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RESUMO 
 

No processo de crescimento urbano do município de Natal é dado que o período de atuação 

do BNH (1964-1986) foi marcado pela intensa expansão da malha urbana e configuração de 

periferias, através da construção de conjuntos habitacionais. Implantados em áreas segregadas 

da cidade formal existente, a população que se instalou nesses conjuntos também foi excluída 

dos seus direitos, considerando que a moradia se define não só pela unidade habitacional, mas 

também pelo acesso à infraestrutura urbana, equipamentos, serviços, entre outros. A partir 

dessa realidade e da constatação sobre os processos de exclusão e segregação socioespacial na 

cidade, buscou-se demonstrar, de maneira quantitativa, níveis de exclusão social em Natal, 

baseando-se na metodologia desenvolvida por Sposati (2000) e adaptada por Genovez (2002), 

que relaciona a base de dados do IBGE, destacando variáveis como renda, escolaridade e 

qualidade domiciliar. A pesquisa revelou padrões espaciais promovidos pelos conjuntos 

habitacionais cujas áreas desenvolveram-se ilhas com indicadores mais altos que seu entorno, 

revelando hierarquias internas nas periferias da cidade. 

 

Palavras-chave: Segregação socioespacial. Exclusão social. Conjuntos habitacionais. 

 

 

ABSTRACT 
 

In Natal’s urban growth process it is given that the performance period of the National 

Housing Bank (BNH, 1964-1986) was marked by the intense expansion of the urban grid and 

configuration of outskirts, through the construction of social housing developments. 

Implanted in segregated areas of the existing formal city, the population installed in these 

complexes was also excluded from their rights, considering that the housing defines itself not 

only by the physical dwelling, but also by its access to urban infrastructure, facilities, 

services, and others. From this reality and the verification of the city’s exclusion and socio-

spatial segregation processes, we aimed to quantitatively demonstrate levels of social 

exclusion in Natal, based on the methodology developed by Sposati (2000) and adapted by 

Genovez (2002), which relates IBGE’s (Brazilian Institute of Geography and Statistics) 

database underlying variables such as income, schooling and dwelling’s quality. The research 

unveiled some spatial patterns promoted by the social housings: in these areas islands were 

developed with higher indicators than surrounding areas, revealing internal hierarchies in the 

city’s outskirts. 

 

Key-words: Socio-spatial segregation. Social exclusion. Social housing. 
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EXCLUSÃO SOCIAL E CONJUNTOS HABITACIONAIS  

INTRODUÇÃO 

 

 

É dado que a população mundial residente em áreas urbanas tem crescido 

expressivamente nas últimas décadas. As cidades com mais de 1 milhão de habitantes que em 

1950 chegavam a 86, em 2006, chegaram a 400, verificando-se que o número de grandes 

cidades quadruplicou, em cerca 50 anos. Tal crescimento tem de se dado em todo o mundo, 

porém com grande intensidade nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, onde as 

grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro aumentaram sua população de 2,4 e 3,0 

milhões de habitantes em 1950, respectivamente, para 19,9 e 11,9 milhões de habitantes em 

2004 (DAVIS, 2006). 

No Brasil, essa rápida urbanização é uma das características mais expressivas do 

processo de “modernização” vivido pela sociedade brasileira a partir da segunda metade do 

século XX. A urbanização – com o crescimento intenso e a modernização dos padrões de 

produção das grandes e médias cidades brasileiras –, não reduziu os problemas regionais e 

sociais, ao contrário, gerou ainda mais disparidades, aumentando o quadro de pobreza e 

desigualdade social (VAINER; SMOLKA In: PIQUET; RIBEIRO, 1991, p. 19-20).  

O desenvolvimento industrial observado no Brasil gerou efeitos danosos às cidades os 

quais persistem até hoje: o crescimento econômico não foi acompanhado de melhoria de 

qualidade de vida, gerando inúmeros problemas urbanos, como a insuficiência de 

infraestrutura urbana, a segregação e a exclusão socioespacial, aliadas a uma forte crise 

habitacional.  

Em Natal, esses processos se confirmaram em sua dinâmica de expansão urbana, 

evidenciando espaços de pobreza e processos de produção (e reprodução) do espaço urbano 

que revelam níveis de segregação e exclusão socioespacial. A implantação de conjuntos 

habitacionais a partir da década de 1960 contribuiu fortemente para esses processos. Diversos 

estudos foram realizados sobre essa questão, considerando principalmente abordagens 

históricas, de evolução urbana e aspectos fundiários.  São exemplos os estudos de Ferreira 

(1996), que abordam a dinâmica do crescimento e a produção do espaço urbano na cidade de 

Natal; Silva (2003), que trata da mesma temática, mas abordando especificamente a criação 

de espaços de pobreza, loteamentos irregulares, na Região Administrativa Norte da cidade; 

Medeiros (2007), que enfoca em sua pesquisa a maneira como foi implantada a política 
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habitacional brasileira, tendo como universo empírico os conjuntos habitacionais na cidade de 

Natal. 

Identificou-se que, em algum nível, os estudos relacionam a implantação dos conjuntos 

habitacionais com processos de segregação e exclusão socioespacial na cidade. Contudo, 

observou-se também que são raros os estudos que demonstram esses processos urbanos 

aliando configurações físico-territoriais a indicadores sociais, a exemplo do que se verificou 

nos estudos desenvolvidos por Sposati (1996) e Genovez (2002), para as cidades de São Paulo 

e São José dos Campos, respectivamente.  

A metodologia desenvolvida por Sposati, através do Centro de Estudos das 

Desigualdades Socioterritoriais (Cedest), em parceria com o INPE, e pelo Núcleo de 

Seguridade e Assistência Social da PUC-SP, foi criada inicialmente para gerar o Mapa da 

Exclusão/Inclusão Social de São Paulo, e consiste na utilização de diversos indicadores 

sociais, coletados através dos censos – condição de sobrevivência, distribuição de renda dos 

chefes de família, desenvolvimento e estímulo educacional, escolaridade precária, 

longevidade, qualidade domiciliar –, para a criação de uma escala de representação espacial 

da exclusão/inclusão social.  

A metodologia utilizada por Genovez foi desenvolvida com base na metodologia inicial 

de Sposati, e aplicada para o desenvolvimento do Mapa da Exclusão/Inclusão para São José 

dos Campos, que utiliza como base os mesmos dados coletados no censo, porém utilizando 

como escala geográfica os setores censitários (GENOVEZ, 2002). Tal escala facilita a 

mensuração da exclusão social e espacialização da segregação urbana, possibilitando a 

relação Localização da moradia x Exclusão.  

Os estudos desenvolvidos por essas autoras para São Paulo e São José dos Campos nos 

motivaram a investigar como a exclusão e a segregação socioespacial se configuram no 

município de Natal, e principalmente nas áreas de conjuntos implantados pelo BNH. 

A política habitacional implantada sob a ótica do BNH foi implementada a partir de 

1964, no então Regime Militar, quando foi instituída, com base na criação do Sistema 

Financeiro de Habitação e do Banco Nacional de Habitação (BNH), voltado ao financiamento 

e à produção de empreendimentos imobiliários (BONDUKI, 2004; MARICATO, 1987).  

Esse modelo de política propôs soluções habitacionais de acordo com a renda familiar: 

as Companhias Habitacionais (COHABs) foram responsáveis pelas moradias destinadas às 

famílias com renda entre 3 e 5 salários mínimos; e os Institutos Nacionais de Orientação à 

Cooperativas (INOCOOPs) atenderam famílias com renda entre 5 e 12 salários mínimos. A 
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maioria dessas habitações construídas pelos promotores da política habitacional do BNH 

foram implantadas sob o tipo de conjuntos habitacionais em áreas periféricas das cidades. Na 

ausência de uma política adequada de regulação do uso e ocupação do solo, as áreas centrais e 

mais servidas com infraestrutura se tornavam mais caras e inacessíveis.  

Em Natal, a partir de meados da década de 1960, foram construídas cerca de 500.000 

unidades habitacionais, além de outras intervenções (como melhoria habitacional e remoção 

de favelas). Segundo Ferreira e Câmara (In: RIBEIRO, 1996), parte considerável de Natal, 

25% da área edificada, foi ocupada por projetos habitacionais de origem estatal. 

A partir da década de 1980, quando Natal foi considerada pelo IBGE totalmente urbana, 

o crescimento da cidade foi marcado pela construção de habitações divididas espacialmente 

por renda – COHABs e INOCOOPs.  

Além da diferenciação por renda, constatou-se que em Natal os conjuntos destinados à 

população de menor renda foram construídos em áreas com pouca ou nenhuma infraestrutura, 

como as regiões administrativas Norte e Oeste da capital. 

Como hipóteses, tem-se que a cidade de Natal apresenta áreas com diferentes índices de 

exclusão socioespacial e que as áreas de implantação dos conjuntos habitacionais, 

principalmente nas Regiões Administrativas Norte e Oeste, são as que apresentam maior 

índice de exclusão e segregação socioespacial na cidade.  

Nesse sentido, buscou-se conhecer o quadro de exclusão e segregação socioespacial na 

cidade, na fase contemporânea, considerando a implantação de conjuntos habitacionais para a 

população de baixa renda, produzidos pelo poder público através do Banco Nacional de 

Habitação. 

Em termos específicos buscou-se compreender a formação do espaço intra-urbano da 

cidade de Natal, com ênfase no mercado de terras e implantação dos conjuntos habitacionais 

através do poder público; refletir sobre a produção e reprodução do espaço urbano nas áreas 

periféricas da cidade; verificar os níveis de exclusão na capital; verificar a relação entre a 

localização dos conjuntos habitacionais implantados e os índices de exclusão. 

Os conceitos de segregação espacial utilizados neste estudo têm base em autores que 

explicam o fenômeno através da concentração das classes sociais em determinadas áreas e da 

ausência de infraestrutura urbana em áreas “destinadas” à camada mais pobre (CASTELLS, 

1983; GOTTDIENER, 1993; HARVEY, 1980; LEFEBVRE, 2001; LOJKINE, 1981. E com 

referência à realidade brasileira, RIBEIRO, 2000, 2003; SANTOS, 2007, 2009; e VILAÇA, 

2001).  
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Os conceitos de exclusão social vêm pautados em autores que tratam principalmente da 

realidade do fenômeno no Brasil, considerando que esse fenômeno está intimamente ligado à 

noção de pobreza da população, considerando a pobreza como a privação de direitos básicos 

aos cidadãos, como uma habitação digna, alimentação, trabalho, cultura, infraestrutura e 

serviços urbanos mínimos (KOGA, 2003; ROLNIK, 2008; SANTOS, 2007, 2009). Porém, 

também se consideram os conceitos ligados à exclusão de períodos anteriores, como os de 

“marginalidade”, característicos da década de 1970 (QUIJANO, 1978). 

Os procedimentos metodológicos utilizados estão apoiados nos estudos de Sposati 

(1996) e Genovez (2002), que realizam uma análise quantitativa de dados socioterritoriais 

para elaborar uma representação da exclusão social. Genovez utiliza como variável espacial 

os setores censitários do IBGE e os índices do próprio censo, o que torna a metodologia 

possível de ser aplicada na cidade de Natal. Vale salientar que para esta pesquisa foram 

utilizadas as variáveis do censo de 2000, já que os dados do censo de 2010 não foram 

publicados por completo até o presente momento. No entanto, essa problemática temporal 

será minimizada através de visitas de campo realizadas, atualmente, em alguns conjuntos 

habitacionais estudados, como forma de complementar os mapas e índices gerados na 

pesquisa. 

