seriam:
Redutos de identidade, de liberdade e de memória para seus habitantes. Os
terrains vagues lidam com o tempo, ou melhor, com os tempos na cidade
contemporânea. São brechas no tecido urbano a anunciar um descompasso
entre eles e os processos de urbanização que atuam na cidade como um
todo. Vagos, esses terrenos erram pelos tempos da cidade questionando
prioridades de investimentos, identidades construídas e devires sonhados.
(BORDE, 2003:3)

Cristina Cavaco (2007), por sua vez, entende o terrain vague ou fallow, como vazio
expectante, os quais são espaços intersticiais, geralmente grandes áreas vagas ou vazias,
em que o seu estado se contrapõe a uma oportunidade em potencial para aquele lugar.
O Manual de Reabilitação de Áreas Centrais publicado pelo Ministério das Cidades
(MINC/Brasil, 2008) define os vazios urbanos como espaços abandonados ou subutilizados
localizados em áreas consolidadas da cidade com muitos espaços edificados. Eles podem ser
zonas industriais subutilizadas, edifícios em áreas centrais sem uso ou áreas de ferrovias
desativadas.
Para Naia Oliveira e Tania Barcellos (1987) os vazios urbanos são áreas ociosas
existentes na malha urbana em condições que as tornam propícias de serem ocupadas para
habitação ou qualquer outra atividade, mas que são mantidas sem uso à espera da
valorização desse solo urbano. Essas autoras realçam o caráter perverso da cidade
capitalista, uma vez que são áreas com potencial para moradia, mas que são inacessíveis à
grande parcela da população.
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Contudo, também fazem um contraponto, quando afirmam que os vazios se revelam
não só como problemas, mas como um leque de possibilidades e podem gerar novas
centralidades, diversidades nas atividades urbanas ou multiplicidade das suas relações.
Podem trazer, inclusive, inúmeros benefícios tanto para a população quanto para o Estado.
Na mesma direção, Ana Rodrigues (2007), trata os vazios urbanos como uma “sorte
de enclaves ou “apêndices” que evidenciam as falhas existentes em meio à malha urbana
como falha no processo de urbanização das cidades. Considera ainda que “são
compreendidos como um mal, uma doença que deve ser tratada para que a cidade alcance
uma condição saudável, ou sustentável.” (RODRIGUES, 2007:5).
De acordo com Alexsandro Silva, em reportagem para a Tribuna do Norte (TN, 15 de
Janeiro de 2012), todas as áreas que não exercem nenhuma função social são vazios
urbanos. Contudo, deve-se atentar que nem toda área não edificada deve ser considerada
um vazio, visto que embora estejam desocupadas ou não edificadas, estão cumprindo com a
função socioambiental, a exemplo dos espaços ambientalmente frágeis que em alguns
municípios, como é o caso de Natal onde alguns recebem o gravo de Zonas de Proteção
Ambiental (ZPAs).
Francismar Ferreira e Claúdio Zantonelli (2017), discordam da ideia de caracterizar os
vazios apenas pelos seus aspectos formais e simbólicos, por entenderem que “(...) esses
espaços também devem ser considerados como plenos, ou cheios de sentido e onde a norma
jurídica assegura o ordenamento de seus possíveis usos (de interesse coletivo ou particular).”
(FERREIRA e ZANTONELLI, 2017: 44).

1.2. FORMAÇÃO DOS VAZIOS
O processo de ocupação do solo e a expansão das cidades brasileiras, foi
intensificado nas décadas de 1970 e 1980, em direção as periferias, com característica
marcadamente horizontal, devido à instalação de loteamentos e conjuntos habitacionais
unifamiliares, com unidades habitacionais de um pavimento, bem como de infraestruturas
viárias, ainda que precárias. Segundo Ermínia Maricato (2013), esse processo teve impulso
a partir de 1964, durante os governos do regime militar, com a implantação da Política
Nacional de Habitação, sob a coordenação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e o
Sistema Financeiro de Habitação (SFH). (Figura 1)
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Figura 1: Propaganda de Habitações produzidas pelo BNH

Fonte: Propaganda em Revista. Acesso em: Junho de 2018.

Raquel Rolnik (2015), relembra que a instituição dessa política e das estruturas
burocráticas que lhe deram suporte fruto de interesses privados, ligados à construção civil e
criados a partir do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), com parceria do governoamericano. O intuito principal da criação do BNH, foi funcionar como uma medida de
“combate ao comunismo”, a qual estava pautada em três dimensões:
Em primeiro lugar, a política depende e incide sobre as estratégias
monetárias e fiscais do país. Em segundo lugar, está ideológica e
politicamente alicerçada na ideia de combate ao “déficit habitacional”, ou seja,
na ideia de que as necessidades habitacionais correspondem a uma
demanda reprimida de “casas próprias” a serem construídas. Em terceiro
lugar, trata-se de um instrumento de fomento à atuação de um setor – a
indústria da construção civil -, além de, evidentemente, ser um dos motores
do próprio setor financeiro. (ROLNIK, 2015:282)

Nessa perspectiva, Maricato (2013), acredita que esse foi um dos momentos de
maior produção imobiliária, voltada aos interesses dos setores de construção civil e
imobiliário. Tal fluxo, no entanto, não trouxe transformações positivas desde a perspectiva
fundiária. Muito pelo contrário: os conjuntos habitacionais produzidos a partir das ações do
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BNH estavam, como já referido, localizados em áreas periféricas e desvalorizadas,
estimulando a formação de vazios no interior do tecido urbano, que seriam preservados nas
áreas mais valorizadas para compor o mercado privado e manter a especulação de terras.
A política praticada pelo SFH combinou o atendimento dos interesses dos
empresários privados (construção, promotores imobiliários, banqueiros e
proprietários de terras) com interesses políticos clientelistas (governadores,
prefeitos, deputados, vereadores), quando não aconteceu de estes fazerem
parte daquele grupo. Na verdade essa política foi fundamental para a
estruturação de um mercado imobiliário de corte capitalista. Ela constituiu
também um dos expedientes de concentração de renda, uma vez que
privilegiou a produção de habitação subsidiada para a classe média em
detrimento dos setores de mais baixa renda. (MARICATO, 1995:44)

Com entendimento similar, Milton Santos (1990), analisa que “a escolha das terras
para a edificação dos conjuntos parece ter obedecido a um critério principal, o
distanciamento do centro, figurando praticamente em todos os casos como um dado
obrigatório.” (Santos, 1990: 35). Assim, a partir dos argumentos de Maricato (1996) e Santos
(1993), constata-se que o processo de expansão das cidades brasileiras não se deu
espontaneamente5. Os projetos habitacionais implantados a partir dos programas do BNH
interferiram além de determinarem certo padrão de construção das cidades brasileiras,
atuaram como desarticuladores da cidade.
Foi desse período também, como retoma Adauto Cardoso (2017), as primeiras ações
de erradicação de favelas, que contribuíram para deslocar parte da população para
conjuntos habitacionais, também precários, construídos em áreas periféricas. Contudo,
como afirma Maricato (1996:44), “apesar de o SFH ter financiado 4,8 milhões de moradias
ou praticamente 25% do incremento do número de habitações construídas no Brasil entre
1964 a 1986 (estimativa), o número de moradores de favelas cresceu acentuadamente no
período.” Esse crescimento de favelas e habitações precárias, aconteceu, segundo Ana Fani
Carlos (2017), em terras baratas com condições extremamente precárias, com infraestrutura
insuficiente6 ou inexistente e ambientalmente frágeis. De acordo com Carlos (2017)
As favelas se localizam nas áreas onde a propriedade privada da terra, em
princípio, não exerce seu poder, isto é, terras da prefeitura ou áreas em litígio.
Não necessariamente nas áreas periféricas, ao passo que muitos cortiços se
localizam nas áreas centrais da metrópole. (CARLOS, 2007:98)

No Manual de Reabilitação de Áreas Centrais (MINC/BRASIL, 2008), consta que esse
modelo de expansão, também modificou os padrões residenciais e de consumo, resultando

5 Como até o ano de 1979, não existiam leis que regulamentassem o uso e ocupação do solo, a forma de expansão das cidades acont eceu de acordo com
os interesses tão somente dos especuladores e produtores imobiliários. Com a promulgação da Lei de Parcelamento nº 6766/79, as cidades brasileiras
passaram a ter um regimento que funciona como uma tentativa de restringir a expansão desordenada e desenfreada das cidades.
6 Segundo Olitie Macedo et al (2008) Entende-se por condições e assentamentos precários e infraestrutura insuficiente como:”acesso inadequado a água
potável, acesso inadequado a saneamento e infraestrutura em geral, baixa qualidade estrutural dos domicílios e adensamento ex cessivo”. (Macedo et al,
2008:23)
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no deslocamento de centros financeiros, de comércios, de serviços e das sedes
administrativas públicas para as novas centralidades, ocasionando o esvaziamento e posterior
decadência de antigas áreas centrais. Segundo Angela Ferreira (1996), consolidaram o
processo de ocupação dispersa e fragmentada da trama urbana e aparição de sobras e
interstícios territoriais, ou seja, os vazios urbanos.
Essas cidades espraiadas, passaram a carregar consigo algumas características que
produzem efeitos negativos pela falta de planejamento. Os problemas e desvantagens dessa
expansão descontrolada, estão contidas nos discursos e ideias referidas por Milton Santos
(1990) e Jorge Gama et al (2009), que citam: o modelo rodoviário e a precariedade dos
transportes coletivos, a insuficiência e ineficiência de infraestrutura e serviços públicos, a
ausência de equipamentos urbanos, especulação fundiária e imobiliária, além da perda de
identidade e integração social e da criação de um modelo desigual entre centro e periferia.
Passadas algumas décadas, após a avaliação dos efeitos perversos da cidade
dispersa e fragmentada, sobretudo no que diz respeito à falta de otimização da infraestrutura
e a segregação sócio-espacial, o atual Programa Nacional de Habitação, Minha Casa Minha
Vida (PMCMV)-, segue premissas semelhantes às adotadas pela política do BNH e do SFH,
como explica Rolnik (2015)
Apesar dos muitos bilhões de reais em subsídios públicos, o programa MCMV
não impacta na segregação urbana existente. Pelo contrário, apenas a
reforça, produzindo novas manchas urbanas monofuncionais ou aumentando
a densidade populacional de zonas guetificadas já existentes. A intensa
produção de moradia sem cidade ao longo das décadas de urbanização
intensa acabou por gerar ampla segregação e uma série de problemas
sociais que trouxeram ônus significativos para o poder o público nas décadas
seguintes, fenômeno que está se repetindo novamente. (Rolnik, 2015: 314)

Exemplos de cidades monofuncionais segregadas mencionadas pela referida autora,
podem ser representadas nas Figuras 2 e 3, em dois momentos distintos: o primeiro, a
produção de Habitação de Interesse Social na década de 1960; o segundo, esse mesmo tipo
de HIS produzida, desde finais dos anos 2010.
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Figura 2: Habitações de Interesse Social no Rio de Janeiro,
década de 1960, produzidas pelo BNH.

Fonte: Portal de notícias G1. Acesso: Junho de 2018.

Figura 3: Habitações unifamiliares produzidas pelo MCMV.

Fonte: Imirante. Acesso em: Junho de 2018.

Concordando com Rolnik (2015), Edésio Fernandes (2013), afirma que os subsídios
públicos não têm sido suficientes e continuam sem atender aos que mais precisam de
habitação: as camadas mais vulneráveis da população, reafirmando não só a segregação,
como também a especulação imobiliária. Desse modo, o valor da terra e dos imóveis tem
atingido valores exorbitantes e o estoque dessas propriedades se mantido:
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Há nas cidades brasileiras um enorme estoque de terras urbanas providas
com serviços públicos, mas mantidas vazias por seus proprietários
(correspondendo em alguns casos a 20% da malha urbana do
município/região metropolitana), bem como de construções vazias,
abandonadas e/ou subutilizadas (que chega a 5,5 milhões de unidades, de
acordo com certos cálculos). Há também um enorme estoque, ainda não
devidamente calculado, de bens de propriedade pública da administração
direta e indireta, em todos os níveis governamentais, que não têm claramente
cumprido uma função social. (FERNANDES, 2013:217)

Diante do exposto, pode-se perceber que as famílias, sem alternativas, continuam se
deslocando para periferias longínquas que carecem não só de infraestrutura e serviços, mas
também, pelo que é entendido por Regina Ferreira e Rafaela Castro (2017) como ausência
“de urbanidade, de espaços urbanos que acolham as pessoas e que possibilitem o encontro
e o desenvolvimento de suas capacidades criativas.” (Ferreira e Castro, 2017:125). Enquanto
isso, milhares de vazios permanecem em meio à malha urbana consolidada, configurando-se
como verdadeiros problemas que serão retomados no próximo item.

1.3. O “VAZIO URBANO” COMO UM PROBLEMA
Para entender porque os vazios são considerados problemas, parte-se das reflexões
de David Harvey (2014), sobre a noção do direito à cidade. Para o autor “Vivemos em um
mundo no qual os direitos de propriedade privada e a taxa de lucro se sobrepõem a todas as
outras noções de direitos em que se possa pensar” (HARVEY, 2014:30). Ou seja, o problema
do vazio, é pautado, sobretudo, na retenção de terras e imóveis, que vivem uma eterna espera
do momento mais apropriado para ganhar valor de troca. Antes de prosseguir na exposição
dos problemas relacionados a existência de vazios, faz-se necessário uma breve reflexão
sobre a especulação e a valorização imobiliária, a partir dos argumentos de Márcio Valença
(2015). Para ele, a valorização se dá a partir de investimentos, oriundos dos agentes
econômicos públicos ou privados, que venham a prover determinada área de melhorias de
infraestrutura e serviços e por consequência agregam valor à área. Já a especulação
imobiliária, acontece quando alguém se apropria dessas melhorias através das relações do
mercado. Essa apropriação, acontece por meio do conhecimento que o proprietário –
especulador – tem da dinâmica urbana.
Além de ilustrar essas ideias, a Figura 4, satiriza a ideia de “espera” dos especuladores
e proprietários que aguardam o momento oportuno para obter o maior lucro possível sobre a
terra.
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Figura 4- Especulador aguardando sua terra se valorizar.

Fonte: Slideshare, Acesso em: 20 Abril de 2018.

Assim, o problema se expressa a partir da especulação, que significa a retenção de
terras e de imóveis, por parte do proprietário que passa a exercer o controle da oferta , e
aguardando por benefícios e melhorias na área que aumentem o valor da sua propriedade.
Nesse sentido, Andrea Borde (2006), compreende os vazios como
oportunidades para o capital financeiro, que tem também interesses
imobiliários e fundiários e para o qual não interessa, neste momento, a
manutenção das inúmeras situações de vacância que pontuam o tecido
consolidado e infraestruturado das grandes cidades. As regras impostas pelo
capital às novas estruturas produtivas, flexibiliza as relações de trabalho,
reduz o papel do Estado, submetendo-o ao mercado financeiro e promove a
falência do bem-estar social. Neste cenário, população de mais baixa renda
e local por ela habitado e frequentado, passam a ser associados à
deterioração e degeneração urbana. (BORDE, 2006:54)

Um dos principais fatores que moldam os interesses especulativos é o fator localização
– principal atributo para que as terras e os imóveis se valorizem e sejam retidas. Segundo
Flávio Vilaça (1998) a localização é dada por duas condições principais: a existência de uma
rede de infraestruturas (rede de esgoto, água, pavimentação, energia elétrica) e a
possibilidade de deslocamentos, sejam eles de pessoas ou mercadorias. Nesse sentido,
quanto mais provida de infraestrutura for a área, maior será o interesse dos especuladores
em manter as terras vazias.
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Sobre a estocagem de terras vazias em áreas centrais dotadas de infraestrutura e
sistemas de transportes, Santos (1996) e Maricato (2016), entendem sob o mesmo ponto de
vista, como um verdadeiro desperdício social e de recursos públicos, uma vez que subutiliza
o que já existe e exige novos investimentos nas áreas antes não ocupadas. Sabe-se, todavia,
que os benefícios dos investimentos públicos nessas áreas são quase em sua totalidade
apropriados pelo setor privado. Devido ao alto preço da terra ociosa, a população de baixa
renda, sem alternativas, acaba morando em áreas periféricas. Neste contexto, Maricato
(2016), ressalta ainda que “A terra é um nó na sociedade brasileira. Toda terra que tem valor
de mercado é reservada para a produção imobiliária privada. E esta não chega às camadas
de baixa renda.”
Reiterando essa análise, Adauto Cardoso (2012), reconhece o processo como
disfuncional e perverso à cidade, o qual sustenta a partir de três argumentos: mantêm grandes
extensões de terra fora do mercado, aumenta significativamente os preços dos terrenos, o
que implica em maiores custos de investimento para instalação de infraestruturas nas áreas
ocupadas e por último, faz o investimento público ser revertido em valorização das áreas
privadas.
Concordando com os autores, Nora Clichevsky (2007) discute como o vazio urbano –
também denominado pela autora por tierra vacante - incide negativamente no espaço urbano
devido às disfuncionalidades que representam para a cidade:
Sua existência define, parcialmente, as formas de expansão urbana e os
consequentes problemas derivados das baixas densidades, que implicam
maiores custos para prover infraestrutura, assim como a existência de uma
quantidade de infraestrutura não utilizada, além dos problemas de grande
gasto de tempo para deslocamento e custos de transporte. Expressa,
portanto, irracionalidade em termos sociais e injustiça relativa à apropriação
privada dos benefícios produzidos socialmente. (CLICHEVSKY, 2007:197)

Orlando Santos Junior (2017), exemplificando os problemas da retenção de terras em
áreas centrais, narra, uma sequência de fatos, ressaltando que quando há a retenção da terra
em uma área central infraestruturada, se produz uma escassez de solo disponível e o
consequente aumento do seu preço, que impede o acesso e uso da terra, transformando-a
em um vazio urbano. Logo, também impede o acesso à habitação e a infraestrutura existente
nessa área, comprometendo o bem-estar da vida nas cidades, tornando-a um privilégio
daqueles que conseguem acessar a terra nessa localização. Assim, aqueles que não podem
pagar pela localização, procuram por terrenos mais baratos e distantes que não contemplam
os direitos básicos da vida na cidade – ou acabam vivendo em situação de rua (Figura 5),
restando apenas a adaptação a uma vida em condições de precárias.

31

Figura 5: Tanta gente sem casa, tanto terreno sem gente.

Fonte: Slideshare. Acesso em: Março de 2018.

É possível traduzir a narrativa de Santos Junior (2017) a partir da figura 6, a qual ilustra
um problema enfrentado na Bolívia, mas também comum à realidade brasileira e evidencia o
grau de segregação na relação centro x periferia. “O primeiro, dotado da maioria dos serviços
urbanos, públicos e privados, é ocupado pelas classes de mais alta renda. A segunda,
subequipada e longínqua, é ocupada predominantemente pelos excluídos. O espaço atua
como um mecanismo de exclusão.” (Villaça, 1998:142)
Figura 6: Crítica ao grau de segregação existente entre centro e periferia.

Fonte: Diário da Liberdade. Acesso em: Maio de 2018.
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Nessa perspectiva, Magalhães (2005), afirma que os vazios se constituem como
problemas porque “dificultam o desenvolvimento urbanístico e o melhor aproveitamento social
da cidade, bem como porque contaminam negativamente o ambiente urbano, contribuindo
para a degradação do espaço vicinal pela falta de uso social. (Magalhães, 2005:134)”. Essa
falta de uso social, citada pelo autor, está diretamente relacionada ao (não) cumprimento da
função social da propriedade e da cidade, que são discutidos no capítulo seguinte.
Tarnowski (2007) elenca outras consequências negativas decorrentes da formação e
manutenção de vazios urbanos, além da subutilização da infraestrutura implantada, entre
quais podem ser citadas: a degradação da paisagem, no caso de edificações abandonadas;
poluição do ar e do solo; em áreas contaminadas e o menor retorno financeiro sob a forma de
impostos para a gestão pública.
Outra situação também prejudicial, é o esvaziamento de áreas centrais consolidadas,
que resultam na subutilização dos recursos disponíveis, como infraestrutura, sistema de
transportes e estoque imobiliário, além de contribuir para a expansão urbana e para
adensamento populacional em áreas não servidas de infraestrutura e distantes dos locais de
trabalho. Do ponto de vista dos recursos públicos, além de não utilizar o que já existe, exige
novos investimentos em áreas antes não ocupadas.
Por fim, segundo Magalhães (2005) os vazios urbanos podem ser compreendidos
como influências em potencial para a perda de vitalidade urbana O autor destaca, porém que
“essa influência é diretamente proporcional ao tamanho da área e inversamente à densidade
construída da vizinhança” (Magalhães, 2005:135)
1.4.

NEM SÓ DE UM TIPO SE FAZ OS VAZIOS
Para a conceituação dos tipos, foram considerados alguns critérios de classificação e

identificação adotados por Clichevksy (2006), Larangeira (2004), Borde (2006), Tarnowsky
(2007) e Dittmar (2006) que facilitaram não só a categorização, como também a proposição
de estratégias de intervenção e ocupação no âmbito de estudo empírico.
Para Nora CLICHEVSKY (2006), a importância da distinção dos vazios urbanos em
diferentes tipos, se dá, principalmente, pela possibilidade de elaborar instrumentos de gestão
– sempre de acordo com seus respectivos objetivos e com os diferentes agentes que intervém
em cada tipo de vazio urbano. Para essa classificação, a autora sugere que sejam levados
em consideração quatro principais fatores: (i) causa de estar vazio, (ii) tamanho, (iii) uso
possível e (iv) tipo de proprietário.
Do modo semelhante, Larangeira (2004) explica que apesar do termo tierra vacante
ser de rápida associação a grandes extensões de terra em áreas periféricas, as possíveis
tipologias abarcam uma multiplicidade de outras formas que podem variar em tipo, tamanho
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e localização relativa na cidade. Mostra ainda, que o período que uma parcela permanece
vazia, abandonada ou subutilizada, tem implicações na averiguação dos motivos de estar sem
uso, como também no sucesso potencial como um novo desenvolvimento.
Borde (2006), por sua vez, destaca a criação de critérios de identificação e
classificação para estabelecer categorias principais e complementares que permitam cruzar
processos e tipos para entender melhor o papel que esses vazios desempenham na dinâmica
urbana. Para autora, “Entre os principais critérios estão: permanência, dimensão, grau de
conservação, normativa urbanística, impacto morfológico, dinâmica imobiliária, situação
fundiária, grau de consolidação, edificação e meio ambiente.” (BORDE, 2006: 71-72). A autora
ressalta também, a importância de articular os vazios no contexto em que se inserem, seja
ele urbano, histórico, arquitetônico ou normativo, de modo a reconhecer os principais entraves
relativos à reativação do vazio ao tecido urbano.
De modo coincidente, Camila Tarnowski (2007) e Dittmar (2006) os distinguem diante
de dois focos: a sua pré-existência, ou seja, precede a existência de algo no local, carregando
um potencial de uso futuro e pós-existência, que as suas atividades não mais existem. Esses
critérios, são sistematizados no Quadro 1.
Quadro 1 – Critérios de análise e identificação dos vazios urbanos

Fonte: elaborado com base em Clichevsky (2006), Larangeira (2004), Borde (2006), Dittmar
(2006) e Tarnowski (2007).

Nos itens a seguir, são abordados e discutidos os tipos de vazios mais recorrentes
na literatura estudada, sempre fazendo uma associação com casos na cidade de Natal/RN
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que exemplificam os diferentes tipos de vazios, de modo que contribui no entendimento da
classificação adotada.

1.4.1 Áreas ociosas
As áreas definidas como ociosas, fazem parte do conjunto de vazios que são
apontados comumente na literatura como terras utilizadas para fins de especulação e que se
configuram como problemas ao aproveitamento da infraestrutura existente em áreas
consolidadas. Este entendimento pode ser encontrado nos estudos de Silva (2015),
Magalhães (2005), Naia e Barcellos (1987), Carrión e Carrión (1999) e Ebner (1997). Para
esses autores, a retenção dessas terras, bem como sua existência, com boa localização e
infraestrutura, não tem outra explicação, se não a especulação, como explica Ebner (1997):
Talvez, em realidade, a existência dos vazios urbanos só se explique pela
especulação. Parece ser este o motivo mais contundente para se manter
grandes áreas passíveis de serem ocupadas, em compasso de espera, para
futuro parcelamento ou ocupação, aumentando assim a possibilidade de seu
proprietário auferir uma renda maior. (EBNER, 1997:70)

Seguindo essa lógica, Carrión e Carrión (1999) apontam que esses terrenos são
comumente localizados em zonas urbanizadas, esperando o momento oportuno para
entrarem no mercado e se beneficiarem de potenciais desenvolvimentos no espaço urbano.
Lembra também, que a maioria dos terrenos são de empresas imobiliárias e proprietários de
classes médias e altas. De modo complementar, Silva (2015), entende as áreas ociosas como
espaços não parcelados ou não ocupados, alvos de agentes produtores do espaço, sobretudo
pela sua localização.
Estas terras vazias podem ter diferentes dimensões, o que possibilita que componham
uma subclassificação: grandes glebas e espaços intersticiais. Para Borde (2006), é essencial
que se entenda o impacto morfológico desses vazios para serem pensadas alternativas para
reativação e possíveis usos:
Analisando os dois extremos, os vazios intersticiais e as grandes glebas,
observa-se que os de grandes dimensões demandam, muitas vezes,
importantes trabalhos de requalificação, enquanto os intersticiais parecem
sempre à espera de uma destinação de uso. (BORDE, 2006:97)

As áreas ociosas estão espalhadas por toda a cidade e podem ser tanto lotes que
nunca foram edificados ou parcelados, como imóveis que foram demolidos e “criaram” vazios.
É o que Dittmar (2006) e Tarnowski (2007) classificariam como pré-existência ou pósexistência.
Esse tipo de vazio pode ser observado em todas as áreas da cidade de Natal, mas o
foco de maior especulação ocorre nos bairros das regiões que contam com externalidades e
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atrativos que sirvam de prerrogativa para manter a oferta dessas terras com valores do metro
quadrado elevados e à espera da melhor oportunidade para serem vendidos. Um exemplo
desse processo pode ser visto na Figura 7, construída pela autora a partir de anúncios de
terrenos à venda espalhados por quatro bairros da cidade, sendo três deles localizados na
Região Administrativa Sul (RASul).
Figura 7- Anúncios de terrenos à venda em Natal.

Fonte: Anúncios da imobiliária Viva Real, editados pela autora (2018)
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Contudo, há quem discorde desse posicionamento, como é o caso de Ferreira e
Zantonelli (2017) que entenderem que nem sempre o proprietário tem recursos suficientes
para dar um uso e consequentemente, uma função para seu lote, gleba ou imóvel
desocupado. Nesse sentido, os autores ressaltam que:
nem todos aqueles vazios que apresentam condições favoráveis às
edificações são utilizados especulativamente, pois se deve considerar a
possibilidade da falta de recursos de alguns proprietários para se construir e
ocupar um imóvel e também a possibilidade de usos alternativos nesses
espaços como, por exemplo, a criação de hortas comunitárias, reservas,
parques e áreas de proteção ambiental, etc. (FERREIRA E ZANTONELLI,
2017)

Assim, pode-se entender que a terra retida, na maioria das vezes, está concentrada
na mão de poucos e, como dito anteriormente, prejudica a dinâmica e distribuição socialmente
justa da população no espaço urbano.

1.4.2 Espaços subutilizados
De acordo com o Estatuto da Cidade (BRASIL, 1988), “um imóvel ou espaço pode ser
considerado subutilizado caso seu aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no Plano
Diretor ou outra legislação dele decorrente.” (Art. 5, §1º, Estatuto da Cidade).
Contudo, como ressaltam Raquel Rolnik e Nelson Saule Junior (2002), a subutilização
não está restrita ao coeficiente mínimo de aproveitamento do lote. Para os autores é
importante compreender que a ideia de subutilização pode variar com as diferentes situações
urbanas, bem como de cidade ou região, conforme o estabelecido por lei municipal em seus
Planos Diretores. Entre os casos que podem ser considerados subutilização, estão
estacionamentos, terrenos sem qualquer utilização, terrenos grandes com edificações
pequenas ou ainda, edificações desocupadas ou esvaziadas.
Segundo Sousa (2010), essas estruturas se diferem das demais no espaço urbano,
visto que são estruturas ativas. Contudo, estando em processo de obsolescência podem
contribuir para que esses usos não sejam os mais adequados ou eficazes para a cidade.
São por exemplo espaços com uso e ocupação temporária que num
determinado momento estão a responder a uma necessidade da cidade, mas
que de futuro estão previstas outras utilizações (por exemplo, grandes
parques de estacionamento temporário). Ou espaços que, embora
atualmente ainda funcionem, do ponto de vista da sua eficiência para a cidade
poderiam ser melhor aproveitados, caso essa oportunidade surgisse (por
exemplo, as instalações militares que ainda funcionam). (SOUSA, 2010:62).
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Juliana Clemente (2012), no estudo que desenvolveu sobre vazios em João Pessoa,
discute a diferença entre subutilização e subaproveitamento, na qual, em sua opinião, devem
ser relacionados de maneiras distintas para cada situação.
Se a subutilização é relativa ao fato de o lote ou a edificação estarem sendo
utilizadas parcialmente ou temporariamente, é mais coerente relacionar a
subutilização com o uso desenvolvido no imóvel do que com o
aproveitamento do terreno pela edificação, já que o aproveitamento é um
índice urbanístico que diz respeito ao edifício. (CLEMENTE, 2012:33)

Nessa direção, a autora, entende “como lotes parcialmente utilizados aqueles em
que há um visível subaproveitamento, em termos de ocupação, e onde, consequentemente,
o uso é desenvolvido apenas em uma pequena porção do lote.” (CLEMENTE, 2012:63). A
autora exemplifica essa situação com os sobrados coloniais, cuja mudança de uso, muitas
vezes faz com que a edificação seja ocupada apenas no pavimento térreo, tornando o
restante da estrutura subutilizada. Salienta ainda que, caso a atividade se encerra, a
edificação tende a um processo de arruinamento. (Figura 8)
Figura 8: Esquema que caracteriza o estado do imóvel.

Fonte: Clemente (2012)

Esse entendimento é similar ao de Magalhães (2005) que considera que a
subutilização está relacionada àqueles lotes que já possuem ocupação e que, contudo, o
lote ou a edificação não atendem as expectativas de uso e ficam aquém de suas
potencialidades urbanísticas e sociais.
De modo complementar, Borde (2006), entende que a subutilização de terrenos e
edifícios está diretamente ligada à usos e ocupações temporárias, os quais podem
caracterizá-los como parcialmente ociosos ou subaproveitados. A autora reitera que “a
subutilização nem sempre é identificada como vazio urbano pelos cidadãos uma vez que,
em alguns casos, nele se desenvolvem usos e atividades que atendem a uma função social
não exercida pelo poder público.” (BORDE, 2006:15)
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Como exemplos de subutilização, Borde (2006) e Clemente (2012) citam que os
estacionamentos podem ser considerados como um tipo de lotes subutilizados. (Figura 9)
Figura 9: Lotes subutilizados por estacionamentos rotativos em Natal.

Fonte: GoogleMaps e acervo da autora (2018)

Esse tipo de uso e subutilização, é explicado por Carlos Sipinski e Lisana Schmitz
(2011), tendo como base de estudo de caso o centro de Curitiba. Os autores acreditam que
a crescente ocupação de terrenos como estacionamentos é resultado do aumento da frota
de veículos nas cidades, o que demanda, por consequência, maior espaço para estacionálos. De certo, esse uso pode ser entendido como um desperdício, visto que eles são
valorizados em algum nível sem que se faça nenhum investimento no local. Para Borde
(2006)
essa situação pode ser atribuída, de certo modo, ao poder público
incentivador da abertura de grandes vias e do uso do automóvel, mas que
não constrói alternativas de estacionamento, nem aposta no transporte
público que atenda à população. (BORDE, 2006:97)

Assim, a subutilização pode gerar efeitos danosos ao espaço urbano semelhantes
áreas sem uso, uma vez que também não otimizam as infraestruturas existentes.
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1.4.3. Vazios expectantes
Os vazios expectantes fazem parte do conjunto de vazios que nem sempre estiveram
vagos e que, contudo, se mantém hoje desocupados ou sem uso, na expectativa de algo
novo. Esse é o pensamento de Sousa (2010), Santos (2011) e Silva (2015).
Para Sousa (2010) os vazios expectantes fazem parte do conjunto dos vazios que
outrora tiveram sua função e uso, mas que hoje já não a desempenham independente do seu
estado de conservação. Além disso podem ser reconhecidos como espaços que
“permanecem no tempo e no espaço e remetem para memórias através da sua presença
física.” (SOUSA, 2010:77) e por serem estruturas que “aguardam com ansiedade a sua
recuperação e o seu papel na cidade.” (SOUSA, 2010: 15).
Sob o mesmo ponto de vista Santos (2011) e Silva (2015) definem os vazios
expectantes como espaços geralmente localizados em áreas centrais da cidade,
reconhecidos por ficarem parados no tempo, mas que nem sempre estiveram vagos.
Carregam, portanto, uma história, uma identidade. Além disso, Santos (2011) ressalta que
“quando se olha para uma cidade, vimos diversos espaços no seu interior com este carácter,
que se encontram à espera de algo, para voltarem a fazer parte da cidade, tanto a nível social,
como econômico ou cultural.”(SANTOS, 2011:35)
Porém, o entendimento de Cavaco (2007), diverge dos demais, uma vez que entende
o vazio expectante como lotes e grandes áreas vagas, aproximando-se assim, do conceito de
áreas ociosas.
Também chamado de terrain vague ou fallow, o vazio expectante é outra das
manifestações do vazio na contemporaneidade. São espaços intersticiais,
normalmente grandes áreas vagas ou vazias, em que o estado de
obsolescência se contrapõe a uma promessa de oportunidade em potencial.
(CAVACO, 2007:6)

Como caso emblemático de vazio expectante que pode ser associado aos conceitos
de SOUSA (2010) e SANTOS (2011), está o edifício modernista onde funcionou até o início
da década de 1990 o Hotel Internacional Reis Magos. Pauta recente de resistência pela não
demolição e luta para que seja dado um novo uso. Esse edifício está localizado no bairro da
Praia do Meio, Região Leste (RALeste) da cidade de Natal, destacado na Figura 10.
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Figura 10: Hotel Internacional Reis Magos: (1)
em funcionamento - década de 1970. (2) Atualmente, Hotel sem uso.

Fonte: Elaborado pela autora (2018), a partir de Lugares Esquecidos e RosalieArruda.

Construído e inaugurado na década de 1960, o Hotel Reis Magos teve papel primordial
no incremento do turismo na cidade entre as decadas de 1970 e 1980, intensificando o fluxo
de moradores e turistas na faixa litorânea das praias de Natal, até então quase inexistente.
Além disso, atuou como elemento estruturador da cidade e particularmente dos bairros onde
está localizado, impulsionando o desenvolvimento do entorno, com melhorias na infraestrutura
local e como a chegada de iluminação pública, pavimentação, comércio e serviços de bares
e restaurantes. Com o encerramento das suas atividades, a área passou por um processo de
abandono e degradação, visto que os investimentos foram drasticamente reduzidos. 7
Outros edifícios fechados e sem uso nos bairros originários de Natal, Ribeira e Cidade
Alta, também podem ser classificados como vazios expectantes. Para Cilene Gomes e Edja
Trigueiro (2011), a expansão da cidade, transformou o perfil socio-ecônomico das atividades
desses bairros tradicionais, o que resultou não só na demolição de inúmeras edificações –
dando lugar a galpões e estacionamentos, como também contribuiu para que se multiplicasse
o número de imóveis desocupados. (Figura 11)

7 Segundo documento “O Hotel Interna cional Reis Magos e sua importância histórica, simbólica e arquitetônica.” elaborado por docentes do
Departamento

de

Arquitetura

da

UFRN

(DARQ/UFRN,2014).

<http://www.mprn.mp.br/controle/file/Estudo%20sobre%20Hotel%20Reis%20Magos.pdf> Acesso : Janeiro de 2018.

Disponível

em:
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Figura 11: Vazios expectantes na Cidade Alta de diferentes épocas e estilos arquitetônicos.

Fonte: Elaboração da autora (2018) a partir do Acervo MUsA- UFRN (2015)

Este tipo de vazio, portanto, está comumente associado ao descaso do poder público
e dos proprietários dos imóveis com o patrimônio arquitetônico e as antigas áreas centrais da
cidade que se mantém em completo estado de abandono e de arruinamento.
1.4.4. Vazio-brownfield.
O Vazio-brownfield é referido, por Cavaco (2009) e Sousa (2010) como espaços
abandonados de antigas fábricas e indústrias, onde outrora funcionava centros produtivos de
vida industrial e hoje encontram-se fechadas em completo estado de degradação de
abandono. Muitas vezes, possuem localizações privilegiadas na cidade, seja pela
infraestrutura existente ou pela proximidade com o rio ou o mar. Algumas razões desse
abandono são explicadas por Rolnik e Saule Junior (2002):
Com a globalização e a reestruturação econômica que atinge as economias
urbanas no início dos anos 1980, uma re-territorialização das atividades
econômicas impacta fortemente na constituição dos tecidos urbanos. Assim,
antigas zonas industriais ou portuárias e áreas ocupadas pela infra-estrutura
que davam suporte a estas atividades perderam ou reduziram drasticamente
sua função, “liberando” áreas bem situadas e consolidadas para outros usos.
(Rolnik e Saule Junior, 2002:79)

Por sua vez, Donald Iannone (1995) complementa que os brownfields são estruturas
comerciais e industriais que muitas vezes estão com problemas de contaminação do solo.
Ainda segundo o autor, esses locais apresentam inúmeros desafios, tanto ambientais quanto
financeiros que se tornam verdadeiras barreiras à potenciais ações de revitalizações urbanas.
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A antiga fábrica da SIMAS é um exemplo atual de vazio industrial existente em meio à
malha urbana consolidada de Natal e está em uma das áreas com localização mais
valorizadas da cidade, na esquina das Avenidas Salgado Filho e Amintas Barros, no bairro de
Lagoa Nova (Figura 12). Locada nesse endereço no ano de 1968, em uma área de 1.4000m²,
a fábrica se instalou, na época, em um entorno de pouca ocupação e densidade, distante dos
núcleos comerciais e residenciais.
Todavia, Leandro Lima et al (2011), relembra que, com o passar dos anos, quando o
bairro começou a se expandir, houve um aumento no valor da terra e resultando no aumento
dos valores das taxas e impostos cobrados pelo munícipio ficaram mais caros. Não só isso,
também relembra que com a ocupação do entorno, a logística da fábrica foi dificultada, tanto
pela falta de espaço físico como também para atividades de carga e descarga. Ainda segundo
o autor, problemas ambientais também foram evidenciados, com a emissão de gases, ruídos
e odores, o que gerou pressões populares, e “as leis ambientais se tornaram mais rígidas e
intensas e esses fatos concorreram para uma deseconomia de aglomeração” (LIMA et al,
2011:6)8. Devido a esses motivos já expostos, atrelado à uma decisão judicial, a fábrica foi
transferida, em 2002, para o polo industrial de Macaíba. Após quase duas décadas, a
edificação permanece desocupada, sem expectativa de novos usos e ocupação9.

Figura 12: (1) Fábrica SIMAS, década 1970 e (2) atualmente, fechada e sem uso.

Fonte: SIMAS e GoogleMaps.

8 As restrições ambientais se deram, principalmente, após a sanção do Código Municipal do Meio Ambiente, Lei nº. 4.100, de 19 d e junho de 1992.
9 Em 2012, o edifício passou por reformas internas e abrigou a primeira edição da CASACOR (mostra de Arquitetura e design de In teriores promovida pelo
Grupo Abril).
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Em síntese, Sóla-Morales, caracteriza os vazios-brownfield como áreas em que a
“cidade já não se encontra ali” (Sóla-Morales,1995: 127), como antigas estações ferroviárias,
áreas industriais e lugares contaminados.
1.4.5. Vazios de significado e não-lugares.
Os vazios de significado acontecem em espaços sem uso ou por abrigarem usos
inadequados, comprometendo as relações de convívio, identidade, afeto e pertencimento, que
deveriam existir no espaço urbano. Para Marc Augé (1994), um não-lugar, poderá ser assim
classificado caso ele não possa ser definido como identitário ou histórico. Dittmar (2006)
considera que um “não-lugar” é um termo que pode abarcar e definir áreas desocupadas
existentes em meio à malha urbana. Ainda compreende que “os vazios urbanos são espaços
em constante mutação, muitas vezes consideradas como “não-lugares”, num processo de
desterritorialização10. Borde (2006), expõe um entendimento distinto, no qual esses vazios
estão atrelados a perda de relações humanas no espaço urbano, definindo-os como vazios
socialmente definidos.
Cabe tratar aqui, do vazio socialmente definido, aquele que é consequência
do esvaziamento do habitar, da convivência, da criação coletiva nos espaços,
criando deslocamentos, descontinuidades, crises de identidades, que não
podem ser automaticamente preenchidas. O vazio socialmente definido
sublinha a demanda por um novo relacionamento, mais solidário, entre as
cidades e seus sujeitos. (BORDE, 2006:38)

Carlos (2007) considera que a cidade deixa de ser “lugar”, quando passa a ser vivida
parcialmente, o que nos remeteria a discussão do bairro como o espaço imediato da vida das
relações cotidianas mais finas — as relações de vizinhança o ir às compras, o caminhar, o
encontro dos conhecidos, o jogo de bola, as brincadeiras, o percurso reconhecido de uma
prática vivida /reconhecida em pequenos atos corriqueiros, e aparentemente sem sentido que
criam laços profundos de identidade, habitante-habitante, habitante-lugar. (CARLOS,
2007:18)
Portanto, os vazios urbanos podem ser configurados como não-lugares a partir do
momento em que não promovem interações entre os cidadãos, sendo entendidos como meros
objetos existentes entre os espaços de circulação.
Por fim, o Quadro 2, traz um resumo das principais características dos diferentes tipos
de vazios urbanos, construído a partir dos tipos mais recorrentes acima citados: as áreas

10 “A desterritorialização compreende a perda de vínculos com o lugar e com as relações efe tivamente nele realizados.” (DITTMAR, 2006, p.15).
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ociosas, os espaços subtilizados, os vazios expectantes, os vazios-brownfield e os vazios de
significado – mais conhecidos como não-lugares.

Quadro 2 -Principais tipos e características dos vazios
Tipos de vazios

Principais características

Autores

Terras usadas para fins de especulação

Borde (2006), Silva (2015), Carrión e
Carrión (1999), Ebner (1997), Oliveira e
Barcellos (1987)

Lotes em que proprietário não tem recursos
para construir ou ocupar o imóvel

Ferreira e Zantonelli (2017)

Lote em que o aproveitamento, seja inferior
ao coeficiente mínimo definido no Plano
Diretor

Brasil (2001)

Usos e ocupações temporárias

Borde (2006), Sousa (2010), Clemente
(2012)

Lotes que já possuem ocupação, mas que
seu uso fica aquém do seu potencial e da
função social da propriedade.

Magalhães (2005)

Áreas ociosas

Espaço
subutilizados

Vazios
expectantes

Vazio-Brownfield

Não-lugares e
vazios sociais

Espaços edificados que outrora tiveram
uma função, importância e hoje são redutos
Sousa (2010), Santos (2011), Silva (2015)
de memória à espera da destinação de um
novo uso.
Grandes áreas vagas que entram em
conflito com o potencial que lhes podem ser
destinados

Cavaco (2007)

Antigas fábricas, indústrias e áreas
portuárias abandonadas

Cavaco (2007), Sousa (2010)

Estruturas comerciais e industriais que
sofrem com sérios problemas de
contaminação, comportando-se como um
verdadeiro entrave na sua revitalização

Iannone (1995)

Lugares que não podem ser definidos como
identitários, históricos nem relacionais, em
que não há uma relação de vínculo.

Marc Augé (1994)

Áreas desocupadas em meio à malha
urbana inseridas em um processo de
desterritorialização.

Dittmar (2007)

Esvaziamento do habitar, da convivência no
espaço e que carrega problemas de relação
identitária entre o sujeito e o lugar.

Carlos (2006)

Fonte: Elaborado pela autora (2018) a partir dos autores citados no quadro.

Esta identificação de critérios e tipos preliminar, foi realizada para identificar as
características dos tipos mais recorrentes no universo de estudo – bairro de Lagoa
Nova/Natal. O enfoque desse trabalho, foi dado nos espaços privados não edificados, ou
seja, - as áreas ociosas e espaços subutilizados.
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2. NÃO ERA PARA ESTAR VAZIO: A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
Para compreendermos a função social da propriedade, é preciso ter uma
compreensão sobre o direito de propriedade previsto nas constituições federais ao longo das
décadas. Ainda que sejam coisas diferentes, também se faz necessário compreender como a
trajetória do debate sobre a reforma urbana no Brasil influenciou nas lutas para que as cidades
brasileiras cumprissem a sua função social. A discussão desse capítulo, se dará a partir dessa
reconstrução temporal pelas autores Fernanda Cavedon (2003), Nelson Saule e Karina Uzzo
(2009), Maricato (2013), Rolnik (2015).

2.1. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA CIDADE: DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988 AO ESTATUTO DA CIDADE.
As primeiras referências normativas a função social da propriedade, ainda que
indiretamente, pode ser encontrada na CF de 1934 (Brasil, 1934, Art.113), a qual previa que
o Direito de Propriedade não deverá ir contra o interesse social ou coletivo. Outro passo dado
nessa mesma direção, aconteceu na CF de 1946 (Brasil,1946, Art 147), quando o direito de
propriedade para ser condicionado ao bem-estar social.
No início da década de 1960, surgem as primeiras iniciativas de cunho popular para
implantação de propostas de reforma urbana11 mais precisamente em 1963, no Congresso
Nacional de Arquitetos, idealizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). A proposta era
voltada principalmente para a reforma agrária, cujos debates estavam inseridos nas lutas
pelas conhecidas “Reformas de base”, do governo João Goulart. (Saule Junior e Uzzo, 2009;
Maricato, 2013).
Em 1964, essas lutas foram desarticuladas pelo golpe militar que instaurou um regime
autoritário que durou duas décadas. É nesse período, nas palavras de Maricato (2013), que
“tem início uma longa jornada de reversão das propostas políticas das reformas de base que
estavam sendo construídas democraticamente, embora com um peso desproporcional de
lideranças de intelectuais, na maior parte dos temas.” (Maricato, 2013:97).
Como já referido no capítulo 1, nos governos do regime militar, predominaram as
políticas habitacionais financiadas pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) e pelo Sistema
Financeiro de Habitação (SFH). Segundo Maricato (2013) a realidade desse período que vale
ser destacada é que “as iniciativas e medidas do regime autoritário não só não ampliaram o
acesso à moradia e à cidade como causaram o aprofundamento do fosso que separa o
mercado imobiliário legal daqueles que não tem acesso a ele.” (Maricato, 2013:98).

11 Até então essas iniciativas tinham sido somente constitucionais.
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Todavia, nos anos 1970, as cidades brasileiras foram atingidas por uma crise
financeira que contribuiu não só para o processo de abertura política, como também para a
ampliação da base dos movimentos pela reforma urbana, impulsando a retomada dos debates
políticos e das reivindicações urbanas (Rolnik apud Margaret, 2015), com destaque para a
participação da Igreja Católica (Maricato, 2013). Tal papel se deu a partir da elaboração e
divulgação de um documento, denominado “Uso do solo e Ação Pastoral”,(Maricato,2013) que
continha, entre os temas prioritários a crítica à especulação imobiliária e o questionamento
quanto à ausência da função social da propriedade.
No início dos anos 1980, com o processo de abertura política no país, verificou-se a
rearticulação dos movimentos sociais e em particular do Movimento Nacional de Reforma
Urbana (MNRU) e da Articulação Nacional do Solo Urbano (ANSUR). Os grupos sociais
desses movimentos eram bastante heterogêneos, sendo compostos por moradores de
periferias, favelas e assentamentos informais, e por setores da classe média, parte de
organizações sindicais, como arquitetos, engenheiros e advogados (Rolnik apud Margaret,
2015). Como consequência dessa articulação, criou-se o Fórum Nacional de Reforma Urbana
(FNRU), que contribuiu para a constituição no âmbito federal do Conselho Nacional de
Desenvolvimento (CNDU), retomando os debates dirigidos a melhorias nos serviços, moradia
e infraestrutura urbana. Uma das primeiras conquistas do movimento no CNDU, foi a
elaboração do Projeto de Lei nº77512, de 1983, que direcionava à propriedade imobiliária ao
cumprimento da sua função social.

Figura 13: Manifestações pela efetivação da função social da propriedade.

Fonte: Agenciabrasil. Acesso em: Maio de 2018.