A pesquisa está estruturada em cinco capítulos, conforme o seguinte: 

O primeiro capítulo apresenta referências conceituais sobre a exclusão e a segregação 

socioespacial urbana, levando em consideração as abordagens dos autores já citados acima, 

fazendo um paralelo entre os conceitos de segregação, exclusão, diferenciação e segmentação 

urbana. 

O segundo capítulo trata-se de um histórico da Produção do Espaço Urbano no Brasil, 

dando ênfase à produção da segregação e das diferenciações socioespaciais construídas com 

base no modelo econômico adotado no país. Nesse momento, priorizou-se a análise da 

produção do espaço urbano com ênfase na Política Habitacional do período do BNH (entre 

1964 a 1986).  Neste capítulo, também se demonstram os contornos da pesquisa, apresenta-se 

o universo de estudo: os conjuntos habitacionais de baixa renda implantados pelo poder 

público no período do BNH, com o histórico e o mapeamento desses conjuntos. Tem-se como 

principais fontes de informação, nessa fase, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 

(SEMURB) e a Companhia de Processamento de Dados do RN (DATANORTE). 

Metodologicamente é importante considerar que são estudados os conjuntos voltados para a 

classe de menor renda, localizados na periferia da cidade e implantados no período de atuação 
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do BNH (1964 a 1986), esse recorte temporal foi escolhido por se tratar do período de maior 

atuação do governo na construção de moradias na cidade. 

No terceiro capítulo, apresenta-se a metodologia que norteou a pesquisa, demonstrando 

o método de verificação dos níveis de exclusão e os padrões de configuração espacial da 

segregação. 

No quarto capítulo, é aplicada a metodologia escolhida, com as explicações de todos os 

contornos da pesquisa, os indicadores adotados para identificar os níveis de exclusão/inclusão 

social – que culminam na construção de um mapa-síntese da exclusão/inclusão social em 

Natal –, também são delimitadas as variáveis de estudo para a segregação, e é estudada a 

relação entre o quadro de segregação e exclusão socioespacial na cidade e a localização dos 

conjuntos habitacionais estudados. 

Concluindo, no quinto capítulo, é feita uma análise geral do quadro de exclusão da 

cidade, demonstrando o que foi apreendido na pesquisa e o possível desenrolar deste estudo 

para a compreensão dos processos urbanos na cidade de Natal. 
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1 EXCLUSÃO E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL: NOTAS CONCEITUAIS 

 

 

O tema da exclusão e da segregação na atualidade tem sido abordado por diversos 

autores, contudo é importante ressaltar que esses estudos vêm sendo abordados desde o final 

do século XIX, através da Escola de Chicago. Nesse contexto do estudo da estruturação das 

cidades e das suas implicações sociais, econômicas e políticas, incluindo os estudos da 

segregação e da exclusão urbana, podem-se destacar, além dos estudos da Escola de Chicago, 

as abordagens da análise social do espaço, da visão ecológica da cidade, e dos economistas 

urbanos. Tais estudos também foram abordados e desenvolvidos por marxistas, estruturalistas, 

chegando, por fim, às pesquisas que englobam além dos fatores sociais e econômicos, os 

deslocamentos, o espaço e o tempo como fatores de caracterização do espaço segregado, 

diferenciado e desigualmente distribuído. 

No contexto histórico da Escola de Chicago, o processo de diferenciação dos espaços 

ocupados por classes sociais distintas se mostrava constante nas metrópoles mundiais já no 

fim do século XIX, nas grandes cidades europeias e americanas, era o fenômeno conhecido 

por segregação. Nesse contexto, surgiram os primeiros estudos de análise do fenômeno, 

primeiramente no campo da Sociologia, destacando-se o trabalho de Georg Simmel (1976), 

intitulado A metrópole e a vida mental, publicado em 1902. Essa obra traz como ideia central 

que a vida nas grandes cidades – sociedades urbanizadas – pode gerar consequências 

psicológicas nos indivíduos capazes de dividir os espaços da cidade, o que passa a diferenciar 

esse ambiente urbano da tradicional cidade rural. 

Diante do contraste entre a vida da metrópole e a pacata vida rural, do contexto da 

divisão econômica do trabalho, o cidadão migrante passa a apresentar uma necessidade de 

diferenciação, de formação de espaços comuns ocupados por indivíduos com características 

similares, além de uma atitude definida pelo autor como blasé – mecanismos de defesa, em 

relação à vida na metrópole, criados pelo indivíduo. “A essência da atitude blasé consiste no 

embotamento do poder de discriminar. [...] Este estado de ânimo é fiel reflexo subjetivo da 

economia do dinheiro completamente interiorizada” (SIMMEL, 1976, p. 16). 

Os pensamentos de Simmel, bem como os de outros pensadores europeus, tiveram 

grande influência nos estudos norte-americanos sobre segregação, principalmente no que se 

refere às pesquisas da Escola de Chicago, a partir de 1915.  
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A pesquisa urbana da Escola de Chicago consistiu na teorização da ecologia urbana, 

vinculando as formas de comunidade com os processos de organização social. Tal escola teve 

como local de estudo empírico a cidade de Chicago, que já apresentava nesse período um 

grande crescimento demográfico, guetos de diferentes nacionalidades geradores de 

segregação urbana, e uma infraestrutura precária.  

O conceito de segregação residencial surge primeiramente através de Robert Park, 

principal expoente da Escola de Chicago, seguido por Ernest Burgess e Roderick Mckenzie, 

que definiu a segregação como sendo uma concentração de tipos de população dentro de um 

determinado território (CORRÊA, 1989, p. 59). 

No começo das investigações concretas da cidade, nas primeiras décadas do século XX, 

acreditava-se que tal pesquisa revelaria a ação organizada de princípios formais de 

comportamento humano, sendo os padrões urbanos explicados pelo que Park denominou de 

natureza humana – concebida como o entrelaçamento dos anseios: biótico e cultural 

(GOTTDIENER, 1993, p. 37).  

De acordo com os pensamentos e conceitos estudados por Park, a estruturação das 

cidades, bem como os processos de segregação nelas observados, são fruto de processos 

intrínsecos à natureza humana como competição (rivalidade), simpatia e adaptação a 

determinado ambiente, necessidade econômica, entre outros (EUFRÁSIO, 1999, p. 51). Para 

o autor, “os processos de segregação estabelecem distâncias morais que fazem da cidade um 

mosaico de pequenos mundos que se tocam, mas não se interpenetram” (PARK, 1987, p. 62). 

Park expõe ainda que a segregação da população pode se dá não apenas por seus 

interesses, mas de acordo com seus gostos e temperamentos; resultando desse tipo de 

segregação uma distribuição populacional bastante diferente daquela ocasionada por 

interesses ocupacionais ou por condições econômicas (PARK, 1987, p. 64). 

Em trabalho de 1921, intitulado Introduction to the Science of Sociology, Park e 

Burgess tratam especificamente dos conflitos existentes em meio à sociedade, comparando a 

comunidade vegetal à humana, e definindo mais uma vez a segregação e a competição entre 

classes sociais como uma tendência: 

 
Essa luta pela existência [...] é de fato essencial para a existência da 

sociedade. Competição, segregação e acomodação servem para manter as 

distâncias sociais, para fixar os status e preservar a independência do 

indivíduo na relação social. [...] Os processos de competição, segregação e 

acomodação destacados na descrição de comunidade vegetal são 

perfeitamente comparáveis aos mesmos processos nas comunidades animais 

e humanas (PARK; BURGESS In: EUFRÁSIO, 1999, p. 70). 
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Outro estudioso do espaço urbano nessa perspectiva ecológica que também se destaca é 

Roderick Mckenzie, principalmente através de seu estudo, desenvolvido entre 1921-1922, 

intitulado “A Vizinhança: Um Estudo da Vida Local na Cidade de Columbus, Ohio”. Nesse 

trabalho, ele passa a utilizar outros dados além das variáveis culturais, como variáveis sobre o 

uso e valor do solo, e analisar também questões de localização segundo setores e funções, e de 

segregação residencial. Resumidamente, Mckenzie busca identificar um esquema base de 

crescimento, distribuição e organização da cidade, considerando tanto as relações sociais 

quanto as econômicas (EUFRÁSIO, 1999, p. 60-63). 

Ernest Burgess inova a visão sobre a estrutura e o crescimento das cidades, indo além 

das abordagens teóricas, trazendo um modelo esquemático do padrão de segregação nas 

cidades – em que os pobres residem no centro e a elite na periferia. Tratando sobre a teoria e o 

modelo de expansão de Burgess, Côrrea (1989, p. 68) expõe o processo de segregação 

observado nas cidades estudadas: 

 

A elite, a partir do momento em que se inicia o processo de centralização, 

começa progressivamente a abandonar suas residências centralmente 

localizadas, indo residir na periferia. As áreas residenciais localizadas no 

centro são desvalorizadas e ocupadas por famílias e pessoas solteiras, 

imigrantes recentemente chegados à cidade, que alugam residências ou 

quartos em imóveis que, na maioria dos casos, tornam-se fortemente 

deteriorados. 

 

Burgess dividiu a cidade em zonas, distribuídas em círculos concêntricos (ver Figura 

01), onde cada uma corresponde a um tipo de atividade existente na metrópole: o distrito 

comercial central (Loop - Zona I); a zona de transição (Zona II), que está sendo invadida pelo 

comércio e indústria leve, que é a área em deterioração; a zona da residência dos 

trabalhadores das indústrias (Zona III), aqueles que escaparam da área deteriorada da cidade e 

que desejam viver num local de fácil acesso ao trabalho; a área residencial (Zona IV), de 

prédios de apartamentos de alta classe ou de áreas exclusivas de residências de uma só 

família; e a área de commuters (Zona V), áreas suburbanas ou cidades-satélites, a área das 

residências das melhores famílias (EUFRÁSIO, 1999, p. 81-83). 

Para Wirth (1987, p. 103), nas cidades em que vivemos: 

 

Estamos expostos a vivos contrastes entre esplendor e miséria, entre riqueza 

e pobreza, inteligência e ignorância, ordem e caos. A concorrência pelo 

espaço é grande, de tal forma que cada área tende a se dedicar à atividade 

que produza melhor retorno econômico. O local de trabalho tende a se 

dissociar do local de moradia, pois a proximidade de estabelecimentos 

industriais e comerciais torna uma área indesejável, econômica e 
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socialmente, para fins residenciais. [...] O local e a natureza do trabalho, a 

renda, as características raciais, étnicas, o status social, os costumes, hábitos, 

gostos, preferências e preconceitos estão entre os fatores significantes de 

acordo com os quais de acordo com os quais a população urbana é 

selecionada e distribuída em locais mais ou menos distintos. Elementos 

populacionais diversos, habitando localidade compacta, tendem portanto a se 

separar uns dos outros na medida em que suas necessidades e modos de vida 

são incompatíveis uns com os outros e na medida em que sejam antagônicos. 

Do mesmo modo, pessoas de status e necessidades homogêneos, consciente 

ou inconscientemente, se dirigem ou são forçadas para a mesma área. / As 

diferentes partes da cidade, portanto, adquirem funções especializadas. A 

cidade consequentemente tende a parecer um mosaico de mundos sociais nos 

quais é abrupta a transição de um para o outro.  