12 Este projeto foi a semente o Estatuto da Cidade.
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Quatro anos mais tarde, foi elaborada a Emenda Popular da Reforma Urbana, que foi
apresentada durante a Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988), dialogando com a nova
concepção de cidade e gestão que estava sendo construída, e trazendo os instrumentos para
discussão da sociedade. A emenda apresentava em seus objetivos a democratização do solo
urbano, o combate à especulação imobiliária, limitando o poder dos proprietários sobre a
propriedade privada (Denaldi et al, 2015) apontando, assim, caminhos para o cumprimento
da função social da propriedade e da cidade.
Essa emenda, resultou em vitória para o MNRU, uma vez que, embora de forma parcial
e pontual, o movimento conseguiu introduzir na Constituição Federal Brasileira de 1988, o
Capítulo de Política Urbana e os artigos 182 e 183, que orientam os municípios na elaboração
das suas políticas do uso e gestão do solo urbano. Contudo, considerando que os dispositivos
previstos na CF não eram autoaplicáveis, ganhou força o projeto de Lei 181/1989 que
tramitava desde 1989 – Base do Estatuto da Cidade, retomando e aprofundando o antigo
Projeto de Lei nº775, de 1983.
Este projeto de lei só foi convertido em lei e sancionado 10 de Outubro de 2001, se
constituindo na Lei Nacional de Desenvolvimento Urbano, nº 10.257, denominada Estatuto da
Cidade – EC (BRASIL, 2001), que regulamentou os artigos da Constituição referidos e
incorporou “Normas de ordem pública e de interesse social que regulam o uso da propriedade
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do
equilíbrio ambiental.” (BRASIL,2001, Art.1º).
Nessa perspectiva, reafirma-se o entendimento de que a função social da propriedade,
seja ela pública ou privada, como algo que não deve atender somente aos interesses
individuais, mas sim, ter uma finalidade voltada aos interesses coletivos da população. Nesse
momento, afirma-se a separação entre o direito de construir e direito de propriedade,
fortalecendo, segundo Edésio Fernandes (2013), a ideia de predomínio dos valores de uso
em detrimento do seu valor de troca.
Desse modo, o fato da propriedade do terreno e/ou imóvel ser privada, não significa
que o proprietário possua um poder ilimitado sobre ele, uma vez que as normas de controle
de uso e ocupação do solo funcionam como um fator limitador. Sobre essa discussão Rolnik
e Saule Junior (2002), argumentam
O direito de uso e ocupação do solo deve, à luz da legislação urbanística,
atender a função social da propriedade. Portanto, é prioridade, a destinação
pró-moradia a fim de tratar o enorme déficit habitacional urbano, mas não só,
pois viabiliza também a reconstrução de edifícios históricos, construção de
áreas de lazer, escolas, hospitais, conjuntos poli-esportivos, museus, teatros,
armazéns e tudo aquilo que garanta ao cidadão o direito à cidade. (ROLNIK
E SAULE JUNIOR, 2002:109)
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Para que ocorra uma política fundiária que promova a função social da cidade e da
propriedade, o Estatuto disponibilizou aos municípios um conjunto de instrumentos
urbanísticos que, se implementados, podem reduzir os vazios urbanos – sejam eles terrenos
desocupados ou subutilizados – e otimizar o uso em áreas passíveis de adensamento. Esta
é uma importante premissa, para atender as demandas por moradia e minimizar os prejuízos
sociais resultantes da ocupação de periferias longínquas, desprovidas de infraestrutura e
ambientalmente frágeis.
O Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) define a aplicação dos referidos instrumentos
em situações nas quais a propriedade urbana não atende à sua função social: a de não estar
edificada, a de estar subutilizada, ou a de não estar sendo utilizada. Essas situações têm
como característica a ausência de uma destinação concreta para a propriedade, de modo que
seja aproveitada de forma adequada, considerando os limites para o exercício desse direito
urbanístico.
Por outro lado, para o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), são os municípios, por meio
dos seus Planos Diretores os responsáveis pelo o estabelecimento das condições para o
cumprimento da função social da propriedade urbana conforme explicitado:
A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor,
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades
econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. (BRASIL,
2001: Art. 39.)

Como referido, é necessário que sejam seguidas e respeitadas as diretrizes previstas
no Artigo 2º da referida lei, as quais dizem respeito à garantia de direitos coletivos sobre o
espaço urbano e as situações que devem ser evitadas, como: uso inadequado dos imóveis,
uso inadequado em relação a infraestrutura urbana existente, poluição e degradação do meio
ambiente, degradação de áreas urbanizadas e a retenção especulativa do solo urbano, que
possa gerar a sua não utilização ou subutilização.
Nessa perspectiva Rolnik (2002) afirma que “A função social da cidade, como princípio
balizador da política urbana, pode redirecionar os recursos e a riqueza de forma mais justa,
de modo a combater as situações de desigualdade econômica e social vivenciadas em nossas
cidades.” (ROLNIK, 2002:45)
Após a vigência do Estatuto da Cidade (2001), o Governo Federal, representado pelo
órgão do Ministério das Cidades, criado em 2003, passa a atuar, segundo Santos Junior et al
(2011), em uma campanha de incentivo à “uma nova cultura de planejamento urbano”. O autor
relembra ainda que, em 2005, foi realizada uma campanha chamada “Plano Diretor
Participativo: Cidade de Todos”, realizada pelo Ministério das Cidades e pelo Conselho das
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Cidades que teve como objetivo estimular os municípios a elaborar seus Planos Diretores
ajustados as determinações do EC.
Seis anos depois dessa campanha, e dez anos após a vigência da Lei do Estatuto da
Cidade (Lei 10.257/2001), pesquisadores de diferentes municípios, através da Rede Nacional
de Avalição e Capacitação para Implementação de Planos Diretores Participativos13
realizaram um balanço geral acerca da incorporação desses instrumentos pelos municípios,
observando processos que se deram com pouco posicionamento crítico e processos em que
há diálogo e interação entre os instrumentos inseridos nos Planos Diretores:
Tal incorporação dos instrumentos deu-se de diferentes formas. Muitos
Planos apenas transcrevem trechos do Estatuto, outros incorporam os
instrumentos sem avaliar sua pertinência em relação ao território e à
capacidade de gestão do município, outros, ainda, incorporam alguns
fragmentos de conceitos e ideias do Estatuto de modo desarticulado com o
próprio plano urbanístico. Por outro lado, alguns Planos avançaram no
delineamento de estratégias de desenvolvimento urbano que dialogam com
as dinâmicas locais e com a perspectiva de cumprimento da função social da
propriedade pactuada com os diversos segmentos da sociedade. (Santos
Junior e Montandon, 2011: 34)

Além disso, nesse balanço geral, Santos Junior e Montandon (2011), notaram que
muitos Planos Diretores incorporaram uma regulamentação inadequada dos instrumentos,
sobretudo na definição de conceitos, parâmetros urbanísticos, demarcação das áreas de
incidência no território e na definição dos prazos para notificação e execução. Isso está
refletido na dificuldade de tornar os instrumentos autoaplicáveis e na efetivação dos mesmos.
Sob o ponto de vista de Fernandes (2013), apesar dos inúmeros avanços (ao menos
no texto dos Planos), que perpassam a Reforma Urbana, como a inserção da participação
popular na gestão das cidades, a afirmação de princípios da distribuição justa dos ônus e
benefícios da urbanização, - definindo quem arca com os custos do desenvolvimento urbano
-, ainda existem muitos problemas e lacunas a serem preenchidas. Entre os principais
problemas, o autor menciona que:
os novos planos são ainda essencialmente planos urbanísticos tradicionais,
meramente técnicos e regulatórios, e de modo geral não houve uma
territorialização adequada e firme de suas boas propostas e intenções.
Poucos promoveram alguma intervenção significativa na estrutura fundiária e
nas dinâmicas dos mercados imobiliários. Os novos instrumentos de gestão
urbana foram usados sem que existissem “projetos de cidade” claramente
definidos e acordados. (FERNANDES, 2013: 230)

13 “A Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para Implementação de Planos Diretores Participativos foi um projeto que realizou a avaliação qualitativa
de Planos Diretores em todo o Brasil, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), através do Instituto d e Pesquisa e Planejamento
Urbano e Regional (IPPUR), mobilizando a sociedade e os pesquisadores de todo o país, o que possibilitou a construção de um quadro do planejamento
urbano no Brasil.” (Santos Junior e Montandon (Orgs), 2011:12).
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Como já mencionado, a partir de Fernandes (2013), as razões para inadequação das
diretrizes para demarcação territorial e para incidência dos instrumentos nos Planos Diretores
Municipais

são

inúmeras.

Além

dessas,

Santos

Junior

e

Montandon

(2011),

complementarmente, elencam outras razões possíveis, podendo-se destacar: a ausência de
uma leitura técnica adequada, a falta de pessoal – tanto em força de trabalho, como de
capacitação dentro dos órgãos gestores, a falta de ferramentas de trabalho adequadas, a
incompletude de dados acerca do território, o curto tempo de elaboração e revisão dos Planos.
(Santos Junior e Montandon,2011:36)
Percebe-se assim, uma iminente necessidade de capacitação técnica e de
fornecimento de recursos dos governos federal e estaduais que dêem suporte para vencer as
dificuldades citadas, possibilitando a efetivação do que é previsto em âmbito federal, nos
Planos Diretores municipais.
2.2. OS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
A partir da breve contextualização sobre a inserção da função social da propriedade
na legislação brasileira, cabe agora entender como funcionam os instrumentos urbanísticos
que a fazem cumprir, previstos no Estatuto da Cidade e incorporados nos Planos Diretores.
Para isso, foram consultados os materiais produzidos pelo Instituto Pólis14 e pelo Ministério
das Cidades - Cartilhas e Cadernos Técnicos, que especificam de forma mais detalhada as
determinações do EC e da CF.
No esforço de proporcionar um melhor entendimento sobre a aplicação desses
instrumentos urbanísticos no planejamento e na gestão do solo urbano, Rolnik e Saule Junior
(2002), os dividem em três principais grupos15: Indução do Desenvolvimento Urbano, de
Regularização Fundiária e Democratização da Política Urbana.
O primeiro grupo, os Instrumentos de Indução do Desenvolvimento Urbano, tem como
objetivos principais induzir e obrigar o proprietário a dar uma ocupação coerente das
propriedades urbanas localizadas em áreas atendidas por infraestruturas e equipamentos
urbanos, de modo a atender a uma função social. Os autores também destacam que “são
mecanismos destinados a impedir e inibir o processo de especulação imobiliária nas cidades,
conferindo aos imóveis urbanos ociosos uma destinação voltada a beneficiar a coletividade.”
(Rolnik e Saule Junior, 2002). Para Ataíde (2013), esses instrumentos também podem atuar
como um freio à expansão urbana horizontal em direção às periferias, as quais muitas vezes,

14 Fundado em 1987, o Instituto Pólis é uma Organização não Governamental de atuação nacional e internacional, que atua com intuito de promover cidades
mais igualitárias e justas, servindo como um canal de comunicação entre a sociedade e os governos locais.
15 Essa divisão foi adotada nesse estudo.
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ocorrem de maneira precária, sem a infraestrutura necessária e ocupando áreas
ambientalmente frágeis16.
Os instrumentos que se enquadram nesse grupo, conforme Rolnik e Saule Junior
(2002), discutidos neste estudo são: o Parcelamento, Edificação ou Utilização compulsórias
(PEUC), o IPTU progressivo no tempo, e a desapropriação com pagamento mediante títulos
de dívida pública, além da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) e o Consórcio
Imobiliário.
No segundo grupo, estão os instrumentos de Regularização Fundiária que atuam de
maneira complementar aos do primeiro grupo. Esses instrumentos têm como objetivo,
minimizar os problemas das populações que vivem em assentamentos precários e irregulares,
integrando-os ao espaço urbano e os proporcionando melhor qualidade de vida e dignidade
(Rolnik e Saule Junior, 2002).

Se enquadram neste grupo, os seguintes instrumentos:

Usucapião Especial do Imóvel Urbano, Concessão Especial para fins de Moradia, Concessão
de Direito Real de Uso e as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).
O terceiro grupo é composto pelos instrumentos que auxiliam na gestão democrática
da cidade, chamados de Democratização da Política Urbana. Aqui, têm-se os conselhos de
desenvolvimento urbano, as conferências da política urbana, os debates e consultas públicas,
bem como as audiências públicas. O objetivo principal desse grupo de instrumentos está no
combate às tomadas de decisões autoritárias que excluem as populações mais vulneráveis e
as minorias no processo de decisão da política urbana, abrindo espaço para romper com
políticas clientelistas e dando voz a sociedade civil nos processos decisórios.
Neste trabalho, são explorados os dois primeiros grupos: de Indução do
Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária.
2.2.1 Parcelamento, edificação e utilização compulsórios (PEUC)
Como já referido, o objetivo dos instrumentos de indução do desenvolvimento urbano
é intervir e atuar contra à lógica perversa de produção das cidades, controlando a oferta
imobiliária e atuando de maneira punitiva em situações onde o cumprimento da função social
não ocorre. Deve-se lembrar que a obrigação do proprietário de terra atender ao que é previsto
nos instrumentos, se sustenta na ideia de que o direito de propriedade individual não pode se
sobrepor ao interesse coletivo. Assim, o instrumento Parcelamento, Edificação e Utilização
Compulsórios (PEUC) “contribui com o ordenamento territorial, induzindo o crescimento ou o
adensamento de regiões ou setores urbanos mais adequados.” (Denaldi et al, 2015:7), visto
16 “(…)Su puesta en marcha, que según el el proprio Estatuto, deberá producirse por etapas, uno seguido del otro, en periodos determinados, presupone la
ocupación de los espacios ocios en el interior de las ciudades que han estado retenidos para la especulación inmobiliaria y, a la vez, un freno a la expasió
horizotal hacia a la periferia, la que, casi siempre, se realiza de forma precaria, en áreas no atendidas por los suministros y equipamietos urbanos y, muchas
veces, inadecuadas para la ocupación desde el punto de vista ambiental (áreas de r iesgo, o bajo amenaza de inundaciones o derrumbes, por ejemplo)
(Ataíde, 2013: 146, tradução nossa).
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que obriga o proprietário a destinar um uso ou uma função para seu imóvel vazio ou
subutilizado.

A primeira vez que o PEUC e seus sucedâneos apareceram na legislação

brasileira foi na CF de 1988 no Art. 182, sendo os primeiros instrumentos incorporados aos
PDs, inclusive em Natal.
Segundo o Estatuto da Cidade, é obrigação do município através do Plano Diretor,
delimitar as áreas urbanas de incidência do PEUC, bem como implantar o sistema de
acompanhamento e controle (Brasil, 2001, Art.42). O Estatuto também estabelece que deverá
ser aprovada uma lei específica, na qual devem ser estabelecidas as condições para
aplicação (casos em que o instrumento incide), a caracterização dos imóveis (subutilizados,
não edificados ou não utilizados), os prazos mínimos para o cumprimento da obrigação17 e o
sistema de participação e controle social na gestão. Embora não seja obrigatória, a criação
de decreto municipal é uma ferramenta que pode auxiliar na operacionalização do
instrumento, como é o caso dos procedimentos para notificação e monitoramento. Em suma,
para que a regulamentação do instrumento seja efetiva, deve-se atender aos seguintes
conteúdos e etapas:
Quadro 3: Conteúdo mínimo da Legislação Municipal para regulamentação do PEUC.
PLANO DIRETOR

CONTEÚDOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
LEI ESPECÍFICA

Delimitação das áreas de incidência
do PEUC

Casos de não aplicação do
instrumento

Caracterização dos
imóveis não edificados,
subutilizados e não utilizados

Caracterização dos imóveis não
edificados, subutilizados e não
utilizados

Prazo para cumprimento das
obrigações

Prazo para cumprimento das
obrigações
Sistema de participação e controle
social na gestão

DECRETO

Arranjo Institucional: definição e
competências dos órgãos
municipais no processo de
aplicação
Procedimentos e critérios do ato
de notificação, com avaliação
de pedidos de impugnação da
notificação
Procedimentos para averbação
Escalonamento das notificações
Sistema de monitoramento da
aplicação

Fonte: Denaldi et al (2015)

Na tomada de decisão das áreas de incidência do instrumento, deve-se atentar para
as condições físicas e de infraestrutura, uma vez que estes só poderão incidir em áreas com
disponibilidade de infraestrutura e sem restrições ambientais. O Caderno Técnico do PEUC e
IPTU Progressivo (Denaldi et al, 2015), sugere algumas soluções para definição e delimitação
das áreas de incidência do PEUC, tais como:

17 Os prazos mínimos estabelecidos na legislação municipal não podem ser inferiores ao estabelecido pelo EC no Art.5.”Os prazos a que se refere o caput
não poderão ser inferiores a:I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente;II - dois anos, a partir da
aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento.” (BRASIL, 2001, § 4o). Vale ressaltar que o Plano Diretor de Natal nunca notificou os imóveis
e sequer respeitou esses prazos.
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•
Áreas Centrais, onde haja imóveis sem utilização, o que é comum
atualmente nas grandes cidades;
•
Das Zonas Especais de Interesse Social (ZEIS) de vazios (reservas
para produção habitacional);
•
De áreas onde se queira estimular processos de renovação urbana,
como antigas áreas industriais abandonadas;
•
Das áreas próximas a eixos de transporte coletivo, que favorecem a
mobilidade
urbana
e
que
podem
ser
adensadas.
(Denaldi et al, 2015: 24)

Definidas as áreas de incidência e a caracterização dos imóveis, os próximos passos
para implementação são o planejamento, a notificação, a averbação e o monitoramento
(Quadro 4). A identificação dos imóveis que não cumprem a sua função social, na fase de
planejamento, segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) de São
Paulo18, é o primeiro passo desafiador para a aplicação do instrumento. Nessa definição, o
Estatuto prevê que seja tomado como base o coeficiente de aproveitamento mínimo previsto
no Plano Diretor. Além disso, a identificação deve ser iniciada a partir da consulta do cadastro
fiscal-imobiliário do município, a qual deverá ser revisada, complementada e atualizada, a fim
de corrigir lacunas e incompletude das informações19 (Denaldi et al, 2015).
Para o planejamento, deve-se considerar os direcionamentos já estabelecidos pelo
município no PD e na Lei Específica. Ao decreto municipal, cabem apenas os procedimentos
para aplicação (Quadro 4).
Quadro 4: Etapas para implementação do PEUC

PLANEJAMENTO

ETAPAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PEUC
(PASSO-A-PASSO)
Identificação do universo de
Priorização das
imóveis notificáveis
notificações

NOTIFICAÇÃO

Abertura dos processos de
notificação com a juntada da
documentação pertinente;

Ato da notificação
(presencial ou por
edital);

AVERBAÇÃO

Solicitação ao cartório de registro
de imóveis para que proceda à
averbação;

Atendimento a
eventuais
exigências
registrais.

MONITORAMENTO

Acompanhamento da situação dos
imóveis notificáveis e notificados
por meio de um adequado sistema
de informações.

Organização de um sistema
de monitoramento e controle
Cumprimento do prazo
reservado para
impugnações e análise de
eventuais requerimentos
de impugnação.

18 Informação extraída da Cartilha “Função Social da Propriedade: Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios em São Paul o” (São Paulo, 2015).
19 Para a revisão da listagem dos imóveis não utilizados ou subutilizados, outras fontes de consulta podem ser utilizadas, como os setores de
licenciamento de obras privadas, matrículas dos cartórios de registro de imóveis, imagens aéreas, vistorias aos loca is dos imóveis e consultas a eventuais
processos administrativos. (Denaldi et al, 2015:41)
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A notificação, será realizada por funcionário do Poder Público municipal, diretamente
ao proprietário do imóvel - no caso de pessoa física -, e por intermédio da gerência ou
administradores, na circunstância de pessoa jurídica. Caso sejam frustradas as tentativas, a
notificação poderá ser feita por edital. (BRASIL, 2001, Art.5, § 3º). Nas duas situações o
proprietário tem direito a contestar a notificação, ficando a cargo do município deferir ou
indeferir o pedido de impugnação. Uma vez constatada a obrigação, é importante lembrar que
todas as notificações devem ser averbadas em cartório (BRASIL, 2001, Art.5, § 2o ), de modo
a assegurar que um eventual futuro comprador tome ciência da obrigação que incide sobre
imóvel.
Quanto aos prazos, o Estatuto prevê que estes não devem ser inferiores a: I. um ano,
a partir da data da notificação, para que seja protocolado projeto no órgão competente; II. dois
anos, a partir da aprovação do projeto. (BRASIL, 2001, Art.5, § 4o). Por último, para que não
se percam de vista os procedimentos e dados, Denaldi et al (2015), recomenda que haja um
monitoramento constante dos dados, de modo sistematizado, acompanhando não só o
universo notificado, como também verificando a existência de possíveis imóveis ainda não
notificados ou que devem ser excluídos desse universo.

2.2.2. IPTU Progressivo no Tempo, Desapropriação com Pagamentos de Títulos de
Dívida Pública.
O IPTU progressivo no tempo é um dos instrumentos sucedâneos do PEUC, que já
era previsto em alguns municípios antes mesmo da CF de 1988. A primeira condição para
sua aplicação é o descumprimento dos prazos estipulados para o proprietário destinar um uso
adequado ao seu imóvel (BRASIL, 2001, Art.7). Assim, com os prazos não cumpridos, o
município deverá aumentar a alíquota tributária anual durante cinco anos consecutivos. Além
disso, o valor a ser aplicado a cada ano deve ser definido por lei específica, não excedendo
duas vezes o valor do ano anterior e ultrapassando o valor máximo 15% (BRASIL, 2001, Art.7,
§ 1o). A definição em lei específica deve estar alinhada com as leis tributárias municipais20.

Caso a obrigação de destinar um uso que cumpra com a função social da propriedade
não seja atendida, o Município poderá proceder de duas formas: mantendo a alíquota de 15%
até que a obrigação seja cumprida, ou desapropriando o imóvel com pagamento de títulos da
dívida pública (BRASIL, 2001, Art.8). Caso se cumpra, a alíquota pode retornar aos padrões
originais. Deve-se lembrar ainda, que o intuito desse instrumento não é aumentar a
arrecadação de receitas públicas, mas sim inibir ou impedir que os imóveis continuem ociosos.

20 Os valores são emitidos a partir de um carnê em única guia para pagamento do imposto, onde será discriminado os valores da al íquota progressivo e da
alíquota ordinária. (Denaldi et al, 2015:62)
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Para que seja efetiva a aplicação do IPTU progressivo no tempo, duas condições são
fundamentais:
(i) o monitoramento dos imóveis notificados, com base em um sistema de
informações permanentemente atualizado
(ii) a integração entre o setor de planejamento urbano (responsável pela
coordenação da aplicação do PEUC) e o setor de finanças municipais, a
quem
compete
o
lançamento
da
progressividade.
(Denaldi et al ,2015:60)

Segundo Denaldi et al (2015), a conferência do cumprimento da obrigação deve
acontecer uma vez ao ano, quando será verificado se o proprietário que deu entrada em
projeto perante o município está seguindo os prazos legais para sua execução. Na situação
em que o proprietário dê entrada no projeto, mas cumpra com a obrigação, a cobrança do
imposto progressivo poderá ser retomada.
Por fim, caso o proprietário não cumpra com a obrigação, ele está sujeito à
desapropriação com pagamento de títulos em dívidas públicas.
2.2.3. A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC)
A OODC, é um instrumento que incide sobre os terrenos localizados em áreas onde é
possível construir acima do Coeficiente de Aproveitamento (C.A) básico definido pelo Plano
Diretor do munícipio, sob a condição de pagamento de uma contrapartida pelo direito de
construir com índices acima desse coeficiente (BRASIL, 2001, Art.28). Para aplicação do
instrumento, o munícipio deverá fixar um coeficiente básico de aproveitamento para todo o
território e quais áreas serão passíveis de incisão do instrumento, sempre levando em
consideração a infraestrutura existente e os limites de densidade para cada área. (BRASIL,
2001, Art.28).
Além disso, o Estatuto prevê que “Os recursos auferidos com a adoção da OODC e
de alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos I a IX do art. 26
desta Lei.” (BRASIL, 2001, Art.31). Ou seja, o munícipio poderá utilizar os recursos oriundos
da aplicação do instrumento para compra de lotes de modo a financiar o desenvolvimento
urbano e viabilizar o acesso à terra urbanizada de forma equitativa. Funciona, dessa maneira,
como um instrumento de ordem política, econômica e urbanística. (Rolnik e Saule Junior,
2002)
A principal justificativa para aplicação desse instrumento, segundo Fernanda Furtado
et al (2012) ocorre na possibilidade de recuperação das mais-valias fundiárias. Ou seja, a
recuperação de benefícios e investimentos feitos pelo poder público que são apropriados de
forma privada pelos proprietários das terras e passam a ser distribuídos para o coletivo.
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2.2.4 Direito de Preempção
O Direito de Preempção, atribui ao município a prioridade na compra de lotes ou
imóveis que sejam do seu interesse público para diversos fins, especialmente a instalação de
equipamentos e obras de interesse coletivo, (BRASIL, 2001,Art. 25), podendo incidir em
distintas áreas, como programas de regularização fundiária e urbanística, execução de
Programas e Projetos Habitacionais de Interesse Social, implantação de equipamentos
urbanos e comunitários, constituição de reserva fundiária, criação de espaços livres públicos
de lazer e áreas verdes e criação de unidades de conservação e proteção de áreas de
interesse ambiental, cultural, histórico e paisagístico (BRASIL, 2001, Arts.25 e 26) .
2.2.5 Consórcio Imobiliário
Para o EC, o Consórcio Imobiliário é uma maneira de viabilizar o uso e a ocupação de
uma construção ou lote (subutilizado, sem uso ou não edificado) nas situações em que o
proprietário não tenha recursos financeiros para realizá-lo. Assim, o proprietário transfere o
imóvel para o município realizar a “regularização fundiária ou de reforma, conservação ou
construção de edificação” (BRASIL, 2001, Art.46, § 1o ) e após concluídas as obras, recebe
uma parcela do imóvel ou das unidades imobiliárias como pagamento. (BRASIL, 2001, Art.
46.). Assim, os proprietários que forem notificados a realizar o PEUC e realizarem esse acordo
com o munícipio, ficam eximidos dessa obrigação anteriormente imposta.
2.2.6 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)
As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são parcelas da cidade reservadas e
destinadas para promoção do uso habitacional. A previsão das ZEIS, tem como objetivo
otimizar a infraestrutura já existente em áreas centrais para ampliar a oferta por habitação de
interesse social (HIS). Não só isso, também procuram promover uma distribuição mais justa
do espaço urbano, enfrentando as disputas por localização - recorrentes nas cidades
dispersas e fragmentadas - e por consequência diminuir o valor da terra urbana, diversificando
os padrões de uso e ocupação do solo.
As ZEIS podem ser divididas em dois tipos (MINC/BRASIL, 2009): a primeira, formada
por áreas ocupados por assentamentos informais onde residem famílias socialmente
vulneráveis (ZEIS 1). A segunda, composta por lotes e imóveis vazios ou subutilizados, com
condições adequadas para investir na produção de HIS (ZEIS 2). Para este estudo, o enfoque
dado será na ZEIS 2, o qual tem relação direta com o objeto estudado, o qual o Plano Diretor
deve estabelecer nestes dois grupos.
A delimitação de ZEIS de vazios, segundo Amíria Brasil (2016), é um processo que
entra constantemente em conflito de interesses, uma vez que estão atreladas a propriedade
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privada da terra e localizadas em áreas de interesse do capital imobiliário. Nesse processo de
delimitação, o MINC/BRASIL (2009) recomenda que alguns fatores sejam levados em
consideração tais como:
existência de infraestruturas e equipamentos básicos, a proximidade com
assentamentos precários que necessitem de remoção parcial ou total das
moradias, se a área não tem restrições ambientais para uso residencial, áreas
centrais com grande concentração de cortiços e imóveis deteriorados, áreas
em processo de mudança de uso e/ou que são beneficiadas com obras e
empreendimentos públicos, com tendência de aumento do preço da terra,
áreas que não tenham restrições ambientais, localização em zona urbana ou
em expansão urbana. (MINC/BRASIL, 2009:28)

Assim como o PEUC, a ZEIS 2 (vazios) também demanda a existência de legislação
municipal específica, sendo necessária a especificação das proporções dos lotes que será
destinado para HIS. Ainda segundo o MINC (2009), essa área deve ser definida por uma
porcentagem de ocupação, que pode estar vinculada tanto ao lote, quanto ao coeficiente de
aproveitamento máximo atribuído pelos PDs.
O MINC (BRASIL,2009) Estabelece também, que deve ser definido o que se entende
como HIS, ou seja, qual o tipo de moradia que se pretende produzir e a quem ela será
destinada – padrão de moradia e faixa de renda. Tal definição, deve estar associada ao déficit
habitacional existente no município. Por fim, para que a política de ZEIS funcione, é
imprescindível a participação popular e de movimentos sociais, sobretudo da parcela da
população que seja beneficiada com as HIS.
Conclui-se assim que a articulação entre os instrumentos é um dos principais
caminhos para que sejam efetivos, sobretudo no que diz respeito à produção de HIS. Definir
as áreas prioritárias de incidência da ZEIS, auxilia no processo de escalonamento das
notificações do PEUC e, posteriormente do IPTU progressivo. “Assim, a sobreposição dos
dois instrumentos reforça o direcionamento da propriedade imobiliária, da qual se exige o
cumprimento de sua função social que, nesse caso, é a viabilização de habitação de interesse
social.” (Denaldi et al, 2015:65)

2.3. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - NATAL.

Para entender como se deu a inserção do princípio de função social da propriedade
na legislação municipal21, recupera-se o conteúdo dos dois últimos Planos Diretores de Natal,
especificamente os de 1994 e de 2007, expresso na Leis Complementares nº 07/1994 (Natal,
1994) e nº 82/2007 (Natal, 2007). Entende-se que a análise dos seus objetivos, diretrizes e

21 Para construção da análise acerca dos instrumentos, foram levadas em consideração as características, objetivos e diretrizes para implementação
discutidas no item 2.2 deste estudo.
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parâmetros urbanísticos possibilitaconstatar, elementos norteadores e reguladores do
processo de ocupação e crescimento da cidade.
O Plano Diretor de 1994 (Natal, 1994), em sintonia com as prerrogativas
constitucionais (Brasil, 1988) citadas no item 2.1 do presente estudo e, antes do Estatuto da
Cidade (Brasil, 2001), introduziu, além de um capítulo sobre a função social da propriedade,
a previsão da aplicação instrumentos urbanísticos que a fizessem cumprir. Assim, estabelecia
que:
Para cumprir sua função social, a propriedade urbana deve satisfazer,
simultaneamente e segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em
lei, no mínimo, os seguintes requisitos:
I. Uso para atividades urbanas, em razão compatível com a capacidade da
infra-estrutura instalada e suprimento de serviços;
II. Aproveitamento e utilização compatíveis com a qualidade do meioambiente, segurança e saúde dos usuários e propriedades vizinhas.
(NATAL, 1994, Art. 5º)

Para fins de cumprimento da função social da propriedade este Plano de 1994
introduziu os conceitos de subutilização de lotes ou glebas que foram definidos como “áreas
públicas ou particulares com edificação abandonada ou utilizada por alguma forma de
ocupação transitória ou móvel (trailer, barraca de acampamento, coberturas leves) ou cujo
coeficiente de aproveitamento seja inferior a 0,05” (NATAL, 1994, Art.6º, XVI). Também
estabeleceu, a necessidade de criação de Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS)22 de
vazios nos lotes ou glebas não edificadas, subutilizados ou não utilizados, com área superior
a 400m², para implantação de programas habitacionais (NATAL, 1994, Art. 25º). Sobre as
AEIS, outro instrumento que merece destaque, é o Consórcio Imobiliário (NATAL, 1994, Art.
51), previsto como uma maneira de viabilizar planos de urbanização e construções em lotes
ou edifícios que os proprietários das terras nessas áreas não tenham condição de arcar com
esses custos.
Além disso, este Plano também introduziu os seguintes instrumentos: Parcelamento,
Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e do Imposto Predial e Territorial Urbano
Progressivo23. (NATAL, 1994, Art.49º e 50º), cuja aplicação poderia ser efetivada em áreas,
caso fossem atendidas as seguintes características: “lotes ou glebas não edificadas,
subutilizados ou não utilizados localizados nas Zonas Adensáveis ou nas Áreas Especiais de
Interesse Social” (NATAL, 1994, Art. 25º). No que diz respeito aos prazos para obrigação do
PEUC, o Plano de 1994 estabelecia dois anos a contar da data da notificação. Por outro lado
os prazos e alíquotas do IPTU não foram definidas, ficando a cargo da Legislação Tributária

22 As AEIS previstas no Plano Diretor de Natal (1994 e 2007) correspondem as ZEIS estabelecidas posteriormente no Estatuto da Cidade.
23 No PD de 1984 (NATAL, 1984), já havia uma menção a tributação de terrenos não parcelados e a cobrança de imposto cumulativa n o tempo que mais
tarde se converteria no IPTU Progressivo.
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Municipal. Assim como, também não foram previstos procedimentos e estratégias para
identificação e notificação dos proprietários.
A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), aparece como um instrumento
que dá ao proprietário o direito de construir acima da densidade e dos coeficientes máximos
permitidos (NATAL, 1994, Art.46). É prevista a autorização para construir HIS, tanto pelos
agentes públicos quanto privados, com OODC gratuita em todos os terrenos da Zona
Adensável I (NATAL, 1994, Art. 18). Tal concessão também é dada nos bairros de Igapó e
Potengi (Zona Adensável II), para usos não-residenciais, como estratégia de estímulo a
instalação de atividades diversificadas naquela região24. (Figura 14)

24 Este Plano de 1994 estabelecia a existência de duas Zonas Adensáveis.

Fonte: Elaboração da autora a partir de NATAL (1994)

Figura 114 – Macrozoneamento de Natal – Plano Diretores de 1994 e de 2007
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Apesar dos avanços quanto às definições verificadas no Plano de 1994 os seus
instrumentos não se efetivaram como desejado. Ataíde (2013) destaca que um dos maiores
problemas foi a não regulamentação dos instrumentos, fato que acabou favorecendo os
interesses do setor imobiliário, contrariando os princípios universalistas e ambientais previsto
no Plano25.
Em 2007, há uma revisão do texto do Plano, ratificando os instrumentos incluídos em
1994 e inserindo os devidos ajustes que culminaram no Plano Diretor de 2007 “com o objetivo
de realizar os ajustes necessários para as novas prerrogativas da política urbana de âmbito
nacional, estabelecidas no Estatuto da Cidade.26” (ATAÍDE, 2013: 416, tradução nossa). Além
disso, a autora destaca como importante o crescimento da participação popular nos processos
decisórios e na gestão urbana, se comparada ao Plano anterior.
A ideia de função social da propriedade é ampliada, com a inserção da preocupação
com o meio ambiente, que passou a ser entendida, nesse Plano de 2007 como Função sócioambiental da propriedade urbana. Os princípios e diretrizes que estabelecem as condições
para que a propriedade urbana cumpra sua função sócio – ambiental, são ampliados conforme
segue:
A propriedade urbana atenderá a sua função sócio - ambiental quando os
direitos decorrentes da propriedade individual não suplantarem ou
subordinarem os interesses coletivos e difusos, devendo satisfazer,
simultaneamente, os seguintes requisitos, além de outros estabelecidos em
lei:
I. uso para atividades urbanas, em razão compatível com a capacidade da
infraestrutura instalada e suprimento de serviços públicos;
II. aproveitamento e utilização compatíveis com a qualidade do meio ambiente, segurança e saúde dos usuários e propriedades vizinhas;
III. atendimento às normas fundamentais destinadas à ordenação da cidade
expressa neste Plano Diretor e leis correlatas;
IV. preservação, de conformidade com o estabelecido em lei especial, da
flora, da fauna, das belezas naturais, do equilíbrio ecológico e do
patrimônio histórico e artístico, bem como proteção do ar e das águas de
modo à manutenção da qualidade ambiental. (Natal, 2007, Art.5)

Nesse Plano de 2007, as referências aos lotes subutilizados sofreram alterações: a
primeira, remeteu ao artigo 5º da lei27, que expressou quais as condições para que a
propriedade cumpra sua função social; a segunda, é o aumento do coeficiente mínimo de
aproveitamento para 0,1, o que é ainda um coeficiente ínfimo, quando se remete ao
aproveitamento do solo a partir de uma construção. A ideia de ocupação transitória ou móvel

25 “Todos estos instrumentos, incluso el Impuesto Territorial Progresivo y la Edificación Obligatoria, que se incluyeron en el P lan Director de Natal, antes
del Estatuto de la Ciudad (2001) y de la nueva Política Urbana del país, en vigor desde el 2003, nunca se reglamentaron, y por lo tanto, tampoco se
llevaron a cabo, contribuyendo a favorecer las alegaciones del sector inmobiliario en contra de los principios universalistas y medioambientales del plan
(…)” (ATAÍDE, 2013: 441)
26 Traduzido a partir de “con el objetivo de llevar a cabo los ajustes necesarios para las nuevas prerrogativas de la política u rbana de ámbito nacional,
establecidas en el Estatuto de la Ciudad” (Ataíde, 2013: 416).
27 O Art. 5º do PD (NATAL, 2007) estabelece as condições para seja cumprida a função social da propriedade.
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permanece, porém, sem esclarecer quais atividades se enquadrariam nessa definição e quais
as que prescindem de edificação para que cumpram sua função social.
A previsão, de estratégias para utilização de vazios - lotes ou glebas não edificadas,
subutilizados ou não utilizados – AEIS de vazios -, com área superior a 400m², para
implantação de programas habitacionais também se mantém nesse plano de forma genérica
(NATAL, 2007, Art. 25º). As áreas maiores que 1000m² também poderão ser utilizadas para
a
produção de alimentos de primeira necessidade voltada à população com
renda familiar predominante de até 3 (três) salários mínimos, com objetivo de
garantir o abastecimento destinado ao suprimento da cesta básica e ou da
complementação nutricional diária. (NATAL, 2007, Art.22, II)

Dois instrumentos são reafirmados e até ampliados no Plano de 2007: o Consórcio
Imobiliário, previsto agora não só para as AEIS como também para as Zonas Especiais de
Preservação Histórica (NATAL, 2007, Capítulo VI, Art.82); e a concessão gratuita da OODC
nas Zonas Adensáveis (NATAL, 2007, Art.65) (Figura 14).
Tendo em vista que a revisão do plano ocorreu pós-Estatuto, destaca-se aqui, além
do avanço no detalhamento da aplicabilidade dos instrumentos já previstos no Plano anterior,
a inserção de novos instrumentos urbanísticos, tais como o Direito de Preempção (NATAL,
2007, Cap. V), que está submetido as normas de caráter geral do Estatuto (BRASIL,
2001,Art.25). Para este Instrumento o Plano prevê, inclusive o enquadramento das áreas,
passíveis de aplicação (NATAL, 2007, Art.78), conforme o seguinte parágrafo “A lei municipal
prevista no § 1o do art. 25 desta Lei deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de
preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo.” (BRASIL, 2001,
Art.26).
O PEUC e o IPTU progressivo, por exemplo, têm seu texto reestruturado para atender
as bases legais do Estatuto. O Capítulo IV, define as áreas dos lotes passíveis de aplicação,
enquadrando os lotes com dimensões com área inferior a 400m² como não notificáveis
(NATAL,2007, Art.72, §2º). Todavia, apesar de estabelecer como área de incidência as Zonas
Adensáveis, o município não define quais são as áreas prioritárias para aplicação, o que torna
a definição abrangente e de difícil implementação, uma vez que ainda não houve a
regulamentação do instrumento por lei específica28, não definindo - à exceção dos lotes com
dimensões inferiores à 400m² - quais os casos e/ou usos que o instrumento não incide.
Os terrenos maiores que 400m² já fazem parte do universo notificável e os que tem
áreas maiores que 1000m² situados no município, onde o poder público deseje ou identifique

28 O Estatuto da Cidade exige, em seus termos a criação de uma lei municipal para as áreas de incidência do PEUC definid as no Plano Diretor, onde
deverão ser fixadas todas as condições e prazos (BRASIL, 2001, Art.5), preenchendo possíveis lacunas existentes que funcionem como um empecilho para
sua aplicação.
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a possibilidade de criação ou regulamentação de AEIS (NATAL, 2007, Art.72, §3º), também
se enquadram no que é previsto neste capítulo.
Quanto à notificação dos imóveis, o Plano avança em relação ao anterior e estabelece
que fica condicionada à leitura dos termos expressos nos artigos e incisos do Estatuto
(NATAL, 2007, Art. 72, §3º), assim como as condições para implementação dos instrumentos
(NATAL, 2007, Art.74).
Ao tratar dos prazos e, portanto, do que seria o processo de efetivação desses
instrumentos, o Plano estabelece que a partir da data da notificação, o proprietário tem até 01
ano para apresentar o projeto de construção ou a proposta de parcelamento e até 02 anos,
após aprovação do projeto, para executá-lo. (NATAL, 2007, Art. 73). Caso o proprietário não
cumpra com sua obrigação, deverão ser aplicadas pelo Munícipio as alíquotas do IPTU
Progressivo, variando de 2% a 15%, ao longo de 5 anos.
Entretanto, o Plano Diretor em Vigor (Natal, 2007) tenha incorporado grande parte dos
conteúdos e instrumentos previstos no Estatuto das Cidades, chama atenção a ineficácia na
sua aplicação. Como já discutido, esse não é um problema exclusivo de Natal, sendo possível
estabelecer uma relação com as ponderações realizadas no item 2.1. Conforme é previsto no
Estatuto, que sejam criadas leis específicas que regulamentem os instrumentos, o que nunca
ocorreu. Também não foram estabelecidos, por meio de decreto, os procedimentos e etapas
de implementação dos instrumentos: planejamento, notificação, averbação e monitoramento
(Quadro 4), o que dificulta a tomada dos próximos passos e a capacitação de pessoal para
atuar nesse campo.
As AEIS de vazios para fins de HIS, também não foram regulamentadas em lei
específica, nem demarcadas no território e não ficam claros os padrões de ocupação e
tipologias habitacionais pretendidas (conforme descrito no item 2.2.5.)
Levanta-se, portanto, alguns questionamentos: quais os procedimentos que o
município pretende adotar para identificação dos imóveis e terrenos que não cumprem sua
função social e seus respectivos proprietários? Quais serão as áreas de incidência
consideradas prioritárias? Como os instrumentos como o PEUC, OODC, Direito de
Preempção e a previsão do uso de vazios para HIS podem interagir para atingir o cumprimento
da função social da propriedade? De que forma a efetivação desses instrumentos pode
contribuir para conter o espraiamento da cidade e promover a otimização da infraestrutura,
por meio de uma distribuição mais justa do espaço urbano?
Esses questionamentos, nortearam as diretrizes desse estudo e podem contribuir com
o processo de revisão do Plano, iniciado em meados de 2017.
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2.4.

ENQUANTO A PROPRIEDADE NÃO CUMPRE SUA FUNÇÃO SOCIAL, OCUPAR É
UM DIREITO.
Uma situação muito recorrente, são os milhares de imóveis vazios espalhados pelas

cidades, enquanto há um déficit habitacional de aproximadamente 6,3milhões29 no país.
Embora esse debate já tenha ocorrido em outros momentos deste trabalho, cabe aqui um
parêntese nessa discussão: a existência de populações socialmente vulneráveis que, devido
à ausência de políticas habitacionais de iniciativa pública efetivas, veem como uma única
alternativa que lhes restam, ocupar edifícios abandonados ou subutilizados em áreas
consolidadas.
A Figura 15, demonstra de forma lúdica e crítica, como os espaços que só tem valor
como mercadoria para alguns podem adquirir um significado para aqueles que nada tem – é
o que pode ser entendido como o valor de uso se sobressaindo sobre o valor de troca.

Figura 15: A descoberta de uma cidade desocupada.

Fonte: Folha UOL. Acesso em: Maio de 2018.

Nesse processo, as ocupações em grandes cidades como São Paulo ganham
destaque, sobretudo por ser uma cidade que atrai muitos imigrantes em busca de melhores
oportunidades de vida. Hoje, na capital paulista existem cerca de 206 ocupações30 em imóveis
vazios e subutilizados, a maioria em péssimas condições de habitabilidade.
Um caso emblemático dessas ocupações e que reacendeu na mídia o debate sobre
direito à moradia e função social da propriedade, foi o incêndio que ocorreu em 01 de maio
de 2018, no Edifício Wilton Paes de Almeida no Largo do Paissandu, São Paulo. O Edifício
modernista, inaugurado em 1965 abrigou diversas empresas, a exemplo da Companhia
Comercial de Vidros do Brasil (ou CVB). No final dos anos 1970, passou a ser uma sede da
Caixa Econômica Federal e posteriormente, da Polícia Federal e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). Foi totalmente esvaziado no ano de 2009 e, devido a uma dívida
pública dos antigos proprietários, foi tomado e colocado à venda pela União.

29 Dados referentes ao de 2015, levantados pela Fundação João Pinh eiro (FJP,2018:31)
30 Segundo dados da Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo (2016).

66

Figura 16: Edíficio Wilton Paes, nos primeiros anos após sua construção.

Fonte: HuffPostBrasil. Acesso em: Junho de 2018.

Sem uso e manutenção – sob a prerrogativa dos altos custos para reforma -, o edifício
foi ocupado, segundo Danielle Klintowitz et al (2018) por “diversas famílias de baixa renda que
não conseguiam acessar o mercado formal de habitação” 31. A autora enfatiza que, ocupar
também funciona como um instrumento de luta:
É ocupando o imóvel vazio que elas lutam, ao mesmo tempo, pelo Direito à
Moradia Adequada, um direito fundamental segundo a nossa Constituição
Federal de 1988, e à Função Social da Propriedade. Isto é, através da sua
moradia, as famílias deram uso a um edifício numa localização privilegiada
na cidade: próxima a transporte público, a praças, escolas e diversos outros
equipamentos. (Klintowitz et al, 2018)

31 Texto extraído de artigo escrito para Pólis. Disponível em: http://polis.org.br/noticias/funcao -social-da-propriedade-e-direito-a-moradia-estrategias-paraevitar-tragedias-como-a-de-primeiro-de-maio/
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Figura 17: Edifício Wilton Paes, em 2018, ocupado e após o incêndio, em ruínas.

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Muitos caracterizam as ocupações de edifícios e terrenos como um problema e uma
irregularidade, mas João Whitaker (2018) considera que “o que é irregular não são os
moradores que ocupam prédios vazios por não terem onde morar. São os prédios, que pela
lei do Estatuto da Cidade, não deveriam estar vazios.”
É sabido também, que o cumprimento da função social da propriedade está
condicionado a “Promover o adequado aproveitamento dos vazios urbanos ou terrenos
subutilizados ou ociosos, sancionando a sua retenção especulativa; de modo a coibir o uso
especulativo da terra como reserva de valor.” (Rolnik e Saule Junior, 2002:47). É também
entendimento de Rolnik (2018), que as ocupações “tem a ver com as condições de
especulação do mercado, da necessidade e do direito à moradia por parte das pessoas,
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acompanhada da absoluta inatividade por parte das políticas públicas em resolver esse
problema.”32
Figura 18: Ocupação Saraí, no Centro de Porto Alegre.

Fonte: Jornaltabare. Acesso em: Abril de 2018.

Dessa forma, Rolnik e Saule Junior (2002), esclarecem que as funções sociais da
propriedade e da sociedade só estarão sendo cumpridas mediante a efetivação das seguintes
prerrogativas: minimização das desigualdades sociais, promovendo a justiça social e a
melhoria da qualidade de vida no espaço urbano. Justificam ainda que:
Esse preceito constitucional serve como referência para impedir medidas e
ações dos agentes públicos e privados que gerem situações de segregação
e exclusão de grupos e comunidades carentes. Enquanto essa população
não tiver acesso à moradia, transporte público, saneamento, cultura, lazer,
segurança, educação, saúde, não haverá como postular a defesa de que a
cidade esteja atendendo à sua função social. (ROLNIK E SAULE JUNIOR,
2002:45)

A partir desse entendimento, surgem alguns questionamentos: quando a propriedade
cumpre com a sua função social? E como esse cumprimento pode transformar a noção de
direito à cidade? Quem tem mais poder de transformação: o povo ou do Estado?