 

Para Gottdiener (1993, p. 42), de forma resumida, pode-se dizer que o modelo de 

Burgess: 
 

documentava espacialmente o modo pelo qual a cidade se constituía no 

cenário de competição entre grupos sociais e forças econômicas, que a 

primeira Escola de Chicago acreditava ser impelida por impulsos biogênicos. 

Esse modelo fornecia a evidência de um desvio antiurbano que vinculava 

aspectos aparentemente não relacionados da patologia social ao 

desdobramento do ambiente construído; assim, a sociologia urbana era 

personificada pelo estudo de problemas sociais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciando-se dos estudos realizados anteriormente por Burgess, o economista norte-

americano Homer Hoyt, em 1939, determina que a segregação espacial assume um padrão em 

setores a partir do centro, e não um padrão em círculos em torno do centro (ver Figura 02). 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em Eufrásio (1999, p. 82). 

Figura 01: Modelo de crescimento de cidades – segundo círculos concêntricos de Ernest Burgess 
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Segundo ele, as áreas residenciais de alto status social localizam-se no “melhor” setor da 

cidade, cercadas pelos setores de população de médio status; e ocupando as áreas 

remanescentes e opostas aos locais de melhores condições, estaria o setor de habitação da 

população de baixo status (CORRÊA, 1989, p. 69).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teoria de Hoyt se baseia na tendência de autossegregação da população de mais alta 

renda, que se expande num eixo que ocupa as melhores áreas da cidade, exercendo um 

controle efetivo sobre o território: 

 
O movimento da área de rendas mais elevadas seria mais importante porque 

tenderia a atrair o crescimento da cidade inteira em sua direção, o que Hoyt 

chamou de Polo de alta renda. Todas as áreas cresceriam em direção à 

periferia e os campos de baixa e média renda preencheriam os vazios 

deixados pelos grupos de rendas elevadas (EUFRÁSIO, 1999, p. 166).  

 

Nesse momento a segregação assume um papel de segregação residencial e 

socioeconômica, tendo a expansão urbana como o rearranjo espacial dos grupos sociais, 

garantindo a distância física entre os grupos sociais, sem, no entanto, alterar as características 

sociais da população. 

Para os estudiosos da Escola de Chicago, o crescimento das cidades e seus processos 

intrínsecos são uma reação natural de expansão e redistribuição populacional, eles olhavam a 

cidade como um produto urbano, “um complexo ecológico dentro de um processo de 

adaptação social, uma especialização de funções e um estilo de vida, uma competição por 

espaço habitável” (HARVEY, 1980, p. 112). Sendo assim, entendiam a segregação espacial 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em Eufrásio (1999, p. 231). 

LEGENDA  

1 – Distrito Comercial Central 

2 – Comércio Atacadista e 

Indústria Leve 

3 – Residencial de Classe Baixa 

4 – Residencial de Classe Média 

5 – Residencial de Classe Alta 

Figura 02: Modelo de crescimento de cidades – segundo setores de círculos de Homer Hoyt 
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como um processo natural na busca da população por espaço, num determinado modelo de 

sociedade.  

Vale salientar que os estudos desse período exerceram uma forte influência sobre os 

estudos geográficos, embora realizassem uma observação mais empírica das transformações e 

fenômenos da cidade, que só encontrariam um melhor entendimento nas explicações e 

análises marxistas sobre a cidade capitalista – incluindo estudos acerca da renda do solo, 

produção do espaço, localização, e principalmente segregação das classes sociais. 

Sobre a temática da segregação nas cidades, Engels escreve em 1845 uma obra 

intitulada O problema da moradia, na qual trata sobre a situação degradante dos bairros 

operários e os problemas de moradia em geral, enfrentados pela população de baixa renda, nas 

grandes cidades industriais europeias. 

Para Engels (1974), a segregação é um processo no qual a classe mais favorecida (a 

pequena burguesia capitalista) explora a grande massa trabalhadora (o proletariado), o que 

pode ser verificado através da situação na qual residem essas famílias pobres: em cortiços 

insalubres, com uma alta densidade populacional – habitações essas construídas pela classe 

dominante com o intuito de obter lucros através do aluguel.  

O autor enfatiza ainda que o problema da moradia só terá fim se for eliminada 

definitivamente a exploração e a opressão dessa classe operária pela classe dominante 

(ENGELS, 1974, p. 15). Ele expressa ainda a sua visão sobre a situação do pobre nesse 

contexto de exploração: 

 
En esta guerra social el arma de lucha es el capital, la posesión directa o 

indirecta de los medios de subsistencia y de producción; es evidente, pues, 

que todas las desventajas de tal situación recaen sobre el pobre. [...] Toda 

gran ciudad tiene uno o varios “malos barrios”, en los que se amontona la 

clase trabajadora. A menudo la pobreza habita en callejuelas escondidas 

junto a los palacios de los ricos; pero, en general, se la ha confinado en una 

zona aparte, lejos de la vista de las clases más afortunadas, donde tiene que 

apañárselas como pueda (ENGELS, 1974, p. 96-97). 

 

Karl Marx, através da publicação da obra intitulada O Capital (1867), expôs a base dos 

conceitos marxistas, que embasaram a construção de outros estudos sobre a segregação 

urbana nas cidades capitalistas a partir da década de 1960. Marx aborda como principais 

questões a serem estudadas nesse contexto de estruturação da cidade capitalista a questão da 

propriedade fundiária e da renda do solo, enfatizando o monopólio das classes mais altas 

sobre o solo urbano e a exclusão das demais classes.  
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Harvey (1980), tratando dos pensamentos e conceitos marxistas sobre o modo de 

produção capitalista, expõe que para Marx a classe capitalista busca sempre uma maneira de 

conseguir acumular mais lucros e vantagens, seja sobre um produto material ou mesmo sobre 

a mão de obra utilizada:  

 
A acumulação primitiva significa a exploração de certa parte da população – 

quer através da apropriação de valores de uso existentes acumulados com 

bens fixos, ou através da apropriação de força de trabalho – para obter um 

produto excedente para investir na reprodução ampliada. [...] Assim a 

acumulação primitiva repousa da emergência de uma sociedade estratificada 

(HARVEY, 1980, p. 195). 

 

Essa exploração da burguesia capitalista sobre o proletariado também é expressa por 

Marx e Engels (1848) no Manifesto do Partido Comunista, tratando especificamente da 

urbanização do campo:  

 

A burguesia submeteu o campo ao domínio da cidade. Criou cidades 

enormes; aumentou prodigiosamente a população das cidades em 

comparação com a do campo, subtraindo uma grande parte da população ao 

embrutecimento da vida rural. Do mesmo modo que submeteu o campo à 

cidade, os países bárbaros e semibárbaros aos países civilizados, submeteram 

os povos de camponeses aos povos de burgueses, o Oriente ao Ocidente. A 

burguesia suprime cada vez mais o fracionamento dos meios de produção, da 

propriedade e da população. Aglomerou a população, centralizou os meios 

de produção e concentrou a propriedade num pequeno número de mãos
1
.  

 

Outros autores também trazem grandes contribuições à questão da organização social e 

espacial das cidades, considerando as relações sociais e econômicas existentes: Lefebvre 

(2001), Gottdiener (1993), Castells (1983), Harvey (1980), entre outros. Lefebvre (2001) 

considera que a cidade e a realidade urbana dependem do valor de uso e estão subordinadas 

ao valor de troca.  

Gottdiener (1993), analisando os conceitos de Marx, discute as questões referentes ao 

valor da terra e o papel do espaço na acumulação de capital, definindo que para o 

entendimento dos determinantes do valor da terra é necessário compreender a Fórmula da 

Trindade de Marx – trabalho, capital e terra. Ele ainda expressa as teorias marxistas sobre o 

valor, a renda e o uso do solo: 

 
A teoria marxista de renda deriva da noção ricardiana da terra como fator 

material de produção. Segundo essa noção, a terra possui uma fertilidade 

agrícola intrínseca, que, no entanto, pode variar. Renda é o preço pago pelo 

uso desse recurso. Segundo Marx, em contraste com Ricardo, a capacidade 

                                                           
1
 http://www.sindpdrj.org.br/ 
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da terra de comandar essa renda surge do caráter classista da sociedade. 

Particularmente, os proprietários de terra podem reivindicar uma porção da 

mais-valia produzida pelo trabalho, em virtude da instituição da propriedade 

privada, que legitima sua pretensão a receber pagamento pelo uso da terra 

(GOTTDIENER, 1993, p. 176). 

 

Também acerca da renda e do valor do solo urbano, Harvey (1980, p. 62), seguindo os 

conceitos e teorias marxistas, diz que: 

 
A renda é a parte do valor de troca que se destina ao proprietário e possuidor 

do solo. Os valores de troca relacionam-se (através da circulação de 

mercadorias) aos valores de uso socialmente determinados. Se 

argumentamos que a renda pode prescrever o uso, então isso implica que os 

valores de troca podem determinar os valores de uso, criando novas 

condições, às quais os indivíduos devem adaptar-se se desejam sobreviver 

em sociedade. 

 

Para Lojkine (1981), o papel da renda fundiária no planejamento urbano é muito forte, e 

acaba agravando os problemas urbanos, gerando processos pelos quais as diferenciações 

sociais aumentam e demonstram-se espacialmente. Segundo ele, a renda fundiária urbana 

marca de forma durável o desenvolvimento urbano, e tem como principal manifestação 

espacial o “fenômeno da segregação, produzido pelos mecanismos de formação dos preços do 

solo, estes, por sua vez, determinados, conforme nossa hipótese, pela nova divisão social e 

espacial do trabalho” (LOJKINE, 1981, p. 166). 

Essa visão da terra – do solo urbano –, como mercadoria (terra-mercadoria) e a busca 

constante de lucro e renda de seus proprietários, acabam gerando tensões e conflitos sociais 

que culminam na criação de espaços desiguais – ocupados segundo sua localização, 

importância (no contexto urbano) e classe social. A centralização da propriedade da terra nas 

mãos de poucos gera um processo contínuo de especulação imobiliária na busca por uma 

maior renda, o que acaba dificultando o acesso da população de menor renda às áreas 

residenciais de melhor qualidade, localização e infraestrutura urbana.  

Harvey (1980), expressa que através dos valores agregados à localização surge uma 

distribuição diferencial entre os indivíduos e grupos sociais, parcialmente, porque os 

benefícios, custos, serviços, oportunidades e acessibilidades estão distribuídos de forma 

diferenciada na cidade. Para ele, 

 
Os ricos, que estão plenos de escolha econômica, são mais capazes de 

escapar das consequências de tal monopólio [do espaço], do que os pobres, 

cujas escolhas são muitíssimo limitadas. Por isso chegamos à conclusão 

fundamental de que o rico pode dominar o espaço enquanto o pobre está 

aprisionado nele (HARVEY, 1980, p. 146). 
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Essa conclusão, à qual chega Harvey, pode ser tirada pela existência concreta da 

localização como uma característica relacionada ao espaço social da cidade, e que por 

consequência gera essa diferenciação entre a população, tanto espacial quanto social e 

econômica. Para Gottdiener (1993, p. 180), o valor de uso da localização, que é um produto 

social, se conecta ao preço pelo uso do espaço (expropriado pelos particulares), essa conexão 

é compreendida quando se entende o mercado imobiliário como “um elo mediador no 

processo de acumulação de capital”. 

Observadas as possibilidades de análise quanto à segregação ao longo dos anos, 

utilizou-se nesta pesquisa os conceitos de segregação a partir dos teóricos marxistas, e 

principalmente dos voltados à realidade brasileira, como segue.  

Tratando especificamente de uma segregação residencial, os marxistas concebem esse 

processo como fruto da luta entre as classes sociais, onde o conflito entre os trabalhadores e 

os que detêm o controle do espaço urbano gera uma cidade fragmentada e estratificada. Para 

Castells (1983, p. 210), 

 
A distribuição dos locais residenciais segue as leis gerais da distribuição dos 

produtos e, por conseguinte, opera os reagrupamentos em função da 

capacidade social dos indivíduos, isto é, no sistema capitalista, em função de 

suas rendas, de seus status profissionais, de nível de instrução, de filiação 

étnica, da fase do ciclo de vida, etc. Falaremos, por conseguinte, de uma 

estratificação urbana, correspondendo ao sistema de estratificação social (ou 

sistema de distribuição dos produtos entre os indivíduos e grupos) e, nos 

casos em que a distância social tem uma expressão espacial forte, de 

segregação urbana (grifos do autor).  

 

Para Lojkine (1981, p. 166), a segregação é a principal manifestação da renda fundiária 

urbana, e é um fenômeno “produzido pelos mecanismos de formação dos preços do solo, 

estes, por sua vez, determinados [...] pela nova divisão social e espacial do trabalho”.  

Lojkine ainda distingue três tipos de segregação urbana, que se expressam através de: 

uma oposição entre o centro, onde o preço do solo é o mais elevado, e a periferia (renda de 

acordo com a localização); uma separação crescente entre as zonas e moradias reservadas às 

camadas sociais mais privilegiadas e as zonas de moradia popular; um esfacelamento das 

funções urbanas, disseminadas em zonas geograficamente distintas e especializadas – zonas 

de escritórios, industriais, de moradia etc. (p. 167).  

É importante salientar que os três tipos de segregação descritos por Lojkine não são 

excludentes, eles podem atuar concomitantemente em um mesmo espaço urbano, podendo por 

vezes um dos tipos prevalecer. 
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Castells (1978) trata a segregação como um produto da estratificação e da distância 

social existente nas cidades, para ele a segregação urbana seria “a tendência à organização do 

espaço em zonas de forte homogeneidade social interna e com intensa disparidade social entre 

elas, sendo esta disparidade compreendida não só em termos de diferença, como também de 

hierarquia” (CASTELLS, 1978, p. 210). Dessa forma, é importante compreender que a 

segregação residencial é um processo, uma tendência pela qual um determinado espaço 

urbano está passando, e não um quadro socioespacial estático. 

Considerando o aspecto econômico do processo, a segregação urbana não é vista apenas 

como uma diferença de localização das classes sociais nas cidades, mas sim como um 

fenômeno bem mais dinâmico, relativo à capacidade de deslocamento e de acesso, dessas 

parcelas da população, a determinados pontos estratégicos da rede urbana (CASTELLS, 

1983). 

Nesse contexto, os estudiosos da realidade brasileira apontam o fator localização que, 

segundo Ribeiro (1997), dá origem aos lucros extraordinários através do acesso diferenciado 

que ela propicia ao uso da cidade. Para ele, “o preço da terra nada mais é do que uma 

transformação socioeconômica do sobrelucro de localização” (RIBEIRO, 1997, p. 49). 

Villaça (2001) expressa que a localização se apresenta como um valor de uso da terra, 

que no mercado se traduz como preço da terra. A localização é o conjunto dos locais onde os 

produtos são produzidos e consumidos; a localização urbana é um tipo específico de 

localização, onde as relações não podem existir sem um contato que envolve deslocamentos 

dos produtores e dos consumidores entre os locais de moradia e os de produção e consumo 

(VILLAÇA, 2001).  

Ainda segundo Villaça (2001), os produtos resultantes do espaço intra-urbano não são 

os objetos urbanos em si – as praças, as ruas ou os edifícios –, mas sim as suas localizações. 

Para ele, a localização “também é um produto do trabalho e é ela quem especifica o espaço 

intra-urbano. Está associada ao espaço intra-urbano como um todo, pois refere-se às relações 

entre um determinado ponto do território urbano e todos os demais” (VILLAÇA, 2001, p. 24). 

É importante enfatizar a localização como fator de diferenciação do valor de uso das 

mercadorias produzidas, especificamente no mercado imobiliário. Na prática, dois terrenos, 

ou casas, de mesmas dimensões e características, localizadas em diferentes áreas da cidade, 

terão o seu valor determinado de acordo com o seu nível de articulação com o sistema 

espacial de objetos imobiliários (serviços e infraestrutura urbana) e características sociais e 

econômicas que compõem o valor de uso representado pelo espaço urbano (RIBEIRO, 1997). 
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Para Villaça (2001), a terra urbana só interessa enquanto “terra-localização”, ou seja, 

enquanto meio de acesso a todo o sistema urbano, a toda a cidade, sendo assim, para ele a 

acessibilidade (em maior ou menor grau) é o valor de uso mais importante da terra urbana. O 

autor indica que a acessibilidade de um terreno ao conjunto urbano revela a quantidade de 

trabalho necessário para a sua produção: “Quanto mais central o terreno, mais trabalho existe 

despendido na produção dessa centralidade, desse valor de uso. Os terrenos da periferia têm 

menos trabalho incorporado em sua produção do que os centrais” (VILLAÇA, 2001, p. 74). 

Resumidamente, quanto mais acessível o terreno, melhor será a sua localização, e maior será 

o seu valor de uso e o seu preço de mercado. 

Milton Santos (2007) trata da localização das pessoas no território das cidades como 

sendo o produto de uma combinação entre as forças de mercado e as decisões do governo. 

Para ele, o resultado dessa relação independe da vontade dos indivíduos atingidos, seria o que 

se chamam de migrações ou localizações forçadas, fenômenos que contribuem para aumentar 

a pobreza urbana. 

Segundo Corrêa (1989), no capitalismo, forças específicas, as quais ele chama de 

derivativas, emergem como forma de preservar os processos de acumulação do capital e 

controlar as mudanças na organização social; essas forças geram: 

 
– fragmentação da classe capitalista e proletária devido à divisão do trabalho 

e especialização funcional; 

– classes distintas de consumo visando a uma demanda variável e contínua; 

– aparecimento de uma classe média burocrata, trabalhando na esfera do 

Estado e grandes empresas, devido à necessidade de organizar produção, 

circulação, distribuição e consumo; 

– desvios de consciência de classe e projeção ideológica, que é a da classe 

dominante, visando desviar a atenção dos problemas das relações capital-

trabalho; 

– controle sobre a mobilidade social através da criação de barreiras, visando 

evitar instabilidade social que mudanças no processo de produção, troca, 

comunicações e consumo poderiam produzir (CORRÊA, 1989, p. 61-62). 

 

Contrário aos pensamentos de teóricos anteriores, na visão marxista o processo de 

segregação não é visto como algo que acontece naturalmente, mas sim como um processo que 

é manipulado e gerado através das relações de acumulação do capital. Seguindo esse 

raciocínio, o autor complementa o seu pensamento expressando a forma como se verifica o 

rebatimento da segregação residencial no espaço: 

 
Verifica-se basicamente devido ao diferencial da capacidade que cada grupo 

social tem de pagar pela residência que ocupa, a qual apresenta 

características diferentes no que se refere ao tipo e à localização. Em outras 
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palavras, as áreas sociais resultam das diversas soluções que as classes 

sociais e suas frações encontraram para solver os problemas de como e onde 

morar. Mas estas soluções não derivam de uma ação autônoma por parte das 

classes sociais vistas enquanto consumidoras (CORRÊA, 1989, p. 62). 

 

Ribeiro (1997) também trata desse assunto, salientando a visão dos estudos sobre a 

questão urbana que apontam o preço da terra como um dos mecanismos econômicos 

responsáveis pela constituição do espaço urbano e pela segregação social na cidade. Ele 

também enfatiza que não é a propriedade privada do solo a responsável pelos males urbanos, 

e sim a utilização capitalista do espaço urbano que confere à propriedade privada da terra um 

determinado valor. 

É importante salientar, nesse contexto de lucros relacionados ao mercado de terras, o 

papel central do Estado nesse processo de urbanização. Para Castells (1983), o Estado atua de 

forma decisiva na produção de bens de consumo coletivo. Segundo ele, a intervenção do 

Estado no processo de urbanização tem dois efeitos principais sobre o processo de 

acumulação do capital: a transferência dos custos de reprodução da força de trabalho para 

toda a sociedade e o reforço da acumulação do capital com os gastos estatais. Com relação às 

políticas públicas, esse autor também aponta que o Estado intervém no planejamento urbano, 

apenas através de uma ajuda direta aos grandes grupos econômicos da classe dominadora, e 

que ele “torna-se o verdadeiro arranjador do processo de consumo no seu conjunto: isto é o 

sustentáculo da dita ‘política urbana’” (CASTELLS, 1983, p. 490). 

Considerando os aspectos político-administrativos, Castells expõe ainda que o poder 

público (a “democracia local”) tende a “reforçar as consequências da segregação, praticando 

uma política de serviços em função dos interesses da fração dominante de cada unidade 

administrativa” (CASTELLS, 1983, p. 224). Essas ações reforçam a desigualdade entre as 

classes sociais, os bairros, os municípios, definindo as barreiras reais da distância social no 

espaço. 

O pensamento de Castells é compartilhado igualmente por Lojkine (1981), que também 

expõe as formas flexíveis de intervenção do Estado no planejamento urbano, segundo ele o 

Estado atua através de: 

 
planificações e programações urbanas “flexíveis”, “adaptadas” às exigências 

de desembaraço rápido do capital monopolista, socializações seletivas do 

solo (concessões e preempções públicas...) que permitem expropriar a 

pequena propriedade não monopolista em benefício exclusivo dos usuários 

monopolistas (LOJKINE, 1981, p. 170). 
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Outro autor que demonstra o forte papel do Estado no preço do solo urbano e 

consequentemente no quadro de segregação das cidades, especificamente das cidades 

brasileiras, é Kowarick (1993). Para ele, o poder público, a partir do momento que provê uma 

infraestrutura de serviços a um determinado local, está adequando essa área para a ocupação 

de moradia, e elevando também o seu preço:  

 

Portanto, os investimentos públicos também sob este ângulo aparecem como 

fator determinante no preço final das moradias, constituindo-se num 

elemento poderoso que irá condicionar onde e de que forma as diversas 

classes sociais poderão se localizar no âmbito de uma configuração espacial 

que assume, em todas as metrópoles brasileiras, características nitidamente 

segregadoras (KOWARICK, 1993, p. 61). 

 

É possível se verificar, de acordo com os pensamentos expostos, que o Estado produz, 

de certa forma, uma distribuição segregativa dos equipamentos e da infraestrutura urbana, 

atuando dessa maneira, o poder público contribui expressivamente para o processo de 

segregação residencial nas grandes cidades, uma vez que as áreas melhor atendidas pelos 

recursos estatais são as de classes de renda mais elevada.  

Essa conclusão expressa uma total contradição na medida em que o Estado deveria ser o 

provedor de melhorias habitacionais e de qualidade de vida para toda a população, 

independentemente de classe social; ao invés disso, aliado às forças capitalistas, gera maiores 

conflitos e agrava a problemática urbana, criando guetos marginalizados e periferias pobres. 