32 Extraído de entrevista da autora para HuffPostBrasil. Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/2018/05/02/raquel -rolnik-a-politica-habitacional-nobrasil-e-uma-verdadeira-tragedia_a_23425552> . Acesso em: 10 de Junho de 2018.
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Na tentativa de prosseguir com esse debate, discute-se, a seguir, a noção de direito à
cidade para além da normativa urbanística, no qual a população, aparece como protagonista
das lutas e reivindicações.
2.5. PARA ALÉM DA NORMATIVA URBANÍSTICA – O QUE SERIA O DIREITO À CIDADE?
É importante pensar que o cumprimento da função social da propriedade e cidade
excede o debate sobre a ocupação dos lotes ou edifícios vazios. Afinal, ocupar um terreno ou
edificação não se mostra suficiente para que a função social da propriedade e o direito à
cidade aconteçam. Deve-se entender, que a propriedade, tal qual a cidade, devem ter usos
que contribuam para a construção da cidade como um lugar de reconhecimento e trocas, bem
como um instrumento de transformação de um espaço mais igualitário. Mas então, se o direito
à cidade, está para além do acesso à terra, a infraestrutura e serviços básicos, como
poderíamos ampliar o entendimento do conceito?
A concepção do direito à cidade, prevista no Estatuto, segundo Carlos (2005), não se
desprende da lógica do Estado capitalista, visto que esse direito é representado pela
realização da função social da propriedade e não como sua negação que fundamenta a cidade
segregada. Ademais, a autora interpreta que o termo “função social da propriedade” é
bastante contraditório:
É neste contexto que a ideia da "função social da propriedade" é produzida
que apresenta uma contradição nos termos, visto que a propriedade supõe,
no mundo moderno, diversas funções. Uma função econômica que é imposta
à habitação e em todos os lugares e momentos da vida cotidiana na cidade,
projetando o espaço homogêneo (devido à sua condição de mercadoria) e
fragmentada (atadura de peças do espaço definido os usos). (CARLOS,
2005:4, tradução nossa)33

Essa noção existente na legislação brasileira, se distancia do conceito de Direito à
Cidade originalmente proposto por Henri Lefebvre (1968)34 e trabalhado por outros autores
aqui citados, a qual é explicada por Peter Marcuse (2010):
Segundo o uso que lhe deu Lefebvre “o direito à cidade” é um grito, uma
demanda, uma reivindicação. Trata-se de um slogan político, com o objetivo
de ampliar o âmbito das demandas de mudança social para englobar a visão
de uma sociedade diferente, segundo a qual, em seus escritos, “o urbano”
costumava ser sinônimo. (MARCUSE, 2010: 89)

33 “Es en este contexto que se produce la idea de la “función social de la pr opiedad” que presenta una contradicción en los términos, ya que la propiedad
asume, en el mundo moderno, varias funciones. Una función económica que se impone sobre el habitar y sobre todos los lugares y momentos de la vida
cotidiana en la ciudad, proyectando el espacio homogéneo (debido a su condición de mercancía) y fragmentado (venda de pedazos del espacio definido los
usos).” (CARLOS, 2005:4)
34 A noção de Direito à Cidade nasceu na França, em meio aos movimentos de maio de 1968, e construído e discutido pelo filósofo Henri Lefebvre em seu
livro “Le droit à la ville”, como uma crítica ao modo tradicional de se pensar a cidade.
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Nessa mesma lógica, Harvey (2014), assim como Ferreira e Castro (2017), Carlos
(2017) e Santos Júnior (2011) consideram que o direito à cidade pode ser entendido como um
elemento de caráter subjetivo, compreendendo o direito às trocas e aos encontros da vida
cotidiana, como também o direito à participação social e de decidir como é a cidade em que
se deseja viver, o que pode implicar, no direito de modificar e reinventar o espaço da cidade.
Para Santos Júnior (2011), isso pode significar, inclusive, transformações físicas no território
como:
ter de destruir algumas formas físicas (estradas, prédios, barreiras físicas),
instituições e formas jurídicas da cidade capitalista para recriar uma outra
cidade (com sua nova forma física, novas instituições e novas regras
jurídicas) que seja a expressão de outros valores, uma cidade
desmercatilizada, que seja valor de uso para seus cidadãos. (Santos Júnior,
2011:74)

Nesse sentido Carlos (2005) chama atenção para o fato de que “como decorrência de
uma prática social vivida, cada sujeito se situa num espaço onde se reconhece; o espaço
incorpora atos de criação de um mundo habitado e habitável, reconhecido e identificado pelos
habitantes.” (CARLOS, 2005:243).
Nesse processo, o entendimento comum dos autores é que o direito à cidade somente
se efetivará se, o valor de uso for sempre priorizado em detrimento do valor de troca, visto
que o “habitar” não se restringe ao espaço privado. Dessa forma, a cidade deve ser, cada
vez mais, desmercantilizada. Quando se prioriza o valor de troca, Carlos (2017) alerta que o
sentido do habitar é prejudicado, pois uma vez entendida como investimento, o plano do vivido
é escanteado e o cidadão é visto como mero consumidor do lugar.
O espaço, na escala do bairro e da casa perdem sua função social, lúdica,
produtor da identidade entre o homem e a cidade. Inverte-se o processo,
antes a construção de uma casa podia estar ancorada a um uso definido em
função das necessidades sociais, agora a casa mercantilizada cria uma
tensão no espaço, revelando o movimento da vida submetido ao movimento
das transformações da metrópole que se impõe através das mudanças dos
lugares de vida. (Carlos, 2017:200)

Nesse sentido, o direito à cidade deve converter-se não apenas em um programa anticapitalista, e desse modo: “o valor da cidade deve se dar pelo seu uso, pelo que ela
proporciona em termos de qualidade de vida, de encontro daqueles que nela vivem, ou ainda,
pela possibilidade de transformação da sociedade que ela habilita a partir dos fluxos de
integração social.” (Ferreira e Castro,2017:124). Ou seja, deve ser uma nova utopia capaz de
se traduzir, a partir dos movimentos sociais, uma cidade justa e democrática para todos e para
todas.(Figura 19)
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Figura 19 – Movimentos e manifestações no espaço urbano de lutam pelo Direito à Cidade.

Fonte: Sul21, Terra de Direitos e Revistagambiarra. Acesso em: Maio de 2018.

Partindo desse entendimento, percebe-se que o direito à cidade só acontecerá de
forma efetiva, quando toda a população tiver o direito não só a moradia, mas a vivenciar e
recriar a cidade, a partir dos seus anseios e reinvindicações. Ocupar os vazios existentes, não
é só uma questão meramente normativa, nem tampouco de combater os altos valores da
terra. É possibilidade, inserção e coexistência de todas as classes no mesmo espaço. Ocupar
os vazios mediante a utilização dos instrumentos e anseios da população, é uma forma de se
criar uma cidade democrática e participativa
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CAPÍTULO TRÊS
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3. LAGOA NOVA
Nesse capítulo são evidenciados alguns dos principais aspectos do bairro de Lagoa Nova,
Universo de Estudo desse trabalho, especificamente referentes a análise espacial de alguns
aspectos, tomando como ponto de partida a proposta morfológica de PANERAI (2006), e
enfatizando: a evolução do crescimento, os elementos reguladores e elementos constitutivos
do tecido e as tipologias edilícias e, principalmente, da base fundiária.
Além disso, enfatiza-se as relações entre o uso e a ocupação do solo, a oferta de
infraestrutura e serviços e as relações de centralidade do bairro35. Também se discute os
Planos Diretores do município de Natal, destacando a incidência dos seus condicionantes
legais influenciaram o uso e a ocupação do solo, bem como na formação e manutenção dos
vazios.

3.1 ANÁLISE MORFÓLOGICA
3.1.1. Evolução do crescimento
O bairro de Lagoa Nova foi criado oficialmente pelo prefeito Sylvio Pedroza, através do
Decreto Lei n 251, de 30 de setembro de 1947, mas teve seus limites redefinidos somente em
05 de abril de 1993, pela Lei nº 4.32836. Hoje, é um dos sete bairros que compõem a Região
Administrativa Sul (RASul) de Natal. Delimita-se com outros nove bairros: ao norte com
Alecrim, Lagoa Seca e Tirol, ao sul com Capim Macio, Candelária e com o Parque das Dunas,
ao leste com Nova Descoberta, Parque das Dunas (sendo este, caracterizado como barreira
física natural) e Candelária, e ao oeste com Cidade da Esperança, Nossa Sra. de Nazaré e
Dix-Sept Rosado. (Figura 20)

35 Algumas análises foram feitas com enfoque no recorte em que serão discutidos os vazios, como a verticalização e os usos.
36 Márcia Oliveira (2016) relembra que até os anos 1990, Nova Descoberta e Morro eram núcleos em expansão situados na Zona Suburba na do bairro de
Lagoa Nova. Dessa forma, a Lei nº4328/93 serviu para institucionalizar Nova Descoberta como bairro e Morro Branco c omo uma localidade dos bairros de
Nova Descoberta, Tirol e Lagoa.

Fonte: Elaboração da Autora (2018).

Figura 20: O bairro de Lagoa Nova e seus limites.
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De modo a compreender a evolução do crescimento do bairro, optou-se por
estabelecer um recorte temporal em quatro períodos37: década de 1960/1970, período de
construção dos primeiros conjuntos habitacionais do bairro, e construção de grandes
equipamentos (Estádio Machadão, do Centro Administrativo e Campus Universitário da
UFRN); década de 1980, quando o bairro, também se desenvolveu à luz do Plano Diretor de
1984; década de 1990, período em que bairro ganha valorização pela centralidade desde a
década de 2000, e 2015, período imediato pós-Copa do Mundo de 2014, com o intuito de
perceber como esse evento influenciou nas transformações recente do bairro, sobretudo nas
imediações do Arena das Dunas. Como método de representação, foi utilizado o mapa de
Figura-fundo (MAPA 1), destacando as áreas construídas das áreas vazias (espaços ainda
sem construção e sistema viário), representado juntamente com o infográfico da evolução de
crescimento.
No início década de 1950, o bairro ainda era ocupado por granjas e sítios, sendo
identificado como o “portão de entrada e saída” da cidade, que era marcado fisicamente pelo
Posto Fazendário do Estado, conhecido como “corrente”, instalado à época na Avenida
Bernardo Viera (antiga Avenida Quinze), próximo à antiga Fábrica Guararapes, controlada por
guardas, que controlavam os carros que por ali passavam (Macêdo, 2005). Assim, pode-se
identificar como primeiro pólo de crescimento do bairro, as bordas dos limites bairros do
Alecrim, Lagoa Seca, Tirol e Nova Descoberta, os quais, gradualmente, foram se expandindo,
na direção Leste – Sul, ou seja, do centro para o bairro.
A década de 1960 em diante, foi marcada pelo parcelamento do solo, através dos
loteamentos, os quais seriam ocupados por edificações, sobretudo nas décadas de 1980 e
1990. Segundo Ferreira (1996) mais da metade destes parcelamentos foram anteriores à
década de 1970, o que implica em dizer que aconteceram sem ordenamento urbanístico.
A construção de conjuntos habitacionais, a exemplo do Conjunto Potilândia (1968),
apontado como segundo conjunto habitacional da cidade38, que desempenhou um papel
estruturador na evolução urbana e atual configuração espacial do bairro, uma vez que
demandou a instalação de infraestruturas, e impulsionou novas ocupações no seu entorno.
Em seguida, foram construídos os conjuntos Nova Dimensão, Roselândia e Lagoa Nova I e
II.
Além disso, a construção de edifícios públicos a partir do final dos anos 1960, com
destaque para o Centro Administrativo e o Campus central da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), também atuaram como pólos de crescimento, aumentando o fluxo

37 Como fontes que orientaram essa delimitação temporal, foram consultados os seguintes estudos: Macedo (2005), Oliveira (2016), Furtado (2005),
Antunes (2003), Pinheiro (2016), Albuquerque (2015), Câmara e Cochand (2015). Silva (2013).
38 O primeiro foi o conjunto Cidade da Esperança, com construção iniciada em 1964.
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diário de pessoas e atraindo novos moradores para a região. Essas transformações podem
ser vistas no que é dito por Itamar Souza (2008):
Do final dos anos 60 e durante as décadas de 70 e 80 do século XX, foram
realizados grandes investimentos públicos nesta área da capital potiguar.
Assim, onde anteriormente predominava a existência de granjas, sítios e
casas de campo, foram construídos conjuntos habitacionais, o estádio
Machadão, o Centro Administrativo do Estado, o Campus Universitário da
UFRN, a CEASA, palácios e numerosas de elevado padrão. (Souza,
2001:581 apud Oliveira, 242:2016)

Outros fatos que contribuíram para impulsionar a ocupação do bairro neste período
foram as políticas de investimento da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) que tinham o objetivo de estimular o processo de industrialização da cidade. Essas
políticas tiveram como consequência a criação do Parque Têxtil Integrado e do Distrito
Industrial de Natal na direção Sul e ao longo da BR101, aumentando o fluxo migratório para
a cidade e atraindo novos moradores, inclusive para o bairro de Lagoa Nova. (FURTADO,
2005). Sobre a instalação de atividades industriais na década de 1970, destacam-se como a
indústria têxtil Guararapes (atual Midway), a SORIEDEM (atual Shopping Via Direta) e a
Fábrica da SIMAS industrial39.
De modo semelhante, a instalação de grandes supermercados na década de 1980,
também contribuíram para o crescimento territorial e desenvolvimento econômico do bairro.
Rubens Antunes (2003) e Edna Furtado (2005), destacam o papel do Hiper Bompreço nas
transformações da Avenida Prudente de Morais e do seu entorno. Antunes (2003), salienta
que a instalação do hipermercado, além de proporcionar trouxe não só melhor infraestrutura
com serviços e asfaltamento no local, aumentou a oferta de serviços e comércios,
aumentando o fluxo de pessoas e de veículos diários.
Assim, o local que anteriormente era ocupado por residências, sítios e
terrenos desocupados, gradativamente começa a ceder o seu espaço para a
instalação de estabelecimentos comerciais e de serviços. transformando a
avenida num dos principais corredores de circulação da cidade.
(ANTUNES,2003:12)

Na década de 1990, com o bairro já estava consolidado e a sua a relação com os eixos
das Avenida Prudente de Morais e Salgado Filho, também contribuiu para estimular a
valorização imobiliária da região, (Furtado, 2005). foi marcada por novas construções, que
ocuparam parte dos vazios existentes. 40. É desse período também, o fim das atividades da
SORIEDEM e a adaptação de suas estruturas para abrigar o Shopping Via Direta.

39 Todas as industrias citadas tiveram suas sedes do bairro de Lagoa Nova desativadas no final dos anos 1990/início dos anos 200 0 e hoje, com exceção
da edificação/lote da SIMAS, abrigam novos usos.
40 Ver item 3.5.
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Acontecimento recente, mas que merece destaque foi a escolha de Natal como umas
das cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2014 – Brasil. Nesse contexto, Lagoa Nova se
insere como bairro sede do estádio onde aconteceram os jogos – o Estádio Arena Dunas.
Segundo Pedro Albuquerque (2015), a localização e a centralidade foram fatores decisivos
para a escolha do local de implantação do estádio, que atuariam como elementos facilitadores
de acesso aos jogos. Essa decisão culminou na demolição do antigo Estádio Machadão 41 e
do Ginásio de Esportes Machadinho para dar lugar ao novo estádio.
Como consequência do anúncio da Copa, e associada as obras infraestruturantes
realizadas, a valorização imobiliária no bairro de Lagoa Nova foi acentuada, principalmente
no entorno do Estádio Arena das Dunas. Daniel Pinheiro (2016), destaca a grande quantidade
de pedidos de licenciamento nesse período, o que “pode ter evidenciado a especulação em
áreas que possuem externalidades agradáveis ao mercado” (Pinheiro, 2016:102). Richardson
Câmara e Angelique Cochand (2015), por sua vez, associam essa valorização aos novos
empreendimentos turísticos, que revelaram “uma disputa do território por usos de melhor
localização e rentabilidade pelo setor imobiliário”. (Câmara e Cochand, 2015:55). Assim, a
caracterização do bairro como novo centro (Silva,2013, TN), nos dá pistas as primeiras pistas,
do que pode justificar a manutenção e criação de novos vazios para fins de especulação,
explorados e investigados mais adiante (Ver Mapa 3).

41 Identificado como um dos marcos e elementos indutores do crescimento do bairro.
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3.1.2. Traçado e parcelamento
O bairro de Lagoa Nova tem um traçado com características ortogonais: retilíneo, com
ângulos retos e trama regular, popularmente conhecido como “tabuleiro xadrez”, dando
continuidade ao padrão de traçado do Plano Polidrelli, que deu origem ao bairro de Cidade
Nova (atuais bairros de Tirol e Petrópolis). Ferreira (1996) ao discutir os parcelamentos em
Natal, relembra que isso pode ser justificado porque essas parcelas criadas margearam vias
já existentes, possibilitando essa continuidade do traçado, a exemplo das Avenidas Hermes
da Fonseca e Prudente de Morais, destacadas na Figura 21.
Figura 21: Projeto do bairro de Cidade Nova: Plano Polidrelli.

Fonte: NoMinuto. Acesso em: Junho de 2018.

Quanto a configuração do sistema de vias, Panerai (2009) recomenda que se inicie a
análise de forma hierarquizada, ou seja, pelas vias de maior relevância dentro do bairro, que
interligam Lagoa Nova aos demais bairros. Nessa definição, foram levadas em consideração
as três categorias do sistema de redes viárias do Código Brasileiro de Trânsito (Brasil,2004)
e do Código de Obras do Munícipio (NATAL, 2004) e que são: arteriais, coletoras e locais.42
Dessa forma, cabe aqui destacar que o bairro é cortado por cinco vias arteriais
urbanas, classificadas pelo Código de Obras (Natal, 2004), como vias principais43. As

42 “VIA ARTERIAL - aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e à s vias
secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade.VIA COLETORA - aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha
necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidad e.
VIA LOCAL - aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.” (BRASIL,1997,
Código Brasileiro de Trânsito, Anexo I).
43 “Sistema viário principal – sistema viário constituído pelos principais acessos do Município, permitindo articulações, desl ocamentos, distribuições e apoios
a suas vias.” (NATAL, 2004, XXXIX)
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avenidas Bernardo Vieira e Capitão Mor Gouveia conectam o bairro à cidade nas direções
leste à oeste. As avenidas Jaguarari, Senador Salgado Filho e Avenida Prudente de Morais
cortam parte da Zona Sul e Zona Leste. Além disso, as duas últimas avenidas citadas tornamse rodovias federais BR101 e BR304 nos seus prolongamentos.
O tecido viário secundário, contudo, não deve ser desconsiderado na análise, visto
que este dá suporte as vias arteriais e facilita o acesso aos espaços privados definido pelas
quadras e lotes (Panerai, 2009). Dessa forma, conforme o Código de Obras (Natal, 2004) o
bairro é cortado por doze vias coletoras (secundárias): Avenidas Miguel Castro, Nascimento
de Castro, Antônio Basílio, Amintas Barros, Lima e Silva/Jerônimo Câmara (Coletoras I) e Rui
Barbosa, São José, Romualdo Galvão, Tororós, Xavier da Silveira, Rua dos Tororós e Rua
dos Potiguares (Coletoras II), como pode ser visto na Figura 22.

Fonte: Produzido pela autora (2018), com base nos dados do Código de Obras (NATAL,
2004).

Figura 22 – Mapa de Hierarquia de Vias existentes no bairro.
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Pela sua configuração, o bairro se constitui como um dos nós viários de Natal, por onde
circulam 46 das 81 linhas de ônibus da cidade44. Além disso, por estar em uma área central,
o bairro funciona como “caminho e rota para diversas áreas, sobretudo por moradores dos
bairros vizinhos, que utilizam as suas vias como opção de passagem em seus trajetos diários.
(MACEDO, 2005:67). A Figura 23 evidencia as rotas principais das linhas de ônibus
convencionais e opcionais, - com o bairro de Lagoa Nova em destaque - ratificando a ideia do
bairro como espaço de circulação diária pelos seus moradores.
Figura 23 – Trajetos das linhas de ônibus municipais (1) e opcionais (2) de Natal.

Fonte: STTU (2015), editado pela autora.

Quantos ao parcelamento, Ferreira (1996) comenta que os primeiros registros em
cartório de loteamentos privados no bairro, datam do final da década de 1940 e das décadas
de 1950 e 1960, quando ainda era definido como Zona SubUrbana.
Entre 1946 e 1986, ou seja, em um intervalo de quatro décadas, existiram 53
parcelamentos, totalizando uma área de 254ha – corresponde a 33% do total do bairro 766ha.
Esses parcelamentos, foram divididos em três faixas, por áreas: 0-5 ha (30), 5-10ha (22), 1150ha (1) (Ferreira,1996:207)45.

44 Levantamento realizado com base no Anuário de Natal (NATAL, 2016) e aplicativo NOSSOÔNIBUS.
45 Quanto a área média dos lotes resultantes desses parcelamentos, ocorridos entre os anos de 1946-1949 era de 381m² (Ferreira,1996:206).
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Apesar dessas três faixas, Lagoa Nova, por estar mais próximo às áreas centrais, não
concentrou grandes glebas nas áreas parceladas. Principalmente porque, mais da metade do
seu território foi ocupado nos anos 1970, 1980 e 1990 devido a inauguração conjuntos
habitacionais e os loteamentos de iniciativa privada (Figura 24). O restante das áreas não
demarcadas na figura configura parcelamentos informais, terrenos públicos, e parcelas de

Fonte: Produzido pela autora (2018) a partir de Macêdo (2005).

Figura 24 – Conjuntos e loteamentos do bairro de Lagoa Nova.

quadras que foram desmembradas posteriormente.
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Outro elemento que também influenciou no parcelamento e ocupação do solo do
bairro, foi o Plano Diretor de 1984. Embora nessa época, o tecido urbano já estivesse
praticamente consolidado, a previsão das dimensões mínimas dos lotes conforme suas Zonas
de Usos46, contribuiu para que existisse um padrão específico dos lotes para novas
construções. Nas Zonas residenciais, a área mínima dos lotes deveriam estar entre 250m² e
500m², enquanto nas demais Zonas, poderiam variar entre 250m² e 900m², conforme a Figura
38.
Apesar da maior parcela do bairro ser constituída por parcelamentos formais, Edna
Furtado (2005) e Macêdo (2005), salientam a formação de “bolsões” com assentamentos
informais e a existência de vilas e favelas, as quais denominam de áreas subnormais (Figura
25)47 cuja existência remonta às primeiras ocupações e estão localizadas, principalmente,
próximas aos limites do bairro e as antigas industrias SIMAS e Guararapes e ao bairro de
Nova Descoberta
Na sua maioria, são oriundas de invasões em parcelamentos formais, nas
áreas particulares ou públicas desses parcelamentos. Ao longo do tempo, tais
bolsões foram se consolidando, a ponto de virem a constituir verdadeiras
áreas diferenciadas do tecido urbano no seu entorno, passando por um
processo
inicial
de
favelização.
(Macêdo,
2005:73)

46 Ver mapa do zoneamento por usos de 1984.
47 O conceito de “áreas subnormais” era utilizado para designar assentamentos e ocupações irregulares, comumente conhecidos como favelas. O termo,
contudo, caiu em desuso, a partir do novo entedimento que se dá sobre a terra urbana a partir do final dos anos 1980 .

Figura 25 - Concentração de Vilas e AEIS.

Fonte: Elaboração da autora (2018) a partir de SEMURB (2007)
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Atualmente, constam nos registros municipais a existência de 75 loteamentos e 24
conjuntos habitacionais no bairro (SEMURB, 2012). Com as transformações urbanas recentes
e com a mudança de usos que acontecendo no bairro, percebe-se que muitos lotes têm sofrido
remembramentos, com o intuito de comportar novas construções de maior porte, ou de criar
vazios para especulação, como se discute mais adiante.
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3.1.3. Uso e ocupação do solo e o caráter de centralidade
O bairro de Lagoa Nova, até a década 1970, como já referido, era ocupado
predominantemente por habitações unifamiliares de um ou dois pavimentos, localizadas nas
áreas de conjuntos mostradas na Figura 25. Contudo, com o passar dos anos, foram sendo
instalados novos usos na região. Primeiro, os usos institucionais, que acompanharam o
crescimento do bairro e a implantação dos conjuntos residenciais.
Em seguida, comércios e serviços pela mudança na legislação e o estímulo da
ocupação por novos usos no Plano Diretor de 1984, - que se discute no item 3.5 -, o que pode
justificar a distribuição dos usos representada por Macedo (2005), na Figura 26 de
predominância de usos48.
Para Furtado (2005), o bairro tem esse caráter de centralidade, servindo como um
ponto de apoio para a população que mora mais afastada do centro. Isso pode ser justificado
pelo déficit de serviços em bairros de maior contingente populacional, porém com menor
infraestrutura, localizados principalmente nas Regiões Norte e Oeste da cidade. Para João do
Carmo Júnior (2014), é essa gama diversificada de usos que confere ao bairro um status e
valorização.
A iniciativa privada também apresenta sua parcela de contribuição para esse
status, no que tange à constituição física dessa área, seja na concentração
de equipamentos comerciais e de serviços como, por exemplo, farmácias,
supermercados, restaurantes – os mais caros e requintados – bares,
shopping centers, hospitais e clínicas médicas, entre outros, seja na própria
construção das residências de alto padrão construtivo, imprimindo sua marca
na paisagem e desmarcando territórios. (DO CARMO JÚNIOR, 2014:232)

Para Silva (TN, 2013, 24 de agosto) esse é um perfil que foi intensificado na última
década, a partir das mudanças de tipologia ocorridas no bairro e atraíram comércios e serviços
que antes estavam locados no antigo centro. Comparativamente, os mapas de
predominâncias de usos do solo produzidos por Macêdo (2005) e neste estudo (2018),
demonstram essas mudanças nas tipologias, sobretudo pelo crescimento de áreas com uso
predominante de comércios e serviços (2018, na cor laranja), nas vias principais e
secundárias. Além disso, zonas antes residenciais têm mudado sua tipologia e vem se
tornando mistas, abrigando diversos usos (comércio, serviços, residências e usos
institucionais coexistindo em diversos trechos), representados na Figura 26 e no Mapa 2,
produzido pela autora (2018).

48 Nos mapas de predominâncias de usos, optou-se pelo enfoque na área do recorte em que serão discutidos os vazios.
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Figura 26 – Mapas de Predominância de Uso do Solo - 2005 x 2018.

Fonte: Mapa de 2005 elaborado pela autora a partir de Macedo (2005). Mapa de 2018, elaboração da
autora a partir de levantamento no GoogleStreetView.
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A partir do Mapa 2, pode-se perceber a quão variada é a oferta de serviços, comércios,
e a existência de importantes órgãos institucionais no bairro. Realizando uma rápida pesquisa
em websites de imobiliárias sobre a oferta de terrenos à venda no bairro de Lagoa Nova/Natal,
notar que as premissas para venda estão embasadas, principalmente, na boa localização e
na oferta de comércio e serviços existentes no bairro. O gráfico de palavras da Figura 27,
exibe em destaque, as palavras de maior recorrência dos anúncios.

Figura 127 – Gráfico com as palavras maior recorrentes nos anúncios de venda de terrenos.

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

No que diz respeito aos equipamentos públicos coletivos, como praças, unidades de
sáude e escolas, Ferreira (1996) relembra que devido à ausência de leis que
regulamentassem o parcelamento49, não foram reservados espaços para instalação desses
equipamentos nessas novas áreas da cidade – incluindo Lagoa Nova – o que fez com que a
instalação desses equipamentos e serviços só ocorresse após a compra e desapropriação de
terrenos pelo poder público ou nos conjuntos habitacionais. Merece destaque a quantidade
de equipamentos educacionais existentes e a carência de equipamentos desportivos. Na
Figura 28, estão especializados os principais equipamentos existentes no bairro.
Segundo dados da SEMSUR (2011), o bairro de Lagoa Nova conta com 22 praças,
concentradas principalmente nas áreas dos conjuntos habitacionais e loteamentos próximos
à UFRN, sendo assim, notável que não estão distribuídas de forma homogênea no território,
deixando as parcelas mais ao norte, carentes desse tipo de equipamento. (Figura 29)

49 Como já foi referido anteriormente, no item 3.2 que discute o traçado e parcelamento.

Fonte: Elaboração da autora (2018), a partir de SEMURB (2012)

Figura 28 – Distribuição dos equipamentos públicos existentes no bairro.
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Fonte: Elaborado pela autora (2018), a partir de SEMURB (2012)

Figura 139 -. Localização das praças existentes em Lagoa Nova
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Quanto ao gabarito predominante no bairro, percebe-se que apesar dos estímulos e
concessões legais que possibilitam sua verticalização50 (à exceção da área de controle de
gabarito), ainda se observa a característica marcadamente horizontal, de edificações com até
três pavimentos (Figura 33). A paisagem verticalizada do bairro está concentrada em alguns
trechos do bairro, a destacar os edifícios as vias localizadas entre os eixos da Avenida
Prudente de Morais e Avenida Salgado Filho (Figuras 30,31 e 32).
Figura 30 – Verticalização no bairro de
Lagoa Nova, próximo a Avenida Salgado
Filho.

Figura 31 – Verticalização no bairro de
Lagoa Nova, próximo a Avenida Prudente
de Morais.

Fonte: Acervo pessoal de Helder Lira (2018)

Fonte: Acervo pessoal de Helder Lira (2018)

Figura 32: Predominância de edifícios com mais que três pavimentos

Fonte: Acervo da autora (2018)

50 Nas Zonas Adensáveis, o gabarito pode atingir uma altura de até 90m. (NATAL, 2007, Art.29, §2º). Excetua -se, no bairro, a Área Especial de Controle de
Gabarito, que deve atender à legislação específica.

Fonte: Elaboração da autora (2018).

Figura 33 - Predominância de gabarito próximo as principais vias do bairro.
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3.2. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
Entendida a forma urbana, faz-se necessário articular a mesma com a oferta de
serviços e infraestrutura. Juan Luis Mascaró e Mario Yoshinaga (2005), consideram que o
espaço urbano não é feito só pela combinação entre o espaço edificado e seus espaços livres
e que é a rede de infraestruturas que viabiliza a utilização do solo e melhorias na qualidade
de vida da população. Portanto, para entender o espaço urbano como um sistema é preciso
associar a forma, função e a estrutura (Mascaró e Yoshinaga, 2005:13).
O Plano Diretor de Natal (2007), considera como infraestrutura urbana os seguintes
itens: “I - sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário; II - sistema de drenagem
de águas pluviais; III - sistema de energia elétrica; IV - sistema viário.” (NATAL, 2007, Art.12).
A instalação de infraestruturas no bairro aconteceu paulatinamente, com destaque
para dois momentos. O primeiro, se deu de forma pontual e dispersa, atendendo apenas os
conjuntos habitacionais recém-construídos e os prédios institucionais que foram sendo
instalados nas décadas de 1970 e 1980. O segundo, se deu a partir de um dos projetos que
implantaram melhores condições de infraestrutura, possibilitando o desenvolvimento do
bairro: Projeto Comunicadores Urbanos para Recuperação Acelerada (CURA)- década de
1980 – cujas ações levaram a execução de projetos de drenagem pluvial e de pavimentação
(Macedo, 2005).
As informações contidas no Plano Municipal de Saneamento de Natal (NATAL,2016),
esclarecem que em relação à infraestrutura e serviços básicos, existe um grande percentual
de domicílios atendidos51, sobretudo por abastecimento de água, coleta de lixo e energia
elétrica, atingindo, aproximadamente, 98% dos domicílios. Contudo, os índices relativos à
saneamento básico na cidade, ainda são baixos, abrangendo menos de 30% do munícipio
(NATAL, 2016).
Nesse âmbito, o bairro de Lagoa Nova se insere como um dos que possuem melhores
condições de saneamento básico52 e mais bem infra estruturados da cidade, uma vez que é
99,90% pavimentado e todo contemplado pelo sistema de energia elétrica.
Além disso, está entre os bairros com melhor cobertura de esgotamento sanitário e
tratamento de esgoto, com uma estrutura que compreende uma cobertura entre 75% e 90%
da totalidade bairro, classificando-o na sexta posição entre as prioridades de intervenção para
implantação de esgotamento sanitário (NATAL, 2016). O sistema de coleta de esgotos que
recebe os seus efluentes pós tratamento é a Estação de Tratamento de Esgoto do Sistema
51 Embora não esteja mencionado no texto, pode-se presumir que os domicílios referidos no documento desconsidera a cidade informal, ou seja, os
assentamentos informais, de modo geral, não devem ter sido inclusos nessas estatísticas.
52 O decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que trata da política de saneamento básico, o divide em quatros eixos a) Abastecimento de água potáve l;
b) Esgotamento sanitário; c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; d) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. (B RASIL apud NATAL,
2016)
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Central (ETE de Baldo), localizado no canal do riacho do Baldo. Além disso, conta com quatro
estações elevatórias de esgoto53 do sistema, parte integrante do esgotamento sanitário sul.
O sistema de drenagem e de captação de águas pluviais do bairro conta com três
lagoas de captação: Lagoa do Preá, Lagoa do CEI e Lagoa do Centro Administrativo, esta
última, dividida em três lagoas de detenção54. (FIGURA 34)

53 “As estações elevatórias, nos sistemas de esgotos urbanos, são indispensáveis em cidades ou áreas com pequena declividade e o nde for necessário
bombear os esgotos até locais distantes. Nas cidades médias e grandes raramente os siste mas funcionam inteiramente por gravidade. Há, quase sempre,
áreas planas que exigem instalações de bombeamento para elevação de esgotos urbanos”. (MASCARÓ e YOSHINAGA, 2005:123)
54 Esta obra está em fase em execução e compreende melhorias principalmente pa ra os seguintes trechos do bairro: Avenida Capitão Mor Gouveia, Av.
Jerônimo Câmara, Rua José e Av. Jaguarari, além de abarcar bairros circunvizinhos: Nova Descoberta, DixSept Rosado, parte de Candelária e parte da
Cidade da Esperança.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de START (2012).

Figura 34 - Lagoas de caaptação e obras de macrodrenagem em andamento.
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Apesar de aproximadamente 74% do bairro ser contemplado pelo sistema de
drenagem e estar na quinta posição de prioridade para execução das obras de drenagem,
uma parcela da população, que reside em áreas vulneráveis à alagamentos, como é o caso
da Av. Capitão Mor Gouveia, ainda sofre com a falta desse tipo de infraestrutura (Figuras 35
e 36).
Figura 35 – Ponto de Alagamento na Avenida Capitão Mor Gouveia.

Fonte: Tribuna do Norte. Acesso em junho de 2018.

Figura 36 – Obras de macrodrenagem ainda em execução.

Fonte: Acervo da autora (2018)

Recentemente, o bairro também foi contemplado pelas chamadas Obras da Copa, as
quais segundo Pinheiro (2016) são “quase em sua totalidade, intervenções de drenagem e
mobilidade: as outras estruturas urbanas que estão previstas são bastante diversificadas,
contando com obras na esfera da educação, saúde, lazer, etc” (PINHEIRO, 2016:92). Dessa
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totalidade (Figura 39), apenas as obras para a Copa foram executadas (Figuras 37 e 38), as
demais ainda estão em fase de execução, como é o caso das obras de macrodrenagem55.

Figura 147: Complexo viário Dom Eugênio Sales, umas das obras concluídas da Copa.

Fonte: Prefeitura Municipal do Natal. Acesso em: Junho de 2018.

Figura 38 – Estádio Arena das Dunas.

Fonte: Metálica. Acesso em junho de 2018.

Essas obras, como já referido, tal qual as condições existentes de infraestrutura – que
melhoram a qualidade de vida de seus moradores e transeuntes – que configuram
prerrogativas e externalidades que valorizam o bairro e, portanto, fazem com os
empreendedores e especuladores invistam na construção de imóveis com alto custo ou
mantenham a terra vaga, esperando outras futuras valorizações, bem como o momento mais
propício para sua venda.

55 Segundo Albuquerque (2015) as obras de macrodrenagem foram interrompidas por uma solicitação do Ministério Público do RN, que requisitou
relatórios de impacto ambiental mais detalhados e mais informações sobre o projeto.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Pinheiro (2016)

Figura 39 - Obras de Infraestrutura da Copa no Bairro de Lagoa Nova e Imediações

100

101

Estas, por sua vez, estão localizadas em eixos de circulação de grande importância
para a cidade, merecendo destaque: Avenidas Salgado Filho, Capitão Mor Gouveia, Prudente
de Morais e Bernardo Vieira. Além disso, estendem-se principalmente até a Região Oeste da
cidade.

3.5. O PLANO DIRETOR E SUA INCIDÊNCIA NO PROCESSO DE USO E OCUPAÇÃO DO
BAIRRO DE LAGOA NOVA
Para compreender a atual configuração do bairro de Lagoa Nova, fez-se necessário
entender como ocorreram as transformações da sua se deu a mudança da dinâmica urbana
ao longo da vigência dos dois Planos Diretores referidos, destacando algumas características
das suas prescrições urbanísticas no controle do uso e a ocupação do solo. Tendo em vista
que Macedo (2005) também fez essa discussão no âmbito da sua dissertação, tomou-se esse
estudo como base de discussão deste tópico, adicionando outras reflexões a partir da leitura
dos Planos.
A partir da leitura e compreensão dos Planos Diretores, foi possível construir o Quadro
5, como uma síntese das prescrições urbanísticas e de ordenamento do solo do bairro de
Lagoa Nova.
QUADRO 5 – Prescrições urbanísticas dos pds municipais no bairro de Lagoa Nova
PLANOS DIRETORES

1974

1984

OBJETIVO

Obter a linearidade das
estruturas urbanas

Ordenar o
crescimento
físico territorial do
munícipio

ZONEAMENTO

Zona de predominância
residencial

DENSIDADES
MÁXIMAS (HAB/HA)

100

USOS PERMITIDOS

Residencial
Comércio
Serviços
Institucional

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO
TAXA DE OCUPAÇÃO
MÁXIMA

ZR5-3 ZR7-4
ZR8-4 ZCS2-4
ZCA ZEA
366.6
500
Residencial
Comércio
Serviços
Institucional
Comércio
atacadista
Industria de
pequeno porte

1994

2007

Garantir a
Função
Social da
cidade e da
propriedade
Adensável
AECG
AEIS

Garantir a
função social e
ambiental, da
cidade e da
propriedade
Adensável
AECG
AEIS

350

Não utilizado

Todos que
atendam as
prescrições
urbanísticas
e fragilidades
ambientais

Todos que
atendam as
prescrições
urbanísticas e
fragilidades
ambientais

0,6

1,0 1,4 1,6 3,5

3,0

3,0

60

50, 70 e 80

80

80

Fonte: Elaborado a partir de Macedo (2005) e todos os PDs de NATAL
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Deve-se ressaltar que apesar da ocupação do bairro ter se iniciado ainda na década
de 196056, este só passou a ser submetido a algum tipo de controle de ordenamento do solo
a partir da década de 1970, com a Lei de Parcelamento nº 6.766, (BRASIL,1979) e o PD 1974
(Lei nº2.211). Esse Plano (Natal, 1974), tem seu texto fundamentado nos princípios
racionalistas da Carta de Antenas (1933)57 direcionando seus objetivos para um ideário da
gestão e do zoneamento funcional da cidade. Nesse modelo, deveriam ser levadas em
consideração as diferentes tipologias, dimensões dos lotes e os valores máximos de
densidade e ocupação do solo.
Desse modo, dividiu a área urbana da cidade em cinco Zonas: Zona de Predominância
Industrial (ZPI), Zona de Predominância Comercial (ZPC), Zona de Predominância
Residencial (ZPR), Zona Especiais (ZE). e reproduzindo um modelo de cidade a partir de uma
visão fragmentada e excludente (MACEDO, 2005). Nesse contexto, o bairro estava inserido
na ZPR, de baixa densidade. Macedo (2005) relembra que nessa época a infraestrutura do
bairro era bastante precária, com poucos trechos servidos por água e esgotamento sanitário,
energia elétrica, pavimentação e coleta de lixo, o que desestimulou o seu adensamento. Não
só isso, como também o baixo coeficiente de aproveitamento máximo do solo do que área do
lote - e a restrição de usos, também atuaram como freio ao crescimento.
Na década de 1980, foi proposto o Plano Diretor de 1984, que reafirma e implementa,
de fato, o ideário racionalista e modernista da cidade funcional, adotando para o bairro, uma
separação de zonas por microzoneamento58, e que se apresenta como um ponto crucial na
forma com que o mesmo passa a ser ocupado, bem como sua relação com o restante da
cidade. A divisão era feita em sete zonas, cada uma com sua especificidade de uso e
adensamentos que poderiam variar de baixa à alta densidade. É desse Plano, a maior
previsão de densidade máxima, sendo prevista uma população de até 500hab/ha. Além disso,
os menores coeficientes de aproveitamento eram para os usos residenciais, o que demonstra
um estímulo a chegada de novos usos ao bairro. (QUADRO 5 e Figura 40)

56 Com a construção do Conjunto Potilândia (no bairro) e da Cidade da Esperança no Sentido Oeste.
57 “A Carta de Atenas foi elaborada na Conferência Internacional de Arquitetos Modernos, realizada em 1933, que estabeleceu as b ases do urbanismo
moderno sob a predominância de princípios racionalistas. Passou a ser considerado o documento de referência do urbanismo moderno, permanecendo
assim até o início da década de 1970, quando as críticas ao modelo se difundiram e outras concepções de urbanismo foram posta s em movimento.”
(Ataíde, 2013: 230, TRADUÇÃO NOSSA)
58 O microzoneamento é caracterizado por áreas que independente de macrozoneamento, tem destinação específica e normas próprias de uso e ocupação
do solo. (Natal, 1994, Art.22)

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Plano Diretor (1984)

Figura 40 – Zoneamento de Natal - 1984
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Após a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988 e a introdução do
Capítulo de Política Urbana com os artigos 182 e 183, referidos no capítulo 2, foi realizada
uma revisão no Plano Diretor de Natal de 1984, que resultou em novo um Plano Diretor em
1994 (NATAL, Lei nº07/94) construído sob outros fundamentos teóricos. Para Macedo (2005),
esse momento fez parte de uma tentativa de inserir os ideais da reforma urbana, bem como
de trazer uma nova maneira de planejar a cidade, pautada na ideia de função social da
propriedade urbana e que mudaria a forma de controle de uso e ocupação do solo.
Nessa nova lei, a cidade passa do sistema de zoneamento por zonas funcionais para
ser

orientadas

“por

dois

níveis

de

controle

urbanístico”

(ATAÍDE,

2013:421):

macrozoneamento, dividindo-se em três grandes zonas: Zona Adensável, Zona de
Adensamento Básico e Zonas de Proteção Ambiental; e o microzoneamento, onde estão
inseridas as denominadas Áreas Especiais, que são: “porções da Zona Urbana situadas em
zonas adensáveis ou não, com destinação específica ou normas próprias de uso e ocupação
do solo”. (NATAL, 1994, Cap. II, Art.22).(Figura 41)
Dentro desse novo zoneamento, adota-se a multiplicidade de usos, com aprovação
condicionada ao atendimento das novas prescrições urbanísticas. Nesse contexto, o bairro
de Lagoa Nova foi definido como Zona Adensável, ou seja, insere-se nas áreas “onde as
condições do meio físico, a disponibilidade de infraestrutura e a necessidade de diversificação
de uso, possibilitem um adensamento maior do que aquele correspondente aos parâmetros
básicos de coeficiente de aproveitamento.” (NATAL, 1994, Art.12).
Além disso, foram estabelecidos os parâmetros de densidade máxima igual para todo
o bairro, assim como estabelecido coeficiente de aproveitamento máximo de 3,0, através da
OODC, incentivando seu adensamento.
Dentre as Áreas Especiais (NATAL, 1994, Art.22) estão as áreas especiais de
Operação Urbana Consorciada (AEOUC), as Áreas especiais de Interesse Social (AEIS), vilas
e as Áreas de Controle de Gabarito (AECG) (Figura 41). Essas áreas foram criadas como
estratégia de proteção da paisagem e compreendem a área da Orla Marítima do Forte dos
Reis Magos até o Morro do Careca (ZET), o entorno do Parque das Dunas (AECG).
Nesse contexto, o bairro de Lagoa Nova possui uma parte da s está inserido na AECG
do entorno do Parque das Dunas, a qual foi dividida, inicialmente, em três zonas, com
diferentes limites de gabarito. A parcela da AECG que abrange o bairro está em destaque no
Quadro 6 e na Figura 42.
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Figura 41 – Mapa das Áreas Especiais do Plano Diretor de 1994

Fonte: Elaborado a partir do Plano Diretor (1994).

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Plano Diretor de 1994. (2018)

Figura 42 – Mapa da Área Especial de Controle de Gabarito.
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Quadro 6 – Área especial de Controle de Gabarito no Entorno do Parque das Dunas
ÁREA
1ª

ALTURA MÁXIMA (G)

LIMITES DA ÁREA (ruas e avenidas)

em metros
≤6

NORTE: Rua Norton Chaves e prolongamento SUL:
Avenida Engenheiro Roberto Freire LESTE: Parque das
Dunas OESTE: Avenida Senador Salgado Filho

1b

≤ 12

CAMPUS UNIVERSITÁRIO

2

≤ 15

NORTE: Avenida Bernardo Vieira SUL: Rua Norton Chaves
e prolongamento LESTE: Parque das Dunas OESTE: Rua
Rui Barbosa.

Fonte: (NATAL, 2007, ANEXO 1, Quadro 2)

O Plano Diretor de 2007, ratificou algumas determinações do Plano de 1994,
sobretudo por ter sido resultado de uma sua revisão após a promulgação da Lei do Estatuto
da Cidade (BRASIL, 2001), o que altera, principalmente, os detalhes para implementação dos
instrumentos urbanísticos de indução do desenvolvimento urbano59. Para o bairro de Lagoa
Nova o referido Plano não apresentou mudanças significativas, permanecendo com os
mesmos coeficientes do Plano de 1994.
Cabe aqui, contudo, algumas ponderações quanto à ocupação do bairro. Conforme
dados do IBGE (apud Natal/SEMURB,2016), a população residente no ano de 2016 era de
39.524 habitantes, com densidade demográfica de 51,48 (hab/ha). Isso representa um
número inferior ao que foi previsto nos Planos de 1984 e 1994. No Plano de 2007, apesar do
parâmetro de densidade não ser mais considerado, o bairro continua classificado como
adensável, ou seja, ainda há uma infraestrutura existente em estado de ociosidade, o que
está relacionado com a existência dos inúmeros vazios urbanos e falta de aplicabilidade dos
instrumentos urbanísticos que estimulem a sua ocupação. Esse debate será aprofundado no
capítulo seguinte, com a espacialização dos vazios e a elaboração de diretrizes.

59Ver item 2.3.
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4. POR FIM, OS VAZIOS
Para realizar o mapeamento dos lotes vazios incluídos no tipo áreas ociosas e lotes
subutilizados – classificação feita no Capítulo 1 que auxiliou a definição dos tipos que seriam
aqui trabalhados - no bairro de Lagoa Nova, foi necessária a consulta a base de dados
primária ao cadastro fiscal-imobiliário, fornecido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Urbanismo (SEMURB) e dados conjuntos com a Secretaria Municipal de Tributação
(SEMUT). Nesse cadastro, todos os dados estavam tabulados em planilhas com as seguintes
informações: Nome da rua, Área e Dimensões, Titularidade, CEP, cujos dados que constavam
eram de 392 lotes, incluindo os espaços livres privados e públicos, estes últimos descartados
por não serem objeto desse estudo. Ao realizar a primeira revisão de dados, verificou-se que
o cadastro se encontrava desatualizado e com lacunas de informações.
Visto isso, para sanar as lacunas existentes e considerando a inexistência de fontes
seguras, optou-se por adotar uma metodologia similar a proposta por Denaldi et al (2015)60,
com a realização de ajustes a partir das imagens aéreas e visões de rua da Plataforma Google
Maps e quando necessário, foram realizadas algumas conferências in loco. As grandes
dificuldades dessa etapa formam: a realização dessa conferência dos lotes por uma única
pessoa, as transformações constantes que acontecem no espaço urbano61 e o cruzamento
da tabulação com o mapa do bairro, uma vez que, na planilha, os dados estavam
georreferenciados por rua, mas sem numeração.
No total, foram mapeados 322 lotes vazios no bairro, o que corresponde a uma área
de 334.184,21m² (33,4ha)62. Destes 66 lotes estão localizados na Área de Controle de
Gabarito do entorno do Parque das Dunas e 45 são estacionamentos rotativos. Além disso,
há uma quantidade considerável de lotes registrados separadamente e que, contudo, são
contíguos (um único muro os cerca), - o que pode sinalizar a existência de remembramentos
ainda não registrados pelo Munícipio e que devem ser objetos de investigação.
No mapa dos vazios (MAPA 3), estão representados todos os vazios mapeados no
bairro. Como um demonstrativo das glebas que ainda se mantém vazias em meio a malha
urbana, foram selecionados 14 lotes distribuídos pelo bairro, sem uso ou ocupadas por
estacionamentos.

60 A metodologia proposta está contida em “Parcelamento, Edifica ção ou Utilização Compulsórios e IPTU Progressivo no tempo: Caderno Técnico de
Regulamentação e Implementação” no item que trata das etapas de aplicação e já foi descrita no item 2.2.1 deste estudo. (Dena ldi et al, 2015:41-43).
61 Desde o início do estudo – até o momento, diversos lotes foram ocupados com novas edificações, assim como novos vazios – decorrentes de demolições,
foram criados.
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Para a análise mais detalhada dos lotes, foi preciso definir um recorte espacial que
tenha maior relevância para este estudo, o qual possibilitasse aplicar os critérios para
classificação dos tipos de vazios. Dessa forma, optou-se pela análise nas imediações de dois
dos eixos de maior circulação do bairro e grande importância para a cidade: Avenidas
Prudente de Morais e Salgado Filho. O recorte, em destaque no Mapa 15 limita-se, portanto,
à leste com a Avenida Rui Barbosa e à Oeste com a Avenida São José.
Foram retiradas da análise duas áreas: as que se distanciam dos eixos principais do
bairro63 e se aproximam da Região Oeste (RAOeste), e a área que está inserida na Área de
Controle de Gabarito referida64. No recorte, foram contabilizados 113 lotes, os quais estão
demarcados por agrupamentos das superfícies que envolvem o mapa (Figura 43), e que
contabilizam uma área total de 134.447m² (13,44ha), correspondendo a aproximadamente um
terço dos terrenos mapeados no bairro.
A ideia de selecionar esse recorte como análise, é perceber qual o padrão dos vazios
que aparecem nessa área, a fim de traçar estratégias para ocupá-los.

63 Um dos trechos que ficaram do recorte foram as imediações da Avenida Capitão Mor Gouveia, ainda não contemplada pelos projeto s de drenagem.
64 A existência de vazios nessa parcela é justificada principalmente pela existência desse controle, que impõe rest rições a ocupação e desestimula os
proprietários de ocuparem o lote ou faz com que vivam à espera de mudanças na legislação que alterem os parâmetros urbanístic os para sua ocupação.

Fonte: Elaboração da autora (2018).