De forma geral, de acordo com as análises marxistas, a segregação é vista como um 

processo político e socioeconômico, com conflitos de classe e agentes envolvidos que geram 

ações e reações sobre a forma e a espacialidade do território urbano.  

Dentre os estudos que tratam sobre os conceitos de segregação e exclusão, destacam-se 

os de Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Flávio Villaça, porém, outros autores também trazem 

conceituações importantes acerca dessa temática. Dessa forma, neste item serão abordadas 

basicamente as definições acerca dos processos de diferenciação, segmentação, e 

principalmente os conceitos de segregação e exclusão (fenômenos estudados nesta pesquisa). 

Inicialmente é importante expor que existem segregações de diversos tipos e naturezas, 

desde étnicas até de classes, porém o fenômeno a ser estudado aqui é a segregação das classes 

sociais, comum e por vezes predominante na estruturação das metrópoles mundiais. 

Segundo Ribeiro (2003, p. 163), a segregação residencial denota “a ideia de separação e 

de exclusão de determinados grupos sociais do conjunto da sociedade, situações nas quais 

ocorre a ausência de relações que vinculem esses grupos com o conjunto social”. Para ele, a 
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utilização do termo segregação como conceito depende da visão teórica adotada para explicar 

as relações sociais e da compreensão da distinção entre diferenciação, segmentação e 

segregação. 

Iniciando a compreensão desses termos, vê-se que a diferenciação social está ligada à 

crescente especialização de tarefas decorrente do aumento da divisão do trabalho; ela gera 

diferenças de poder, de atributos, e de status que se constituem como base da formação das 

categorias sociais. Através da criação de classes diferenciadas é possível observar a tendência 

desses grupos de buscar localizações específicas da cidade, gerando dessa forma uma divisão 

social do território (RIBEIRO, 2003).  

Esse processo não caracteriza necessariamente a existência do processo de segregação, 

mas essa divisão social do espaço pode expressar não apenas a espacialização da 

diferenciação social, como também a segmentação da sociedade. A segmentação social ocorre 

quando existem barreiras que impedem a mobilidade social dos indivíduos entre as categorias. 

Implica na existência da segmentação espacial, na medida em que essas barreiras bloqueiem a 

mobilidade territorial (RIBEIRO, 2003). 

Para Ribeiro (2003), nas sociedades em que a separação social e física entre as 

categorias que a compõem constituem-se no próprio fundamento da ordem social – por 

exemplo, as sociedades de castas – o termo segregação deixa de ter pertinência teórico-

conceitual. Já nas sociedades capitalistas, onde o mercado é o mecanismo central da ordem 

social e os valores igualitários são a base da cultura, o termo segregação é pertinente como 

instrumento capaz de determinar os problemas da ordem social. Assim,  

 

a segregação residencial tem sentido para designar certas formas de 

segmentação socioespacial fundadas no controle institucional de recursos 

que desfrutam certas categorias para a manutenção ou ampliação de barreiras 

ao contato físico e social e, ao mesmo tempo, na imposição legitima ou não 

de uma ordem simbólica fundada na crença compartilhada do que as pessoas 

não são naturalmente iguais (RIBEIRO, 2003, p. 164). 

Segundo Villaça (2001, p. 142), a segregação “é um processo segundo o qual diferentes 

classes sociais ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes 

regiões ou conjuntos de bairros da metrópole”. Para o autor, a segregação de uma classe 

específica não impede o crescimento de outra classe social no mesmo espaço, todavia, em 

uma área segregada haverá sempre a predominância de uma determinada classe social: “O que 

determina, em uma região, a segregação de uma classe é a sua concentração significativa mais 

do que em qualquer outra região geral da metrópole” (VILLAÇA, 2001, p.143). 
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Seguindo a mesma linha de raciocínio, Gordilho Souza (2000, p. 15), em seu estudo 

sobre a segregação e exclusão social na configuração urbana contemporânea de Salvador, 

define segregação como: 

 

separação da população no espaço habitacional por classes relacionadas à 

renda, em localizações distintas, com características físico-ambientais 

diferenciadas, e o de exclusão como privação do direito aos benefícios 

urbanos individuais e coletivos, conformando uma cidade segmentada em 

espaços para cidadãos e não cidadãos, construídos de forma aleatória, 

deficiente e desassistida pelo poder público. 

Para Krafta (1999, p. 133), a segregação vai além do distanciamento entre classes 

sociais:  

As rotinas sociais, formadas pela montagem dos percursos e atividades 

típicas das classes em função de diferentes lógicas e padrões de 

apropriações, estruturam redes sociais distintas dentro de um mesmo sistema 

urbano. A segregação assim é observada na incompatibilidade ou pouca 

sobreposição das redes sociais constituídas pelas ações dos indivíduos sobre 

o espaço urbano, conformando-se como fenômeno dinâmico. 

Dessa forma, pode-se considerar os conceitos de Villaça e Krafta como 

complementares, uma vez que um considera as distâncias sociais e o outro, as rotinas e as 

apropriações dos espaços urbanos, definindo a segregação como um processo em constante 

modificação, um processo dinâmico. 

Corrêa (1989) também traz conceitos e reflexões sobre o processo de segregação nas 

cidades, para ele a segregação residencial é uma expressão espacial das classes sociais; 

existindo uma autossegregação ou uma segregação imposta, a primeira se refere à segregação 

da classe dominante, e a segunda, à dos grupos sociais de menor renda e possibilidades. 

Assim, ele vê a segregação não apenas como “um meio de privilégios para a classe 

dominante, mas também [como] um meio de controle e de reprodução social para o futuro” 

(CORRÊA, 1989, p. 61-66). 

Villaça (2001), citando Gist e Fava (1968), também trata dos dois tipos de segregação 

descritos por Corrêa, distinguindo a segregação voluntária da involuntária, a primeira sendo 

produzida quando o indivíduo, por sua própria iniciativa, busca viver com pessoas de sua 

classe; e a segunda ocorreria quando um indivíduo se vê obrigado a morar ou deixar de morar 

em um determinado setor da cidade. Esse pensamento de Gist e Fava é contraposto por 

Villaça, pois este acredita que não existem dois tipos de segregação, mas um só, para ele a 

segregação é “um processo dialético, em que a segregação de uns provoca ao mesmo tempo e 

pelo mesmo processo, a segregação de outros” (VILLAÇA, 2001, p. 148). 
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Tratando sobre os conceitos de segregação e sobre a maneira como esse processo atua 

nas cidades, Villaça (2001, p. 150) expressa que o padrão de segregação segundo setores de 

círculos (comum na estrutura intra-urbana das cidades, principalmente nas brasileiras) 

“aparece com enorme importância e potencial explicativo e revela a natureza profunda da 

segregação. A segregação é um processo necessário à dominação social, econômica e política 

por meio do espaço”.  

Se pensada a segregação como a espacialização das diferenciações sociais, pode-se 

relacioná-la diretamente ao conceito de exclusão social, que traz em si a ideia de que a 

população excluída da sociedade – seja social, econômica ou culturalmente –, está localizada 

em determinados espaços das cidades que mantêm e/ou aumentam essa exclusão. No contexto 

teórico deste trabalho, considerou-se segregação espacial e exclusão social como fenômenos 

simultâneos, diretamente relacionados e caracterizados basicamente pelos mesmos fatores 

ligados à pobreza e à falta de qualidade de vida de determinadas parcelas da população. 

Quanto à exclusão, é importante destacar que as concepções contemporâneas avançaram 

na consideração aos direitos, abrangendo desde as dimensões cultural e econômica, passando 

pelas dimensões social e espacial. Durante a década de 1970, a exclusão social foi entendida 

como a marginalidade da população, devido aos problemas surgidos com a urbanização pós-

Segunda Guerra Mundial, através de novas ocupações em áreas que margeavam a malha 

urbana tradicional (QUIJANO, 1978; MAIOLINO; MANCEBO, 2005). Segundo Quijano 

(1978, p. 18-19), esses novos povoamentos eram denominados de “bairros marginais” e seus 

habitantes de “populações marginais”; dentre os problemas associados ao surgimento desses 

povoamentos, o elemento mais perceptível era o da moradia. Ainda segundo o autor, aos 

poucos foi se observando que a problemática da moradia não ocorria apenas nas áreas 

marginais à cidade, mas também nos centros urbanos, e a moradia não era o único problema 

observado nesses locais “marginalizados”, era um conjunto de moradia e infraestrutura 

precária (QUIJANO, 1978, p. 19). 

Esse conceito de marginalidade, no entanto, tornou-se bastante controverso, pois 

consistia na junção de inúmeros valores que acabavam se contradizendo, apresentando a 

marginalidade como situação ecológica, ou como cidadania limitada, e como participação na 

“cultura da pobreza”, e outras variáveis (QUIJANO, 1978, p. 26). 

A partir de 1980, a marginalidade é entendida como cidadania limitada, vista como 

“resultado da dificuldade desses grupos em participarem do processo de desenvolvimento 

econômico e de ascensão social” (MAIOLINO; MANCEBO, 2005, p.16). 
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A partir dos anos 1990, apresentam-se os conceitos de segregação e principalmente de 

exclusão social. A exclusão (social, cultural, econômica etc.) está relacionada principalmente 

aos direitos dos cidadãos, o que remete à noção de pobreza da população. Considera-se a 

pobreza como a privação de direitos básicos dos cidadãos, como uma habitação digna, 

alimentação, trabalho, cultura, infraestrutura e serviços urbanos mínimos. Essa população 

privada de seus direitos comumente vive em locais excluídos do padrão territorial comum, 

como as favelas, loteamentos irregulares e outros tipos de habitação precária, isto é o que 

Raquel Rolnik tem chamado de “urbanismo de risco”:  

 

marcado pela inseguridade, quer do terreno, quer da construção ou ainda da 

condição jurídica da posse daquele território [...] o risco é, antes de mais 

nada do morador: o barraco pode deslizar ou inundar com chuva, a drenagem 

e o esgoto podem se misturar nas baixadas – a saúde e a vida são assim 

ameaçadas. No cotidiano são as horas perdidas no transporte, a incerteza 

quanto ao destino daquele lugar, o desconforto da casa e da rua (ROLNIK, 

1997, p. 7). 

Segundo Koga (2003, p. 73), o fenômeno da exclusão social parece gerar o máximo da 

efemeridade humana; a situação de exclusão expõe o sujeito a um grau de fragilidade muito 

grande, ferindo a sua própria condição humana, a sua condição de ser no mundo.  

Para Genovez (2002), o processo de exclusão é multidimensional, sendo assim mais 

abrangente que o conceito de pobreza, embora estejam ligados diretamente, a exclusão 

extrapola medidas pautadas unicamente nos critérios de renda, 

 

trata-se de um fenômeno caracterizado pela segregação socioespacial que 

remete, populações marcadas historicamente pela persistência de 

desvantagens múltiplas, à espaços excludentes e, populações marcadas pelo 

acúmulo de vantagens múltiplas à espaços includentes (GENOVEZ, 2002, 
p. 30). 

A exclusão aliada a sua espacialização, o que pode ser chamado aqui de segregação, 

acaba por tirar os direitos de toda essa população pobre, esses indivíduos perdem inclusive os 

seus direitos inalienáveis, previstos na nossa Constituição. Com a pobreza e a exclusão, os 

indivíduos perdem desde o direito à moradia digna até o direito ao lazer, passando pela 

educação, saúde, trabalho, – é como Milton Santos (2007) questiona, privado de seus direitos 

o indivíduo continua a ser cidadão? 

A população que se vê à margem da sociedade e passa a viver em áreas de risco, sem os 

seus direitos básicos, tornou-se um padrão crescente nas cidades brasileiras: 
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o modelo de exclusão territorial que define a cidade brasileira é muito mais 

do que a expressão das diferenças sociais e de renda, funcionando como uma 

espécie de engrenagem da máquina de crescimento que, ao produzir cidades, 

reproduz desigualdades. Em uma cidade dividida entre a porção rica, legal e 

infraestruturada e a porção pobre, ilegal e precária, a população em situação 

desfavorável acaba tendo muito pouco acesso às oportunidades econômicas e 

culturais que o ambiente urbano oferece. O acesso aos territórios que 

concentram as melhores condições de urbanidade é exclusivo para quem já é 

parte deles (ROLNIK, 2008)
2
. 

 

As definições relativas à segregação urbana utilizadas como base para esta dissertação 

se apoiam na corrente de análise dos pensadores de base marxista, que compreendem esse 

processo como resultado das contradições das relações sociais existentes no processo de 

urbanização das cidades contemporâneas. Para isso, analisam os processos de organização do 

espaço urbano através das ações do Estado, da luta entre classes sociais e o modo de produção 

capitalista.  

É considerando esses contextos que se começa a estudar os processos de segregação e 

exclusão socioespacial urbana no Brasil, cujos temas serão abordados no próximo capítulo, 

sempre voltados para a temática habitacional. 

 

                                                           
2
 http://diplomatique.uol.com.br/  
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2 EXCLUSÃO SOCIAL, SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E POLÍTICA 

HABITACIONAL NO BRASIL: IMPLANTAÇÃO DOS CONJUNTOS 

HABITACIONAIS PELO BNH (1964-1986) 

 

O processo brasileiro de urbanização revela uma 

crescente associação com o da pobreza, cujo lócus 

passa a ser, cada vez mais, a cidade, sobretudo a 

grande cidade. [...] A cidade, onde tantas 

necessidades emergentes não podem ter resposta, 

está fadada a ser tanto o teatro de conflitos 

crescentes como o lugar geográfico e político da 

possibilidade de soluções. 

Milton Santos 

 

 

Sabe-se que as cidades brasileiras apresentam um contraste espacial entre classes sociais 

e padrões habitacionais distintos, no entanto, é imprescindível compreender também como se 

formou essa diferenciação, essa segregação espacial e exclusão social. Para isso, aqui se fará 

um breve histórico do processo de urbanização brasileiro, considerando o “início” da 

urbanização como o princípio do processo de industrialização no país. 

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DA HABITAÇÃO NO BRASIL 

Até a proclamação da República, no fim do século XIX, as cidades coloniais do 

Império, com seus traçados sinuosos e estreitos, sua concentração e densidade, ou seja, sua 

morfologia e organização socioespacial, mantinham a proximidade entre as classes sociais e 

seus espaços habitacionais. Porém, com o advento da República, vieram também o declínio da 

produção de açúcar, café e algodão, a intensificação da demanda por moradia nas áreas 

urbanas (em decorrência da abolição da escravatura e dos fluxos migratórios de 

trabalhadores). Dessa forma, o Brasil Pós-Monarquia, com seu surto manufatureiro-industrial, 

surgido ainda no final do século XIX, e seu crescimento populacional, se vê diante de uma 

crise habitacional (GORDILHO-SOUZA, 2000). 

Ana Cristina Fernandes e Rovena Negreiros (In: FERNANDES; VALENÇA, 2004) 

apontam que só depois da constituição de duas condições materiais para o desenvolvimento 

do capitalismo industrial é que a urbanização do país tomou impulso: a chamada Lei de 
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Terras, de 1850, e a abolição da escravatura. A primeira estabeleceu a propriedade privada da 

terra, e normatizou a associação entre o atraso e a modernização, mantendo o caráter 

patrimonialista e elitista que permanecem desde então na formação social do país. Para as 

autoras, a urbanização brasileira, 

 

enquanto fenômeno relevante para a consolidação de relações sociais 

capitalistas, só tem início quando a indústria substitui a produção 

agroexportadora como motor da acumulação, quando o antagonismo campo-

cidade é minimizado e quando é desencadeada a efetiva integração do 

mercado nacional (FERNANDES; NEGREIROS In: FERNANDES; 

VALENÇA, 2004, p. 27). 

 

Segundo Bonduki (2004), é nesse período de 1886 a 1900 que São Paulo cresce 

exacerbadamente que se instaura sua primeira crise habitacional. A carência de habitações 

torna-se, nesse momento, um obstáculo a um crescimento ainda maior da metrópole. São 

Paulo expandiu-se em todas as direções, recebendo milhares de novos moradores em 

loteamentos e chácaras afastadas do centro da cidade, porém, esse crescimento acelerado não 

foi acompanhado do desenvolvimento de transportes ou de infraestrutura urbana, aumentando 

assim as distâncias, os riscos de contaminação da água e o esgoto sem destino; as redes de 

distribuição de água e de coleta de esgotos cresciam a um ritmo mais lento do que o 

necessário frente a esse quadro. 

 

O problema da habitação popular no final do século XIX é concomitante aos 

primeiros indícios de segregação espacial. Se a expansão da cidade e a 

concentração de trabalhadores ocasionou inúmeros problemas, a segregação 

social do espaço impedia que os diferentes estratos sociais sofressem da 

mesma maneira os efeitos da crise urbana, garantindo à elite áreas de uso 

exclusivo, livres da deterioração, além de uma apropriação diferenciada dos 

investimentos públicos (BONDUKI, 2004, p. 20). 

 

Esse contexto de transição entre sociedade patriarcal, escravocrata e colonial, para uma 

sociedade capitalista, seguida pelo progresso, o avanço tecnológico e a industrialização, traz 

também uma nova estratificação social – a nascente burguesia e classe média urbanas –, além 

de uma nova espacialização urbana (VILLAÇA, 2001). O momento era de progresso e 

implantação dos capitais e ideais estrangeiros, o que se traduziu através da eliminação dos 

traços coloniais “arcaicos”, que ainda se faziam fortes, e também da expulsão da pobreza 

urbana, que gerava problemas de saúde pública e “envergonhava” a elite (SILVA, 2003, p. 

51). 

Segundo Villaça (2001, p. 227), foi no período de passagem do século XIX para o XX 

que surgiu a periferia pobre e subequipada, como forma de inserção característica da 
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população de baixa renda no espaço urbano, sendo assim, as camadas populares da população 

acabaram ocupando parcelas da cidade que eram menosprezadas pelas classes de alta renda 

(como as áreas de risco próximas a ferrovias, em morros ou pântanos). Para Gilberto Freyre 

(1968, p. 181 apud VILLAÇA, 2001, p. 228) ficou para os pobres a beira de 

 

lodaçais desprezados e até conservados alguns, aumentando-se-lhes às vezes 

as propriedades nocivas pela adição jornaleira de dejetos orgânicos. De 

modo que os casebres e mucambos foram se levantando rasteiros, pelas 

partes baixas e imundas das cidades. Pelos mangues, pela lama, pelos 

alagadiços. Só depois de aterrados esses mangues e esses alagadiços, menos 

por algum esforço sistemático do governo que pela sucessão de casebres 

construídos quase dentro da própria lama e à beira do próprio lixo, é que os 

ricos foram descendo dos morros e assenhoreando-se também na parte baixa 

da cidade.  

 

Deve-se levar em consideração, a respeito da citação de Gilberto Freyre, que havia 

partes altas e baixas das cidades ocupadas tanto por ricos quanto por pobres, porém, o que é 

importante ressaltar nesse contexto são as condições distintas nas quais cada classe ocupava o 

seu espaço. 

Nesse mesmo período, os centros das cidades brasileiras passaram de cívicos e 

religiosos a comerciais e de serviços, através desse processo, os estabelecimentos constituídos 

nessas áreas começaram a expulsar do centro todo o tipo de residência. Com isso, o centro 

passou a ser não só um local bastante utilizado pelas classes de mais alta renda, mas também 

o local de emprego dessas classes. É nesse momento que a proximidade do centro passa a ser 

muito importante, crescendo assim o preço da terra no seu entorno, concretizando dessa forma 

a expulsão da população mais pobre dessas áreas das cidades (VILLAÇA, 2001, p. 227). 

Para permanecer próxima ao centro, a população de baixa renda busca alternativas para 

viver numa boa localização, neste momento essas alternativas são conhecidas como cortiços e 

casas de cômodos – habitações coletivas, degradadas e com pouca higiene –, essas moradias 

eram vistas pelos governantes como um problema a ser resolvido. Esse tipo de habitação era 

comum nas grandes cidades brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro, sendo o tipo de 

moradia mais comum da população mais pobre até a sua expulsão para os morros (VILLAÇA, 

2001, p. 229).  

Dentro desse contexto, em São Paulo e no Rio de Janeiro, apesar do desinteresse, o 

poder público passa a preocupar-se com a questão da moradia popular devido ao agravamento 

das condições higiênicas das habitações, principalmente nos alojamentos populares (cortiços, 

casas de cômodos, estalagens), tomando uma posição de intervenção higienista a fim de 
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diminuir os surtos epidêmicos que vinham ocorrendo (BONDUKI, 2004; GORDILHO-

SOUZA, 2000). 

Levando em consideração o processo de urbanização em si, é importante considerar o 

papel da estrutura das cidades brasileiras nesse processo. Uma característica relevante dessas 

cidades no período colonial é que estas se localizavam em sua maioria no litoral do país, 

atuando dessa forma como locais de acesso para os produtos da metrópole. Conforme Suzana 

Pasternak Taschner (In: ABRAMO, 2003, p. 15-16), até o início da década de 1950, a rede 

urbana brasileira e o sistema de transporte se desenvolviam em forma de “pés de galinha” – 

em cada região, uma cidade junto ao porto ou próxima polarizava as demais, como ponto 

convergente de todos os caminhos. Essa estrutura territorial continuou enquanto perdurou o 

modelo primário de exportações, com os ciclos de açúcar, algodão, ouro e café. Dessa forma, 

o desenvolvimento da estrutura territorial e o surgimento das cidades brasileiras estavam 

voltados para os interesses de comercialização de tais produtos, até 1930 – período em que a 

etapa agrário-exportadora do país se encerra. 

Segundo Milton Santos (2009, p. 30), a primeira etapa de urbanização do país se encerra 

na década de 1930, quando novas condições políticas e de organização permitem que a 

urbanização tenha uma nova impulsão e que comece a permitir que o mercado interno ganhe 

um papel na elaboração de uma nova lógica econômica e territorial. 

A emergente economia industrial que se desenvolveu no país após 1930 era 

fragmentada, bem como o seu suporte regional, sendo necessária uma integração dos 

mercados regionais, para tal é construída uma rede de estradas que une as cidades brasileiras 

entre si. Começa a surgir então um novo tipo de rede urbana, com a economia polarizada pelo 

Sudeste e ainda com o traçado marcado pela rede anterior (TASCHNER, In: ABRAMO, 

2003, p. 16). 

O processo de industrialização do Brasil trouxe uma nova base econômica para o país a 

partir das décadas de 1940-1950, partindo de uma economia regional para uma economia 

nacional – esse tema será mais aprofundado a partir do próximo capítulo. Santos (2009) 

aponta que há uma verdadeira inversão quanto ao local de moradia da população brasileira 

entre as décadas de 1940 e 1980, com um aumento na taxa de urbanização do país, que passa, 

respectivamente, de 26,35% para 68,86%; triplica a população total do país, porém se 

multiplica em sete vezes e meio a população urbana. 