Figura 43 - Delimitação do recorte espacial para construção dos tipos de vazios
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Antes de iniciar a análise dos lotes individualmente, optou-se, pela construção do mapa
de vazios no recorte dos anos 199065, pós CF e PDN de 1994, de modo a entender como a
legislação afetou a ocupação dos lotes vazios, se comparado com o mapa de 2018, que exibe
a situação atual do bairro (Figuras 43 e 44). Na tentativa de apreender as semelhanças entre
os dois tempos, alguns padrões podem ser observados: o desmembramento de grandes
glebas que foram ocupadas parcialmente (marcação tracejada), e a manutenção de uma
parcela desses lotes (círculo laranja claro). No primeiro mapa, é possível perceber a existência
de muitos quarteirões que praticamente, não foram parcelados, sobretudo nas porções da
Avenida Prudentes de Morais e São José (em destaque na Figura 44). No segundo mapa,
nota-se alguns vazios que surgiram, frutos de demolições para dar lugar a novos
empreendimentos ou novos vazios (círculo roxo), o que também foi observado nos
levantamentos in loco e via GoogleMaps (Figura 46).
Figura 44– Novos vazios decorrentes de demolições de imóveis.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Google Maps e Acervo da autora (2018)

65 O mapa dos anos 1990 não aparece na evolução do crescimento devido à autora não ter conseguido essas informações em tempo háb il para construção
da totalidade do bairro. Dessa forma, optou-se pela construção do mapa somente dos vazios existentes no recorte .

Fonte: Elaborado pela autora (2018), a partir de CAERN (1990)

Figura 45 –. Mapas dos vazios na década de 1990
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Fonte: Elaborado pela autora (2018), a partir de SEMURB (2016) e GoogleMaps

Figura 46 – Mapa dos vazios no Recorte (2018)
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4.1. A CONSTRUÇÃO DOS TIPOS
Na construção dos tipos foi utilizada metodologia proposta por Panerai (2006), a partir
do levantamento dos lotes – inventário - foram observadas as suas propriedades, e as
características que os distinguem e os assemelham, estabelecendo critérios de análise. A
partir de então, foi feito o primeiro agrupamento dos vazios em famílias e o segundo
agrupamento dos tipos.
Os critérios de análise dos lotes vazios foram escolhidos com base nas características
definidas pelos autores de referência discutidos no item 1.4, os mais relevantes para o estudo.
Dessa forma, foram estabelecidos os seguintes critérios de análise: área do lote66, legislação
incidente, considerando os instrumentos e sua aplicabilidade67, usos e disposição no
quarteirão (lote de esquina) (Quadro 6).
Quadro 7 – Critérios para determinação das famílias
CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DAS FAMÍLIAS
TAMANHO DO LOTE

Até 200m², 200 até 400m², 400m² até 1000m², acima de 1000m²

USO

Sim ou não

LEGISLAÇÃO (Instrumentos)

Aplicável ou não

LOTE DE ESQUINA

Sim ou não

Fonte: Elaboração da autora (2018)

A elaboração das famílias resultou no agrupamento dos 113 lotes, em 06 famílias, com
as seguintes características: Família 01: 7 lotes com até 200m², com tamanho não padrão68,
sem uso e onde os instrumentos não são aplicáveis; Família 02: 34 lotes, com área entre
200m² e 400m², sem uso e que os instrumentos não são aplicáveis; Família 03: formada por
lotes com áreas entre 400m² e 1000m², utilizados como estacionamento e que os instrumentos
urbanísticos previstos no Plano Diretor poderão ser aplicados. Nessa família, há uma variação
que são os lotes de esquina; A Família 04: composta por lotes com área de 400m² até 1000m²,
sem uso e que são aplicáveis os instrumentos urbanísticos. Como variação nessa família,
aparecem os lotes de esquina; Família 05: lotes com área acima de 1000m², onde os
instrumentos urbanísticos poderão ser aplicados e que são utilizados como estacionamento.
Nessa família, também aparece a variação dos lotes de esquina; e por último, a Família 06:
formada por lotes com área acima de 1000m², sem uso e onde os instrumentos urbanísticos
poderão ser aplicados e que não apresentam nenhum uso. (QUADRO 7)

66 A escolha das áreas dos agrupamentos dos lotes foram definidas com base nas definições do Plano Diretor de Natal (2007).
67 Os instrumentos, bem como a área dos lotes em que a aplicação dos instrumentos urbanísticos foram descritas no item 2.2.1.
68 O parcelamento mínimo do lote padrão admitido pelo Plano Diretor de Natal para que ele seja considerado padrão é de 200m², com testada mínima de
8m. (Natal, 2007, Art.44)
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Quadro 8 – Agrupamento por famílias.
FAMÍLIA

01
Área

CARACTERÍSTICAS

ATÉ
200m²

02
200M²
até
400M²

Instrumentos
Aplicáveis

03

04

05

06

400M²
até
1000M²

400M²
até
1000M²

ACIMA
DE
1000M²

ACIMA DE
1000M²

x

x

x

x

x

x

Uso
QUANTIDADE

7

Numeração
no mapa

LOTES

Lotes de
Esquina

6,7,15,
20,22,2
4,26

34
2,32,33,3
4,39,40,4
1,42,43,4
5,51,53,5
4,
58,61,62,
65,66,67,
68,72,
77,78,88,
102,104,
105,106,
107,108,
109,110,
112,113.

11

4,21,48
,
63,83,8
5,90,95
,96,97,
98

21, 63,
83,98

27
1,3,10,
11,14,1
5,16,17
,21,
27,35,3
7,44,50
,55,57,
62,69,7
0,71,73
,
74,75,7
6,82,
87,89,9
0

1,21,
44,62,
57,70,
82

16

17

5,8,9,1
2,18,29
,
31,36,3
8,47,
52,79,8
0,84,
102,10
3

13,19,26,28,30,
49
,56,59,60,64,52,
81,
86,93,94,99,111

52,79,
80,102

19,59,81,93

Fonte: elaboração da autora (2018).

Classificadas as famílias, a etapa seguinte foi o agrupamento para elaboração dos
tipos. Nesse percurso, algumas famílias foram reunidas e resultaram em 03 tipos: Tipo 01,
Tipo 02, lotes subutilizados, Tipo 03, áreas ociosas (Figuras 46,47,48,49 e 50). As variações
dos lotes como “lote de esquina” se mostram relevantes para entender esses espaços
subutilizados ou sem uso em termos de localização e como “pontos estratégicos” na
configuração do tecido.
Para chegar aos tipos, a existência de um uso e a relação da área com a aplicação
dos instrumentos foram os fatores determinantes. Assim, como visto anteriormente, o Plano
Diretor em vigor não prevê a aplicação dos instrumentos urbanísticos em lotes com área
inferior a 400m², o que uniu os lotes das Famílias 01 e 02 para chegar ao tipo 01.
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Quadro 9 – Tipo 1: Lotes de porte pequeno.
CARACTERÍSTICAS

QUANTIDADE

ATÉ 400M²
VARIAÇÕES
SEM USO

41

LOTES
2,6,7,15,20,22,24,26,32,33,34,39,40,41
,42,43,45,51,53,54, 58,61,62,
65,66,67,68,72, 77,78,88,
102,104,105,106,107,108,109,110,112,
113.

INSTRUMENTOS NÃO
APLICÁVEIS

Fonte: Elaboração da autora (2018).

Os lotes do Tipo 01, somam 41 dos 113 lotes identificados no recorte, ou seja, um
terço do total.

Estão distribuídos principalmente em vias locais ou coletoras, onde se

concentram vários lotes de tamanhos semelhantes contíguos. Somente dois lotes aparecem
localizados em uma via arterial, os lotes 112 e 113, localizados na Avenida Salgado Filho.
Para classificação do Tipo 2, foi tomado como parâmetro as áreas referidas no Plano
Diretor (Natal, 2007) como áreas passíveis de aplicação dos instrumentos. Ou seja, lotes com
tamanhos definidos como áreas de incidência. Nesse caso, são os lotes com área maior que
400m², em que incidem tanto o PEUC, quanto o IPTU Progressivo e onde podem ser previstos
a reserva para a criação de HIS. Também foi levado em consideração a existência ou não do
uso do lote, possibilitando o reconhecimento do tipo 2 como lote subutilizado. Como variação
dentro desse tipo, estão os lotes de esquina. Os únicos usos identificados para esse tipo,
foram os estacionamentos privados rotativos. Apesar terem sidos observadas edificações
subutilizadas nesse recorte, elas não foram objetos de análise.
Quadro 10 – Tipo 2: Lotes subutilizados.
CARACTERÍSTICAS

QUANTIDADE

LOTES

27

4,5,8,9,12,18,21,29,31,36,38,47,48,52,
63,79,80,83,84,85,90,95,96,97,98,102,
103

8

21, 63, 83,98, 52,79,80,102

ACIMA DE 400M²
VARIAÇÕES

COM USO - ESTACIONAMENTO
INSTRUMENTOS APLICÁVEIS
LOTES DE ESQUINA

Fonte: Elaboração da autora (2018).

Os lotes do Tipo 02, estão localizados principalmente nas imediações de
equipamentos e áreas com grande circulação de pessoas e veículos, como a Universidade
Potiguar (UNP), Hospitais e Clínicas e Cursinhos preparatórios. É possível identificar, nessas
áreas, lotes com áreas superior a 3000m², como os lotes 8 e 9, localizados na Avenida
Bernardo Vieira e na Rua José Gonçalves, respectivamente.
O Tipo 03 atende quase aos mesmos critérios do tipo 2. Contudo, o que os diferencia
é a ausência de uso no Tipo 3, o que configura o lote como não utilizado e o tipo dos lotes
como áreas ociosas.
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Quadro 11 – Tipo 3: Áreas ociosas
CARACTERÍSTICAS

QUANTIDADE

LOTES

45

1,3,10,11,13,14,15,16,17,19, 21,
26, 27, 28, 30, 35,37,44, 49,50, 52,
55,56, 57, 59, 60, 62, 64
69,70,71,73,74,75,76,81,82,86
87,89,90,86,93,94,99,111

ACIMA DE 400M²
SEM USO
VARIAÇÕES

INSTRUMENTOS
APLICÁVEIS

19,59,81,93,1,21, 44,62,57,70,82
LOTES DE ESQUINA

11

Fonte: Elaboração da autora (2018).

Os lotes do Tipo 03 com maiores áreas, estão distribuídos, entre as vias arteriais e
coletoras, é o que pode se observar, por exemplo, nos lotes 28, 30, 49, 52, 94 e 99 (áreas
superiores a 2000m²), localizados nas vias arteriais Prudente de Morais, Salgado Filho e
Bernardo Viera. Os demais, estão nas vias coletoras e muitos deles, até mesmo em vias
locais.
De modo a facilitar a visualização e melhor compreender da localização dos lotes vazios
no bairro, o mapa foi ampliado por partes e distribuídos nas Figuras de 47 a 51.

Fonte: Elaboração da autora (2018)

Figura 47 – Mapa com a espacialização dos tipos no recorte.
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Fonte: Elaboração da autora (2018)

Figura 48 – Vazios numerados por área demarcada
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Fonte: Elaboração da autora (2018)

Figura 49 – Vazios numerados por área demarcada
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Fonte: Elaboração da autora (2018)

Figura 50 – Vazios numerados por área demarcada
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Fonte: Elaboração da autora (2018)

Figura 51 – Vazios numerados por área demarcada
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4.2. VAMOS OCUPAR OS VAZIOS? DIRETRIZES PARA QUE SE CUMPRA A FUNÇÃO
SOCIAL DA PROPRIEDADE.
Visando a ocupação dos tipos de vazios identificados no Universo de estudo e sua
possível replicação para as demais partes da cidade, são definidas, neste item, algumas
diretrizes para regulamentação e implementação dos instrumentos urbanísticos já existentes
no Plano Diretor de Natal (2007) que fazem cumprir a função social da propriedade. Como
referência para essa construção, além do Plano Diretor e próprio Estatuto da cidade, foram
utilizados os seguintes documentos, já citados, “Estatuto da Cidade: guia para implementação
pelos municípios e cidadãos.” (Rolnik e Saule Junior, 2002), Caderno Técnico parcelamento,
edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e IPTU Progressivo no tempo” (Denaldi et al,
2015), Cartilha PEUC SP (São Paulo, 2015) e “Guia para delimitar ZEIS de vazios”
(MINC/BRASIL,2009).
A partir da análise, sugere-se como diretriz repensar as condições necessárias para
atender a função social da propriedade. De natureza genérica, o conceito direciona os órgãos
de licenciamento, a entender o cumprimento da função social como o atendimento as
prescrições urbanísticas de uso e ocupação do solo, sem levar em consideração, muitas
vezes, que cidade está sendo produzida.
As demais diretrizes foram divididas em três eixos: (1) Diretrizes gerais para o bairro,
mediante o que já é previsto em lei, com complementações; (2) possibilidades de usos para
os tipos identificados; e (3) procedimentos que facilitem a implementação ainda não
explorados, cuja aplicação dependerá de detalhamento em decreto municipal).
4.2.1

Diretrizes gerais para o bairro
Mediante o que foi observado na pesquisa documental dos Planos Diretores

Municipais e as recomendações existentes nos cadernos técnicos e guias, propõe-se que o
bairro seja definido como área prioritária para criação de AEIS de vazios para fins de produção
de HIS.

Essa diretriz, pode ser justificada pelo fato do bairro atender as prerrogativas

necessárias para essa definição, como: estar em uma zona adensável, estar próximas aos
principais eixos de circulação da cidade e existirem muitos lotes que atendem os tipos e as
áreas mínimas, definidos como requisitos para este fim: lotes acima de 400m² e lotes acima
de 1000m² (NATAL, 2007, Art.25). Nessa priorização, pode-se ressaltar o elevado potencial
construtivo do bairro (coeficiente máximo de 3,0), e a possibilidade de dispensa da Outorga
Onerosa Gratuita para construção de HIS.
Nessa perspectiva, deve-se atentar para demarcação de lotes e edificações vazias
localizadas próximas as vias arteriais – principais eixos de transporte coletivo da cidade, de
modo a promover melhores condições de mobilidade urbana.
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Deve ser definida também, como área prioritária de notificação do PEUC/IPTU
Progressivo no Tempo, para que os instrumentos de Regularização Fundiária e Indução do
Desenvolvimento Urbano possam trabalhar conjuntamente. Além disso, recomenda-se
prosseguir no levantamento dos vazios, dessa vez, com foco nas edificações vazias ou
subutilizadas existentes no bairro, de modo a identificar outros tipos de vazios e suas
possibilidades de usos.

4.2.2 Possibilidades de usos para os tipos identificados no bairro
Uma vez identificados três tipos de vazios no bairro: vazios de pequeno porte (Tipo 1),
lotes subutilizados (Tipo 2) e áreas ociosas (Tipo 3), os quais foram descritos e detalhados no
item anterior, foi possível traçar estratégias e possibilidades para ocupação adequada de cada
um deles. Vale salientar que, a exceção do Tipo 1, todos devem ser notificados para fins do
cumprimento do PEUC e se necessário, ser cobrado as alíquotas do IPTU progressivo. Devem
obedecidos os prazos estabelecidos nos termos da lei. (NATAL, 2007, Art. 42, §4º).
•

Tipo 1:
Embora esse tipo esteja atualmente previsto no Plano como área de não incidência

dos instrumentos PEUC e IPTU Progressivo, optou-se ainda assim, em propor algumas
diretrizes para sua ocupação. Essa decisão se justifica pela média da área dos lotes
parcelados no bairro: 381m² (FERREIRA,1996). A primeira alternativa é delimitar esses
lotes com área até 400m² como áreas possíveis para HIS. Mesmo com áreas pequenas, o
coeficiente máximo de aproveitamento (3,0), permite que haja adensamento construtivo e
populacional.
Para viabilizar a ocupação desses sem enquadrá-los no PEUC, existem duas
alternativas já previstas no Plano, as quais podem ser reiteradas: o Consórcio Imobiliário,
para casos em que o proprietário não possui recursos para edificá-lo, e a concessão da
OODC para construção de habitação de interesse social. Cabe aqui também, estabelecer
uma condição: devido à existência de diversos lotes contíguos com área até 400m², devese investigar quem são os proprietários dessas terras. Caso sejam do mesmo titular, eles
não devem ser eximidos da obrigação do PEUC.
• Tipo 2:
Para melhor aproveitamento dos lotes subutilizados - sobretudo dos estacionamentos,
a aprovação do empreendimento deve estar condicionada a criação de edifícios garagem de
planta-livres, com uso misto térreo do lote, promovendo a instalação de pequenos comércios
e serviços com fachadas voltadas diretas para a rua, promovendo a diversidades de usos,
desenvolvimento econômico e maior agradabilidade e sensação de segurança aos que

127

circulam em seu entorno. Dada essa condição, estacionamentos não devem se enquadrar
nos usos que prescindem de edificação.
Uma alternativa também, é prever uma parcela do terreno para espaços ao ar livre de
convivência/lazer como praças, considerando que o bairro de Lagoa Nova, carece desse tipo
de equipamento nas parcelas centrais e nordeste de seu território. A criação de bosques69,
pode ser outro caminho. Além de funcionar como uma medida compensatória para poluição
sonora e do ar gerada pelo tráfego de veículos, ampliaria a quantidade de áreas verdes
intraquadras – uma vez que hoje a maior parte da arborização do bairro se concentra nos
canteiros centrais.
Além dessas possibilidades, deve-se considerar o que já está previsto em lei. Nesse
tipo, foram identificados lotes com áreas superiores à 400m², os quais podem ser destinados,
também, para AEIS com fins de habitação (NATAL,2007, Art. 22, IV). Os lotes identificados
com área cima de 1000m², podem ser destinados para produção de alimentos de primeira
necessidade70 (NATAL, 2007, Art.22,II).
• Tipo 3:
Para este tipo, podem ser previstos, da mesma forma que o tipo 2, as AEIS de vazios
para fins de HIS. Nos lotes com áreas superiores a 1000m², também pode ser destinado para
produção de alimentos de primeira necessidade, tal qual foi especificado no tipo 2.

É

necessário atentar sempre para o padrão da habitação que será produzido e para quem ela
será destinada.

4.2.3 Procedimentos para regulamentação e implementação
Sabe-se, a partir do que já foi discutido anteriormente nesse trabalho, a aplicação dos
instrumentos como o PEUC e a ZEIS de vazios, deve estar amparada por lei específica. Para
o PEUC, o município deverá definir quais os usos sobre os quais os instrumentos não
incidirão71, e especificar uma caracterização dos tipos mais detalhada: subutilizados, não
utilizados e não edificados, além de estabelecer estratégias de gestão que envolvam a
participação social. Tendo isso em vista, recomenda-se que:
•

O conceito de subutilizado seja melhor especificado. A associação ao índice
de aproveitamento do lote não serve para os casos de edifícios subutilizados,
uma vez que a subutilização remete tão somente ao índice construtivo e não à
sua ocupação parcial. Deve-se, portanto, definir um coeficiente máximo de
desocupação do edifício.

69 “Bosque - conjunto natural ou implantado de árvores com metragem quadrada de massa verde (projeção de copas) não inferior a 500m² (quinhentos
metros quadrados), podendo ser encontrado em praças, unidades de conservação e áreas particulares na malha urbana.” (NATAL, 2 007, Art.6, X)
70 Para população com renda de até três salários mínimos.
71 No Plano atual, não são definidos esses usos. São definidas apenas as áreas do lotes que ficam eximidas da obrigação. (NATAL, 2007, Art.71, 1.)
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•

Rever o coeficiente de 0,1 para caracterização de um lote como subutilizado.
Esse coeficiente, por representar uma parcela de apenas 10% da ocupação do
lote, acaba excluindo um grande universo de lotes que poderiam ser notificados
para o cumprimento da função social.

•

Promover a participação da população no processo de identificação das áreas
vazias, que poderão ser indicadas tanto nos órgãos responsáveis, quanto por
meio de plataformas colaborativas digitais. Para viabilizar essa participação,
devem ser produzidos materiais informativos com linguagem com o menor grau
de tecnicidade possível.

•

Definir o que são ocupações transitórias ou móveis, citadas nos termos da lei.

Com vistas a implementação do PEUC, os gestores municipais devem adotar alguns
procedimentos iniciais, como:
•

Prosseguir na revisão dos dados cadastrais-imobiliários existentes no
Munícipio. As informações cedidas para este estudo dão uma pista do nível da
desatualização dessas informações. Se necessário, deve ser montada uma
equipe de trabalho que fique à cargo de desenvolver esse trabalho – o qual
deve ser contínuo.

•

Identificar os proprietários dos imóveis, a partir dos registros existentes nos
cartórios.

• Definir quais são as áreas prioritárias para notificação.
Para a regulamentação das ZEIS de vazios, devem ser adotados e definidos os
seguintes aspectos:
• Definir o tipo de moradia que se pretende produzir e a quem ela será
destinada – padrão de moradia e faixa de renda.
•

Definir as proporções dos lotes que serão destinadas para produção de HIS.

• Prosseguir na delimitação das áreas previstas para AEIS de vazios, definir
estas as áreas como Zonas Adensáveis é muito abrangente. Portanto, e, na
medida do possível, associar com as áreas prioritárias de incidência do
PEUC.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste desfecho, pedirei licença para me comunicar na primeira pessoa, para concluir
meu trabalho final de graduação, com algumas reflexões de caráter menos tecnicista e mais
humano. Quando escolhi esse tema, soube que seria um tamanho desafio a ser vencido,
tendo em vista a complexidade que essa discussão carrega para um Trabalho Final de
Graduação. Contudo, visto a minha curiosidade no funcionamento da gestão pública e no
planejamento urbano, encarei esse desafio. À medida que avançava e me dedicava,
depreendia que, de fato, os seis meses de pesquisa e dedicação, não seriam suficientes para
me aprofundar e me apropriar de todos os debates. Afinal, as variáveis são inúmeras: quem
se apropria desses conceitos? Quem está interessado em ocupar esses vazios? Somos nós,
arquitetos e urbanistas e os membros dos movimentos de luta por moradia? O que os gestores
querem? Os proprietários de terra entendem o prejuízo estrutural causado por sua terra vazia?
O que vale mais, os interesses do capital ou o bem-estar social?
Na tentativa de ter respostas para esses questionamentos, a ideia foi articular teoria e
prática. Teoria, no que diz respeito ao entendimento dos principais conceitos e discussões
sobre vazios. Teoria também, atrelada à Política Urbana e a normativa urbanística e como
elas vem se desdobrando ao longo dos anos no território. Quando falo em prática, me refiro
ao processo de realizar uma análise morfológica e conjuntural do bairro. Me refiro também, a
experimentar, na escala do bairro, uma proposta metodológica para identificar, classificar e
mapear os vazios. Eu pensava, a todo instante, se seria possível avançar para as etapas
seguintes e quiçá chegar ao cumprimento da função social dessas propriedades. Imagine que
sonho seria rebater essa realidade na prática. Quantas famílias poderiam morar nos terrenos
com mais de 1000m² que identifiquei na Av. Salgado Filho ou Av. Prudentes de Morais, por
exemplo? Quantos custos de infra-estrutura seriam reduzidos se a população que reside nas
bordas da cidade tivesse a oportunidade de morar em “uma área central”?
Falo isso porque, entendendo minha condição privilegiada dentro da cidade e da
sociedade e sendo moradora do bairro de Lagoa Nova – o prédio que moro está dentro do
recorte desse estudo – me coloco a pensar o quão bom seria se outras pessoas que todos os
dias por aqui circulam, tivessem a o oportunidade de usufruir, no seu cotidiano, dessas
estruturas existentes no bairro: ter quase mais da metade das linhas de ônibus circulando
próximo à sua porta, morar perto do trabalho (classe trabalhadora que é empregado em Lagoa
Nova, geralmente não mora nas imediações, disso sabemos), ter a possibilidade de não
gastar horas do seu dia, no trajeto casa-trabalho ou casa-escola – tempo este, que poderia
ser gasto desempenhando diversas outras atividades – sejam elas culturais ou de lazer.
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Esse trabalho mostra, que embora ainda exista um longo caminho a ser seguidor, é
possível no poder de transformação desses instrumentos urbanísticos que se voltam a
combater a ociosidade das propriedades, previstos pelo Estatuto da Cidade. Acredito também
que esse debate deve entrar como umas das pautas prioritárias dos debates da revisão do
Plano Diretor de Natal, visto que diversos outros eixos de discussão acabam se voltando para
uma mesma questão: a otimização da infraestrutura. O debate, portanto, não deve parar por
aqui. Precisamos continuar na luta em busca de uma cidade como espaço de troca e não
como produto.
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APÊNDICE A
VAZIOS NO RECORTE ESPACIAL
Numeração
no mapa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RUA

ÁREA
M²

R SAO JOSE
984
R ALBINO FERNANDES
BORGES
285,23
R ALBINO FERNANDES
BORGES
516,6
R ALBINO FERNANDES
BORGES
603,96
R VEREADOR
ORLANDO GARCIA
1249,15
R VEREADOR
ORLANDO GARCIA
148
R DOUTOR JOSE
BORGES
128