Maricato (1996, p. 39) afirma que a industrialização brasileira, que se concretizou a 

partir da chamada Revolução de 1930, “combinou crescimento urbano industrial com regimes 
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arcaicos de produção agrícola”, com um pacto entre os antigos proprietários rurais e a 

burguesia urbana. Segundo ela (2003), as mudanças políticas ocorridas na década de 1930, 

com a regulamentação do trabalho urbano (que não abarcava o campo), incentivo à 

industrialização, construção da infraestrutura industrial, entre outras medidas, reforçaram o 

movimento migratório campo-cidade. 

A partir dos anos 1940-1950, prevalece a lógica da industrialização, sendo vista aqui, 

ainda de acordo com Milton Santos, como um processo social complexo que inclui tanto a 

formação de um mercado nacional, quanto a busca por integração do território através dos 

esforços de equipamento do mesmo, como a expansão do consumo em diversas formas. Essas 

mudanças movimentam o processo de urbanização, pois ocorre nesse momento a 

transformação de uma economia regional em uma base econômica de escala nacional, 

gerando assim uma urbanização cada vez mais presente no território, com o crescimento 

demográfico das cidades grandes e médias (SANTOS, 2001). 

Segundo Taschner, nos anos 1950, a divisão espacial do trabalho no Brasil se refletia da 

seguinte forma: numa metrópole nacional (São Paulo), outra regional (Rio de Janeiro), uma 

periferia dinâmica (desde parte do Rio Grande do Sul até o sul de Minas), uma periferia de 

crescimento lento (parte de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo), uma região periférica em 

decadência (Nordeste e parte do Norte) e regiões inexploradas (Centro-Oeste e Norte) 

(ABRAMO, 2003).  

Entre as décadas de 1940 e 1980, o país sofre uma forte concentração urbana e a 

metropolização se transforma em um aspecto marcante da configuração territorial, é no 

mesmo momento que ocorre uma inversão no local de residência da população brasileira.  

 

O forte movimento de urbanização que se verifica a partir do fim da Segunda 

Guerra Mundial é contemporâneo de um forte crescimento demográfico, 

resultado de uma natalidade elevada e de uma mortalidade em descenso, 

cujas causas essenciais são os progressos sanitários e a melhoria relativa nos 

padrões de vida e a própria urbanização (SANTOS, 2009, p. 33). 

 

A análise dos números referentes ao crescimento demográfico das cidades brasileiras é 

de extrema importância para a compreensão dos fenômenos e processos desencadeados por 

esse aumento da população urbana. Conforme Santos (2009, p. 77-78), é a partir dos anos 

1950 que se percebe uma tendência à aglomeração da população e da urbanização; podendo 

ser observado um aumento da participação dos núcleos com mais de 20 mil habitantes no 

conjunto da população brasileira, partindo de 15% em 1940 para 28,43% em 1960, e 

chegando a 51% da população em 1980. Esses núcleos reuniam quase metade da população 
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urbana em 1940 (47,70%), mais de três quintos em 1960 (63,64%) e mais de três quartos em 

1980 (75,48%).  

Ao longo desses quarenta anos, triplica a população total do Brasil, enquanto a 

população urbana se multiplica por sete vezes e meio (SANTOS, 2009). A partir da década de 

1950, o processo de urbanização brasileiro se mostra realmente presente, com o aumento 

exacerbado da população e o desenvolvimento do espaço urbano; os moradores do campo 

passam a migrar para a “cidade grande” em busca de melhores condições de vida, criando 

assim a correlação entre emprego e metropolização. Na década entre 1970-1980 o 

crescimento metropolitano apresentou uma taxa de 3,78% anuais, ultrapassando o incremento 

nacional de 2,485% ao ano (TASCHNER, In: ABRAMO, 2003, p. 18). 

A partir da década de 1960, os segmentos sociais de renda mais elevada começaram a 

perder o interesse nas áreas centrais de nossas metrópoles e por suas vizinhanças imediatas, 

abrindo espaço novamente para as “subabitações” no centro, registrando-se um grande 

aumento no número de cortiços centrais, porém sem representar a maioria das “subabitações”, 

sobretudo pelo grande crescimento das favelas (VILLAÇA, 2001). Segundo Villaça (2001, p. 

230), “é impossível saber em que década os subúrbios – os bairros populares periféricos – 

superaram o centro como área residencial das camadas de mais baixa renda”, porém, acredita-

se que esse processo tenha acontecido nas primeiras décadas do século XX. 

De acordo com dados expostos por Milton Santos (2009), entre 1960 e 1980, a 

população que vivia nas cidades apresenta um aumento fora dos padrões, cerca de cinquenta 

milhões de novos habitantes; já entre 1970 e 1980, há um incremento no contingente 

demográfico urbano comparável com a população total urbana em 1960. Contudo, é 

importante ressaltar que esse crescimento populacional não se dá de maneira uniforme em 

todo o território brasileiro, já que os graus de desenvolvimento e de ocupação prévios das 

diversas regiões do país são bastante distintos.  

É também durante essas décadas de grande crescimento demográfico que o poder 

público inicia suas intervenções diretas na problemática habitacional, através do Sistema 

Nacional de Habitação e do Banco Nacional de Habitação, como será visto com detalhes no 

item seguinte. 

Um novo processo começou a afetar a organização territorial das classes sociais nas 

áreas metropolitanas brasileiras, a partir da década de 1970: as “invasões”. Através da invasão 

de terras, a população de menor renda não precisava mais pagar pela terra. A população pobre 

passava a invadir áreas de preferência próximas ao centro, pelo acesso às oportunidades de 
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emprego e infraestrutura, e de posse do poder público, constituindo favelas em meio aos 

bairros de classe média e alta renda (VILLAÇA, 2001). 

Esse período de crescimento também é caracterizado por uma redistribuição das classes 

médias no território e pela redistribuição dos pobres, que as cidades maiores já não têm mais 

capacidade de acolher. Quanto maior a cidade, quanto mais oportunidades de emprego, maior 

sua capacidade de atração, como é o caso de São Paulo – apesar de apresentar em termos 

proporcionais um crescimento relativamente menor. As cidades de porte médio passam nesse 

momento a acolher maiores contingentes de classes médias, que muitas vezes migram das 

cidades maiores em busca de novas possibilidades (SANTOS, 2009).  

Para Milton Santos (2009, p. 60), a partir da década de 1980-1990, assistiu-se no Brasil  

 

a um fenômeno paralelo de metropolização e desmetropolização, pois ao 

mesmo tempo, crescem cidades grandes e médias, ostentando, ambas as 

categorias, incremento demográfico parecido, por causa em grande parte do 

jogo dialético entre a criação de riqueza e pobreza sobre o mesmo território. 

 

Esse pensamento de Milton Santos se confirma em dados precisos, segundo os quais em 

1970-1980, a taxa de crescimento das metrópoles brasileiras foi de 3,87% anuais, e no período 

de 1980-1991, essa taxa caiu para 1,88% ao ano (TASCHNER, In: ABRAMO, 2003). Esses 

dados apontam para uma diminuição no crescimento das metrópoles, porém não determinam 

que estas estejam parando de crescer, ou que em algum momento passarão a ter um 

decréscimo, na verdade o que acontece é que outras cidades estão crescendo em ritmo mais 

acelerado (cidades pequenas e médias), enquanto essas cidades, já um pouco saturadas com o 

crescimento desmedido, passaram a crescer em menor ritmo. 

Enquanto as cidades vão crescendo, juntamente com o seu contingente populacional, 

crescem também as desigualdades entre as classes sociais residentes nesses locais, a maior 

parte da população não consegue residir nas áreas com melhor infraestrutura e nas quais o 

mercado imobiliário se organiza melhor. Sem condições de pagar por uma moradia digna, 

com infraestrutura adequada presente nas áreas mais centrais, cada vez mais a população se 

periferiza. Ocorre assim o fenômeno de esvaziamento do centro e crescimento das periferias. 

Tratando sobre a recente urbanização brasileira, Marcelo Lopes de Souza (In: 

FERNANDES; VALENÇA, 2004) explica que apesar do declínio das taxas de crescimento 

demográfico em algumas metrópoles brasileiras ser considerado positivo em termos de 

pressão quantitativa, ele no fundo é o indício de sérios problemas qualitativos, dentre os quais 

a extrema deterioração das condições de habitabilidade nessas metrópoles, o que gera uma 

perda natural da atratividade.  
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De um modo geral, as cidades brasileiras apresentam problemáticas parecidas, porém, 

quanto maior a cidade, mais visíveis ficam os problemas: emprego, habitação, transportes, 

lazer, água, esgoto, educação, saúde; todos presentes em todas as cidades brasileiras. 

Normalmente esse panorama é mais percebido nas capitais dos estados e nas metrópoles 

regionais ou nacionais. Segundo Villaça (2001), há evidência suficiente para se acreditar, 

analisando os processos de urbanização das cidades brasileiras, que é crescente a tendência à 

segregação das camadas de mais alta renda, provocando, como já visto anteriormente, a 

segregação involuntária das demais camadas, principalmente da camada de menor renda. 

É importante salientar que não foram apenas as aglomerações com mais de 20 mil 

habitantes que cresceram rapidamente no Brasil, as cidades com mais de 100 mil habitantes e 

principalmente as cidades com mais de 1 milhão de habitantes – as metrópoles – cresceram 

rapidamente nas últimas décadas, gerando graves consequências no quadro urbano das 

cidades brasileiras.  

Essas metrópoles concentram grande parte da população brasileira e das atividades, e 

acabam atraindo cada vez mais pessoas, principalmente pelas oportunidades de emprego, de 

comunicação, moradia e outras “facilidades” imaginadas pela população. Porém, esse 

processo de metropolização, para Milton Santos (2009, p. 87-88), ganhou nas últimas décadas 

uma importância fundamental, devido à:  

 

concentração da população e da pobreza (contemporânea da rarefação rural e 

da dispersão geográfica das classes médias); concentração das atividades 

relacionais modernas (contemporânea da dispersão geográfica da produção 

física); localização privilegiada da crise de ajustamento às mudanças na 

divisão internacional de trabalho e às repercussões internas [...]; maior 

centralização da irradiação ideológica, com a concentração dos meios de 

difusão das ideias, mensagens e ordens; construção de uma materialidade 

adequada à realização de objetivos econômicos e socioculturais e com 

impacto causal sobre o conjunto dos demais vetores. 

 

Segundo Melo (1996), com base no IBGE (1995), o Brasil possuía em 1994 um total de 

4.974 municípios contra 1.574 municípios em 1940, porém é importante observar além dos 

números absolutos. Observando a porcentagem de crescimento populacional através das 

décadas, é possível determinar que as décadas de 1980 e 1990, respectivamente com índices 

de 0,5% e 13%, não possuem incremento comparável com o crescimento exorbitante ocorrido 

durante as décadas de 1950, 1960 e 1970, respectivamente com 20%, 46,4% e 42,8%. 