ÁREA POR AGRUPAMENTO
ATÉ 200 a 400 a acima de
200M²; 400; 1000;
1000;
X
X
X
X

ESTACIONAMENTO
X

X
X

AV BERNARDO VIEIRA
6078
R DOUTOR JOSE
GONCALVES
4960,48

X

10

AV BERNARDO VIEIRA

457,84

11

R AMARO MESQUITA

958,88

X

12

R SAO JOSE

1123,51

X

13

AV ANTONIO BASILIO

1052,17

X

15

AV ANTONIO BASILIO 928,96
R GENERAL
FRANCISCO MONTEIRO 401,2
409

X

17

AV ANTONIO BASILIO
R DOUTOR JOSE
GONCALVES

797,57

X

1474,47

X

1243,23

X

25

AV ANTONIO BASILIO
R DOUTOR CUSSI
JUNIOR
R DOUTOR JOSE
GONCALVES
R GENERAL
FRANCISCO MONTEIRO
R NASCIMENTO
FERNANDES
R NASCIMENTO
FERNANDES
R NASCIMENTO
FERNANDES

26

R SAO JOSE

4408

27

R SAO JOSE
AV PRUDENTE DE
MORAIS

991,79

20
21
22
23
24

28
29
30

AV ANTONIO BASILIO
AV PRUDENTE DE
MORAIS

129,16

ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO

X

AV ANTONIO BASILIO

19

ESTACIONAMENTO

X

16

18

ESTACIONAMENTO

X

X

14

OBSERVAÇÃO

ESTACIONAMENTO

X

751,12

X

331,1

ESTACIONAMENTO

X

100,5

X

159,94

X

131,3

X
X
X

2142,26

X

4700

X

2050,07

X

31

AV ANTONIO BASILIO

1067

32

R ROMUALDO GALVAO

373,03

X

X

33

R ROMUALDO GALVAO

371,28

X

ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO
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34
35
36
37
38

R DOUTOR JOSE
GONCALVES
AV NASCIMENTO DE
CASTRO
R ALUIZIO BEZERRA
R DOUTOR JOSE
GONCALVES

381

X

559,03

X

1063
891,42

X

ESTACIONAMENTO

X

ESTACIONAMENTO

X

ESTACIONAMENTO

X

AV ANTONIO BASILIO
R DESEMBARGADOR
JOAO DANTAS SALES
R DESEMBARGADOR
JOAO DANTAS SALES
R DESEMBARGADOR
JOAO DANTAS SALES
R DESEMBARGADOR
JOAO DANTAS SALES
R DESEMBARGADOR
JOAO DANTAS SALES

1681,5

AV RUI BARBOSA
AV NASCIMENTO DE
CASTRO
AV NASCIMENTO DE
CASTRO

699,73

1274

49

R MARIZE BASTIER
R PROFESSOR
ALMEIDA BARRETO
AV PRUDENTE DE
MORAIS

5158,91

50

R TOMAZ PEREIRA

611,17

51

R TOMAZ PEREIRA

400

52

AV AMINTAS BARROS
R PROFESSOR
ANTONIO CAMPOS
R PROFESSOR
ANTONIO CAMPOS

3518

431,82

56

AV AMINTAS BARROS
R PROFESSOR
ALMEIDA BARRETO

1421,29

57

AV RUI BARBOSA

670,48

58

AV RUI BARBOSA

377

59

AV RUI BARBOSA

1451

X

60

R SAUDADE

1332,14

X

61

AV AMINTAS BARROS

259,69

X

62

AV AMINTAS BARROS

625,62

X

63

R SAO JOSE
AV PRUDENTE DE
MORAIS
R PROFESSOR OTTO
DE BRITO GUERRA
R PROFESSOR OTTO
DE BRITO GUERRA
R PROFESSOR OTTO
DE BRITO GUERRA
R PROFESSOR OTTO
DE BRITO GUERRA
R PROFESSOR OTTO
DE BRITO GUERRA

731

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

53
54
55

64
65
66
67
68
69

352,16

X

349,02

X

351,78

X

350

X

327,36

X

381,71

X
X

698

X

787

X
X
X
X
X

336

X

318

X

ESTACIONAMENTO

X
X
X
X

X

1181

ESTACIONAMENTO
X

359

X

343,87

X

386,75

X

396

X

420

ESTACIONAMENTO

X

X
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77

R PROFESSOR OTTO
DE BRITO GUERRA
R PROFESSOR OTTO
DE BRITO GUERRA
R PROFESSOR OTTO
DE BRITO GUERRA
R PROFESSOR OTTO
DE BRITO GUERRA
R PROFESSOR OTTO
DE BRITO GUERRA
R PROFESSOR OTTO
DE BRITO GUERRA
R PROFESSOR OTTO
DE BRITO GUERRA
R FRANCISCO
FERREIRA DE LIMA

78

70
71
72
73
74
75
76

696,02

X

443,7

X

376,62

X

418,58

X

469,73

X

402,5

X

408,25

X

212

X

AV AMINTAS BARROS

388,48

X

79

R MARIZE BASTIER

1872,1

X

ESTACIONAMENTO

80

R MARIZE BASTIER

1658

X

ESTACIONAMENTO

81

R SAO JOSE

1251

X

82

R SAO JOSE

871

X

83

AV MIGUEL CASTRO

884

X

84

2077

96

AV MIGUEL CASTRO
FRANCISCO BORGES
DE OLIVEIRA
R CONSELHEIRO
MORTON FARIA
R CONSELHEIRO
MORTON FARIA
R CONSELHEIRO
MORTON FARIA
R FERNANDO
BARRETO
R CONSELHEIRO
MORTON FARIA
R PADRE JOAO
DAMASCENO
R PADRE JOAO
DAMASCENO
R PADRE JOAO
DAMASCENO
AV SENADOR
SALGADO FILHO
R ANFILOQUIO PAIVA
CAMARA
R PROFESSOR
ANTONIO CAMPOS

97
98

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

99
100
101
102
103
104
105

X

699

X

4236,68

ESTACIONAMENTO
ESTACIONAMENTO

X

863,09
333,5

ESTACIONAMENTO

X
X

666

X

507

X

561,2

X

556,87

X

ESTACIONAMENTO

1564,93

X

2910

X

432

X

ESTACIONAMENTO

788,4

X

ESTACIONAMENTO

AV LIMA E SILVA

655,57

X

ESTACIONAMENTO

AV LIMA E SILVA
AV SENADOR
SALGADO FILHO
R São José

786,28

X

ESTACIONAMENTO

R São José
R São José
R São José
R São José
AV CAPITAO-MOR
GOUVEIA

6005

X

604,25
358

X
X

1467

X

ESTACIONAMENTO

2514

X

ESTACIONAMENTO

268,78

X

313,23

X

144

106
107

R São José
R São José

311

X

323

X

108

R São José

300

X

109

R São José
R DEPUTADO CLOVIS
MOTTA
AV SENADOR
SALGADO FILHO
AV SENADOR
SALGADO FILHO
AV SENADOR
SALGADO FILHO

321

X

363,87

X

110
111
112
113

13166

X

392,68

X

368,05

X
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APÊNDICE B
Vazios no bairro
RUA

ÁREA POR AGRUPAMENTO
ATÉ
200 a 400 a Acima de
200M²; 400; 1000;
1000;

Localização

OBSERVAÇÃO

137,9

X

FORA DO
RECORTE

ESTACIONAMEN
TO

176,05

X

Fora do recorte

Estacionamento

278,56

X

Fora do recorte

Estacionamento

189,35

X

Fora do recorte

118,75

X

Fora do recorte

77

X

Fora do recorte

40,94

X

Fora do recorte

83,14

X

Fora do recorte

87,72

X

Fora do recorte

10

R Tororós
Tv perito José
Lourenço
Tv perito jose
lourenco - ii
Av. Antônio
Basílio
Av. Antônio
Basílio
R ipueira

202,23

X

Fora do recorte

11

R ipueira

199,74

X

Fora do recorte

12

Tv antonio basilio 194,15

X

Fora do recorte

13

Tv antonio basilio 194,15

X

Fora do recorte

14

R Tororós
R doutor julio
resende
R doutor julio
resende
R comerciario
carlos serrano
R comerciario
carlos serrano
R professor
almeida barreto
R professor
almeida barreto
R professor
almeida barreto
R professor
almeida barreto
R dom joaquim de
almeida
R Doutor
Francisco Ivo
Trindade
R Doutor
Francisco Ivo
Trindade
R doutor Milton
santos
Av Xavier da
Silveira
Av Xavier da
Silveira
R haroldo de
almeida

1
2
3
4
5
6
7
8
9

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

R Paulo Barros
de gois
R doutor Lauro
pinto
Av. Capitão-mor
gouveia
R myriam coeli

ÁREA
M²

395,24

X

Fora do recorte

308,24

X

Fora do recorte

324,8

X

Fora do recorte

216

X

Fora do recorte

216

X

Fora do recorte

300

X

Fora do recorte

300

X

Fora do recorte

300

X

Fora do recorte

300

X

Fora do recorte

252,75

X

Fora do recorte

300

X

Fora do recorte

Controle de
gabarito

300

X

Fora do recorte

Controle de
gabarito

291,9

X

Fora do recorte

300

X

Fora do recorte

322

X

Fora do recorte

377,33

X

Fora do recorte

Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito

Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

R henrique de
300
araujo goes
R henrique de
300
araujo goes
R henrique de
300
araujo goes
R henrique de
300
araujo goes
R henrique de
300
araujo goes
R henrique de
300
araujo goes
Tv ministro
300
Macedo soares
R Ministro
305
Macedo Soares
R Ministro
300
Macedo Soares
R Ministro
300
Macedo Soares
R Ministro
300
Macedo Soares
R Ministro
308
Macedo Soares
R doutor Lauro
298,56
Pinto
R doutor Lauro
292,39
Pinto
R doutor Lauro
360
Pinto
R doutor Lauro
360
Pinto
R doutor Lauro
360
Pinto
R doutor Lauro
386
Pinto
R paulo barros de
269
gois
R paulo barros de
306,11
gois
Av jeronimo
336
camara
Av jeronimo
320,8
camara
Av jeronimo
390
camara
Av lima e silva
304

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

Estacionamento

X

Fora do recorte

Estacionamento

X

Fora do recorte

Estacionamento

X

Fora do recorte

Estacionamento

X

Fora do recorte

Estacionamento

X

Fora do recorte

Estacionamento

X

Fora do recorte

Estacionamento

X

Fora do recorte

Estacionamento

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

54

Av lima e silva

306

X

Fora do recorte

55

Av lima e silva

366,16

X

Fora do recorte

56

Av lima e silva

380,51

X

Fora do recorte

57

Av lima e silva

300

X

Fora do recorte

58

Av lima e silva

300

X

Fora do recorte

59

Av Miguel castro
Av nascimento de
castro
R almirante
tamandare
R almirante tertius
rebelo
R almirante tertius
rebelo

391,58

X

Fora do recorte

346,98

X

Fora do recorte

322,88

X

Fora do recorte

330,95

X

Fora do recorte

321,72

X

Fora do recorte

60
61
62
63

Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito

X

147

64

R Jaguarari

340,18

X

Fora do recorte

65

R Jaguarari

239,2

X

Fora do recorte

66

R Jaguarari

237,69

X

Fora do recorte

67

R Jaguarari

325,58

X

Fora do recorte

68

R Jaguarari

340,82

X

Fora do recorte

69

R Jaguarari

345,2

X

Fora do recorte

70

R jairo tinoco

360

X

Fora do recorte

71

R jairo tinoco

360

X

Fora do recorte

72

354

X

Fora do recorte

360

X

Fora do recorte

360

X

Fora do recorte

358,03

X

Fora do recorte

391

X

Fora do recorte

265

X

Fora do recorte

268,96

X

Fora do recorte

390

X

Fora do recorte

310,66

X

Fora do recorte

310,66

X

Fora do recorte

390

X

Fora do recorte

83

R jairo tinoco
R joao alves de
melo
R joao alves de
melo
R joao alves de
melo
R joao celso filho
R jose ribeiro
dantas
R jose ribeiro
dantas
R mandacaru
R raimundo
chaves
R raimundo
chaves
R silvino bezerra
neto
R tororos

371,87

X

Fora do recorte

84

Av antonio basilio 278,35

X

Fora do recorte

85

Av antonio basilio 302,52

X

Fora do recorte

86

Av bernardo vieira

300

X

Fora do recorte

87

R anizio de souza

315

X

Fora do recorte

88

R anizio de souza 340,56

X

Fora do recorte

89

R anizio de souza

X

Fora do recorte

90

R anizio de souza 360
R antonio
331,83
barateiro sobrinho
R assad salha
326,87

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

91
92

360

93

R assad salha

312,5

X

Fora do recorte

94

R brandao

375

X

Fora do recorte

95

R brandao

375

X

Fora do recorte

96

R brandao

375

X

Fora do recorte

97

R brandao

321,39

X

Fora do recorte

98

R brandao

375

X

Fora do recorte

99

R ipueira

268,44

X

Fora do recorte

100

R myriam coeli
R silvino bezerra
neto
R nascimento
fernandes
R nascimento
fernandes

305,9

X

Fora do recorte

390

X

Fora do recorte

266,14

X

Fora do recorte

286,23

X

Fora do recorte

101
102
103

148

104
105
106
107
108
109

R professor
almeida barreto
R doutor julio
resende
R doutor julio
resende
R desportista jose
procopio filho
R desportista jose
procopio filho
R desportista jose
procopio filho

334,8

X

Fora do recorte

426,1

X

Fora do recorte

577,57

X

Fora do recorte

518,77

X

Fora do recorte

473,23

X

Fora do recorte

385,96

X

Fora do recorte

110

R diamante

600

X

Fora do recorte

111

R cassiterita

523,28

X

Fora do recorte

112

R cassiterita

510,8

X

Fora do recorte

113

Av antonio basilio 534,49

X

Fora do recorte

114

Av antonio basilio

621,6

X

Fora do recorte

115

Av xavier da
silveira

625,42

X

Fora do recorte

116

R geranios

769,24

X

Fora do recorte

117

R geranios

543,75

X

Fora do recorte

118

R granito

639,22

X

Fora do recorte

429,58

X

Fora do recorte

424,24

X

Fora do recorte

605,5

X

Fora do recorte

480

X

Fora do recorte

119
120
121
122

R haroldo de
almeida
R haroldo de
almeida
R historiador
tobias monteiro
R joao vilar da
cunha

123

R joaquim alves

450

X

Fora do recorte

124

R joaquim alves

518,75

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

125
126
127
128
129
130
131
132

R jornalista
403,84
haroldo gurgel
R leonardo
510
drumond
R ministro
646,3
macedo soares
R ministro
441
raimundo de brito
R ministro
430
raimundo de brito
R ministro
430
raimundo de brito
R ministro
430
raimundo de brito
R ministro
430
raimundo de brito

133

R sheelita

900

X

Fora do recorte

134

R agua marinha

600

X

Fora do recorte

135

R agua marinha

637,5

X

Fora do recorte

Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito

149

Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito/estacion
amento

136

R felipe cortez

600

X

Fora do recorte

137

Av capitao-mor
gouveia

404,36

X

Fora do recorte

138

Av lima e silva

480

X

Fora do recorte

800,1

X

Fora do recorte

Estacionamento

453,4

X

Fora do recorte

Estacionamento

456

X

Fora do recorte

Estacionamento

921,37

X

Fora do recorte

Estacionamento

475,39

X

Fora do recorte

909,95

X

Fora do recorte

820,85

X

Fora do recorte

146

R doutor lauro
pinto
R doutor lauro
pinto
R professor
arthephio bezerra
Av Amintas
barros
R Murilo melo
R doutor Jose
Aurino da rocha
R Francisco
borges de oliveira
R grossos

908,72

X

Fora do recorte

147

R Jaguarari

655,1

X

Fora do recorte

148

R Jaguarari
R joaquim victor
de hollanda
R jose ribeiro
dantas
R jose ribeiro
dantas
R murilo melo

610,24

X

Fora do recorte

502,86

X

Fora do recorte

441,28

X

Fora do recorte

456

X

Fora do recorte

450

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

139
140
141
142
143
144
145

149
150
151
152
153
154
155
156
157

R murilo melo
420
R nelson geraldo
960
freire
R padre
1151,5
champagnat
5
R raimundo
401,57
chaves
R tereza campos 409,2

158

R tororos

487,5

X

Fora do recorte

159

R tororos

665,09

X

Fora do recorte

160

R tororos

900

X

Fora do recorte

161

R tororos
R vereadora
maria queiroz
R vereadora
maria queiroz
Tv murilo melo

487,5

X

Fora do recorte

450

X

Fora do recorte

546

X

Fora do recorte

482,94

X

Fora do recorte

Av antonio basilio 483,89

X

Fora do recorte

162
163
164
165
166

Av lima e silva

550

X

Fora do recorte

167

Av lima e silva

835,61

X

Fora do recorte

168

R anibal correia

735

X

Fora do recorte

169

R anibal correia
R antonio
barateiro sobrinho
R antonio
barateiro sobrinho

430

X

Fora do recorte

450

X

Fora do recorte

450

X

Fora do recorte

170
171

Controle de
gabarito

150

176

R antonio
450
barateiro sobrinho
R doutor francisco
900
leite de carvalho
R doutor Horácio 910,12
R doutor Joao
716,43
Abdon da silva
R eduardo gurgel 450,95

177

R eduardo gurgel

45171

X

Fora do recorte

178

R eduardo gurgel

421

X

Fora do recorte

179

R eduardo gurgel 465,46
R francisco
525
borges de oliveira
R Tereza bezerra
440
Salustiano
Av Bernardo
8358
vieira
R historiador
1598
tobias monteiro
1504,5
R Lauro Medeiros
7

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

172
173
174
175

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

R saudade

1336

R Conego Luiz 1064,2
wanderley
5
R Paulo barros de
2607
gois
Av Jeronimo
1188
Câmara
1978,1
R acari
7
R Alexandre
2686,9
chaves neto
7
R capitao dobico 2700
R conego luiz
7935,7
wanderley
5
5130,8
R grossos
2
1246,9
R jaguarari
4
2058,2
R jaguarari
8
R joaquim victor 1008,6
de hollanda
1
R jornalista
2672,9
francisco sinedino
5
R paulo pinto de 1981,4
abreu
1
13920,
R potiguares
87
4318,8
R potiguares
6
R radialista
1100
monteiro neto
R raimundo
1107,4
chaves
5
R raimundo
1117,4
chaves
2
R tororos
9080
R tororos

2077

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

Estacionamento

X

Fora do recorte

Estacionamento

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito
Controle de
gabarito

151

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

1925,1
4
Tv antonio basilio 1196,3
Av nascimento de 1920,2
castro
3
R nascimento
1522,6
fernandes
7
R estacio de sa

R sao jose
R albino
fernandes borges
R albino
fernandes borges
R albino
fernandes borges
R vereador
orlando garcia
R vereador
orlando garcia
R doutor jose
borges
Av bernardo vieira
R doutor jose
goncalves
Av bernardo vieira
R amaro
mesquita

984
285,23

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Fora do recorte

X

Recorte

516,6

X

Recorte

603,96

X

Recorte

1249,1
5

X

Recorte

148

Recorte

128

Recorte

6078
4960,4
8
457,84
958,88

1123,5
1
1052,1
Av antonio basilio
7
Av antonio basilio 928,96
R general
francisco
401,2
monteiro
Av antonio basilio
409

R sao jose
991,79
Av prudente de 2142,2
morais
6
Av antonio basilio 4700
Av prudente de 2050,0
morais
7

Estacionamento

X

Recorte

X

Recorte

Estacionamento

X

Recorte

Estacionamento

X

Recorte

R sao jose

Av antonio basilio 797,57
R doutor jose
1474,4
goncalves
7
1243,2
Av antonio basilio
3
R doutor cussi
129,16
junior
R doutor jose
751,12
goncalves
R general
francisco
331,1
monteiro
R nascimento
100,5
fernandes
R nascimento
159,94
fernandes
R nascimento
131,3
fernandes
R sao jose
4408

Controle de
gabarito

X

Recorte

X

Recorte

X

Recorte

X

Recorte

X

Recorte

X

Recorte

Estacionamento

X

Recorte

Estacionamento

X

Recorte

Estacionamento

Recorte
X

Recorte

X

Recorte

Estacionamento

Recorte
Recorte
Recorte
X
X

Recorte
Recorte

X

Recorte

X

Recorte

X

Recorte

Estacionamento

152

240

259

Av antonio basilio
R romualdo
galvao
R romualdo
galvao
R doutor jose
goncalves
Av nascimento de
castro
R aluizio bezerra
R doutor jose
goncalves
Av antonio basilio
R desembargador
joao dantas sales
R desembargador
joao dantas sales
R desembargador
joao dantas sales
R desembargador
joao dantas sales
R desembargador
joao dantas sales
Av rui barbosa
Av nascimento de
castro
Av nascimento de
castro
R marize bastier
R professor
almeida barreto
Av prudente de
morais
R tomaz pereira

260

R tomaz pereira

261

Av amintas barros 3518
R professor
336
antonio campos
R professor
318
antonio campos
Av amintas barros 431,82
R professor
1421,2
almeida barreto
9
Av rui barbosa
670,48

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

262
263
264
265
266
267

Av rui barbosa

268

Av rui barbosa

1067
X

Recorte

371,28

X

Recorte

381

X

Recorte

559,03
1063

274
275

Recorte
X

X

Recorte

349,02

X

Recorte

351,78

X

Recorte

350

X

Recorte

327,36

X

Recorte

381,71

X

Recorte
X

1274
X

5158,9
1
611,17
400,27

377

Recorte
X

787

X
X

Recorte
Recorte

Estacionamento

Recorte

Estacionamento

Recorte

X

Recorte
X

Recorte

X

Recorte

X

Recorte
X

X

Recorte
Recorte

X

Recorte
X

Recorte

X

Recorte

X

Recorte
X

Recorte

X

1181

Estacionamento

Recorte
X

731

Estacionamento

Recorte

X

698

Estacionamento

Recorte

352,16

Av amintas barros 625,62

273

Recorte
X

699,73

Estacionamento

Recorte

X

1681,5

271

R sao jose
Av prudente de
morais
R professor otto
de brito guerra
R professor otto
de brito guerra

X

891,42

270

272

Recorte

373,03

1451
1332,1
R saudade
4
Av amintas barros 259,69

269

X

Recorte
X

Recorte

359

X

Recorte

343,87

X

Recorte

Estacionamento

153

287

R professor otto
de brito guerra
R professor otto
de brito guerra
R professor otto
de brito guerra
R professor otto
de brito guerra
R professor otto
de brito guerra
R professor otto
de brito guerra
R professor otto
de brito guerra
R professor otto
de brito guerra
R professor otto
de brito guerra
R professor otto
de brito guerra
R francisco
ferreira de lima
Av amintas barros

288

R marize bastier

1872,1

X

Recorte

289

R marize bastier

1658

X

Recorte

Estacionamento

290

R sao jose

1251

X

Recorte

Estacionamento

291

R sao jose

871

X

Recorte

292

Av miguel castro

884

X

Recorte

293

Av miguel castro
Francisco borges
de oliveira
R conselheiro
morton faria
R conselheiro
morton faria
R conselheiro
morton faria
R fernando
barreto
R conselheiro
morton faria
R padre joao
damasceno
R padre joao
damasceno
R padre joao
damasceno
Av senador
salgado filho
R anfiloquio paiva
camara
R professor
antonio campos
Av lima e silva

2077

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

386,75

X

Recorte

396

X

Recorte

420

X

Recorte

696,02

X

Recorte

443,7

X

Recorte

376,62

X

Recorte

418,58

X

Recorte

469,73

X

Recorte

402,5

X

Recorte

408,25

X

Recorte

212

X

Recorte

388,48

X

Recorte

X

699

X

4236,6
8

X

863,09
333,5

X

Recorte

Estacionamento

Recorte

Estacionamento

Recorte

Estacionamento

Recorte

X

Recorte

1127,1
4

X

Recorte

507

X

Recorte

561,2

X

Recorte

556,87

X

Recorte

1564,9
3

X

Recorte

2910

X

Recorte

Estacionamento

432

X

Recorte

788,4

X

Recorte

Estacionamento

655,57

X

Recorte

Estacionamento

786,28

X

Recorte

Estacionamento
Estacionamento

309

Av lima e silva
Av senador
salgado filho
R sao jose

310

R sao jose

358

307
308

6005

X

Recorte

604,25

X

Recorte

X

Recorte

154

311

R sao jose

1467

X

Recorte

312

R sao jose

2514

X

Recorte

Estacionamento

313

Estacionamento

315

R sao jose
Av capitao-mor
gouveia
R sao jose

316

268,78

X

Recorte

313,23

X

Recorte

311

X

R sao jose

323

X

Recorte

317

R sao jose

300

X

Recorte

318

R sao jose
R deputado clovis
motta
Av senador
salgado filho
Av senador
salgado filho
Av senador
salgado filho

321

X

Recorte

363,87

X

Recorte

314

319
320
321
322

13166

Recorte

X

Recorte

392,68

X

Recorte

368,05

X

Recorte