As cidades de porte médio (entre 100 e 500 mil habitantes) têm crescido a taxas maiores 

que as grandes cidades, porém estas ainda concentram a maior parte da população brasileira, 

30% da população contra 20% das cidades médias. Apesar do crescimento das grandes 
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cidades no período de 1980-1991 ter apresentado um decréscimo considerável, as cidades 

médias tiveram um acréscimo significativo. As Regiões Metropolitanas cresceram nesse 

período 22,3%, enquanto as cidades com mais de 500 mil habitantes aumentaram 44,23%, 

possibilitando a criação de novas Regiões Metropolitanas (SANTOS, 2009).  

É nesse contexto que Milton Santos (2009, p. 91-104) trata sobre a dissolução da 

metrópole, ou desmetropolização, fenômeno no qual as metrópoles brasileiras passam a ter 

um crescimento demográfico menor e uma desagregação maior da população urbana – uma 

repartição, com outros grandes núcleos de contingente populacional –, paralelo a um 

fenômeno de metropolização, havendo a “transferência” de crescimento das metrópoles para 

as cidades médias, desconcentrando dessa forma a rede urbana do país, porém permanecendo 

ainda em crescimento. Gordilho Souza (2000) também trata do tema da desmetropolização, 

denominando-a de desconcentração metropolitana, caracterizando o processo pelo 

crescimento da população em cidades médias, e indicando que tal processo implica em novas 

relações entre as cidades de regiões específicas. 

Com base nos pensamentos expostos por Milton Santos, observa-se na prática que o 

quadro de urbanização das cidades brasileiras, nas últimas décadas, demonstra um processo 

de metropolização prosseguindo paralelamente ao de desmetropolização, apresentando 

também um processo duplo, no qual os centros das cidades passam a se verticalizar – 

crescendo com uma densidade cada vez maior –, e as periferias vão se horizontalizando – com 

o surgimento de loteamentos e conjuntos habitacionais. Vale salientar que comumente, pelo 

preço de acesso ao solo central, as classes sociais se dividem entre classes mais ricas no 

centro, e classes mais pobres nas periferias. 

Sobre esse processo de verticalização e horizontalização, Sposito (2004, p. 24) diz o 

seguinte: 

 

A tendência à sua expansão horizontal e vertical tem provocado o 

aprofundamento das diferenças, porque a cidade é vendida aos pedaços, 

enquanto frações de um território denso de possibilidades objetivas e de 

conteúdos subjetivos, expressos em múltiplos signos. 

 

A partir da década de 1980, quando há a extensão das periferias urbanas (as periferias 

crescem mais do que os núcleos ou municípios centrais nas metrópoles), apresenta-se uma 

expressão mais concreta da segregação espacial, configurando imensas regiões nas quais se 

observa uma disseminação homogênea da pobreza. Registram-se extensas áreas de 

concentração de pobreza, pela primeira vez na história do país, já que antes do processo de 

urbanização a pobreza se apresentava relativamente esparsa nas zonas rurais. É o início do 
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fenômeno das altas densidades de ocupação do solo urbano e da exclusão social – atrelada à 

segregação socioespacial (MARICATO, 2003). 

De acordo como Maricato (1996, p. 43), as cidades brasileiras, durante o período de 

industrialização, “refletem o processo industrial baseado na intensa exploração da força de 

trabalho e exclusão social”. A exploração de mão de obra – não só nos setores informais, mas 

também nas indústrias automobilísticas que pagavam salários insuficientes aos seus 

trabalhadores –, colocou a população pobre urbana numa situação extrema: sem dinheiro para 

viver em meio à efervescência urbana, esses cidadãos veem como única alternativa para 

permanecer nas cidades as favelas e outras formas de produção ilegal da moradia. 

Gordilho Souza (2000, p. 68) aponta o período de 1980 a 1991 como de maior 

incremento das favelas nas grandes cidades do país; segundo ela, os indicadores de pobreza 

observados nesse período “evidenciam os limites de consumo de habitação para grande parte 

da população, enquanto qualifica as áreas metropolitanas como concentradoras de pobreza”. 

Ainda segundo a autora, a segregação espacial, manifestada através do crescimento das 

favelas em áreas centrais e da periferização da pobreza nos arredores das grandes cidades, é 

um fenômeno que marca esse período da urbanização brasileira. É tratando sobre o mesmo 

contexto de crescimento da desigualdade e concentração da pobreza nas cidades brasileiras 

que Maricato (1996, p. 55-56) faz a seguinte afirmação: 

 

A exclusão social tem sua expressão mais concreta na segregação espacial 

ou ambiental, configurando pontos de concentração de pobreza à semelhança 

de guetos, ou imensas regiões nas quais a pobreza é homogeneamente 

disseminada. / A segregação ambiental não é somente uma das faces mais 

importantes da exclusão social, mas parte ativa e importante dela. À 

dificuldade de acesso aos serviços e infraestrutura urbanos [...] somando-se 

menores oportunidades de emprego, menores oportunidades de 

profissionalização, maior exposição à violência, discriminação racial, 

discriminação contra as mulheres e crianças, difícil acesso à justiça social, 

difícil acesso ao lazer. A lista é interminável. 

 

Segundo Maricato (2000), os núcleos centrais brasileiros cresceram em média 3,1% 

entre 1991 e 1996, enquanto os núcleos periféricos cresceram 14, 7%, confirmando um maior 

crescimento das periferias das metrópoles, o que representa um aumento significativo das 

regiões pobres no país. Segundo o IBGE (2000), essas taxas estão cada vez se agravando 

mais, com taxas de crescimento de 30% nas periferias, contra apenas 5% nos núcleos centrais; 

demonstrando dessa forma um processo crescente de aumento das áreas urbanas periféricas 

no Brasil. 
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No contexto de crescimento das periferias – porém com o foco na ocupação das áreas 

centrais pelas classes sociais mais favorecidas –, Lúcio Kowarick (1993) trata sobre o que 

denomina de “espoliação urbana”, em sua obra de mesmo nome, na qual aponta a fragilidade 

das camadas populares, que não possuem direito à autodefesa, no que diz respeito à 

preservação ou conquista de bens e serviços urbanos básicos, como o transporte, a habitação, 

o saneamento, entre outros; para ele o fenômeno mais característico dessa fragilidade é “a 

expulsão das camadas pobres para a periferia da cidade, quando investimentos públicos e 

privados valorizam determinadas áreas” (KOWARICK, 1993, p. 25).  

De acordo com Villaça (2001, p. 45), a força mais poderosa que age sobre a 

estruturação do espaço intra-urbano, nas metrópoles brasileiras, “tem origem na luta de 

classes pela apropriação diferenciada das vantagens e desvantagens do espaço construído e na 

segregação dela resultante”. Segundo o autor, essa é a condição de dominação pelo espaço – 

através das vantagens locacionais e da luta pelas condições de consumo.  

Ainda seguindo o raciocínio de Villaça (1997, 2001), a localização (e consequente preço 

do solo) e a acessibilidade ao centro são pontos importantes na estruturação do espaço urbano 

das cidades, inclusive nas brasileiras. Para ele, as classes sociais mais elevadas, com o 

crescimento exacerbado ocorrido nesse processo de urbanização, passaram a expressar um 

processo contínuo de segregação, que segue até hoje a mesma tendência. Ainda segundo o 

autor, fatores de ordem cultural associados aos atrativos do sítio natural, bem como a 

localização, têm ditado a espacialização dessa tendência à segregação socioespacial.  

Segundo Milton Santos (2007, p. 110), “o espaço urbano é diferentemente ocupado em 

função das classes em que se divide a sociedade urbana”, tal fenômeno da divisão das classes 

em regiões distintas, nas cidades brasileiras, já é observado há décadas, porém, com a 

evolução das aglomerações, esse processo se torna cada vez mais nítido. Para ele, a repartição 

das classes sociais é um processo que se verifica no espaço total do país e em cada região, 

mas é acima de tudo um fenômeno urbano, no qual estão envolvidas diversas forças e fatores: 

 

A princípio se podia falar de uma certa espontaneidade, entendendo-se por 

essa palavra o simples jogo dos fatores do mercado. Nos últimos decênios, 

porém, o jogo dos fatores do mercado é ajudado por decisões de ordem 

pública, incluindo o planejamento, as operações de renovação urbana e de 

remoção de favelas, cortiços e outros tipos de habitação subnormal 

(SANTOS, 2007, p. 110). 

 

Nas últimas décadas, o Brasil vem apresentando um aumento considerável dos 

condomínios residenciais fechados, o que chamamos de segregação dos ricos, devido 

primeiramente à violência que assola todo o país e pela busca de melhores localizações. Dessa 
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forma, grandes áreas “abastadas”, com boa infraestrutura urbana, e tudo o mais que se faz 

necessário numa cidade, se apresenta naquele espaço delimitado apenas para uma população 

de classe média ou média/alta. Villaça (2001) trata especificamente da segregação 

“voluntária” das classes mais ricas em busca de uma melhor localização nas cidades, porém, 

através dessa visão, podem-se tirar conclusões sobre a segregação “involuntária” das classes 

populares, segundo o autor, “a segregação de uns provoca, ao mesmo tempo e pelo mesmo 

processo, a segregação de outros” (VILLAÇA, 2001, p. 148). 

Esses bairros, dentro dos bairros, se estabelecem muitas vezes em áreas periféricas, 

locais que normalmente eram ocupados pelas camadas populares, como única possibilidade 

de permanecer próximo ao centro urbano e de trabalho. Ou seja, após ocupar e expulsar a 

população mais pobre dos centros urbanos, das áreas litorâneas e demais áreas bem 

localizadas das cidades, a população de alta renda passa a “roubar” também o espaço 

periférico da população de menor renda.  

De acordo com Ribeiro (2004), tem-se que a autossegregação das classes sociais mais 

altas, as altas classes médias (como ele trata), estaria conduzindo as cidades brasileiras a um 

padrão de cidade fragmentada. Nesse padrão fragmentado de urbanização haveriam áreas 

destinadas à concentração dos mais ricos, poderosos e vitoriosos da globalização, onde 

prevaleceria uma espécie de “hipercidadania”; sendo as periferias e os bairros populares 

abandonados à própria sorte ou submetidos às práticas renovadas do clientelismo (como o 

assistencialismo privado praticado pelos políticos da periferia), impedindo que essa população 

se tornasse, de alguma forma, cidadão (RIBEIRO, 2004, p. 36). 

Ainda segundo Ribeiro (2004, p. 34), 

 

A distribuição territorial das classes e dos grupos sociais nas cidades 

brasileiras expressa essa ordem [urbana] por meio do padrão da proximidade 

física e distância social, ao qual correspondeu uma sociabilidade pouco 

conflituosa, na medida em que esse padrão tem se fundado (e até sido 

facilitado) em obrigações sociais inerentes a um sistema de dominação em 

que convivem patronagem e clientela, submissão e acesso a benefícios e 

recursos, doação e reconhecimento do poder social dos dominadores. 

 

É importante caracterizar também, nesse momento, o padrão de segregação existente no 

Brasil. Segundo Villaça (2001), o padrão espacial dominante da segregação em metrópoles 

brasileiras é observado segundo setores de círculo, e não segundo círculos concêntricos (como 

em algumas metrópoles mundiais). Para ele, a segregação espacial urbana no Brasil se 

apresenta dessa forma, porque 
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o padrão por setores possibilita melhor controle, pela classe dominante, do 

espaço urbano do que o de círculos concêntricos, uma vez que permite 

controlar com mais eficiência os deslocamentos espaciais, o mercado 

imobiliário, o Estado e a ideologia sobre o espaço urbano. Por outro lado, o 

padrão de segregação destacado não é aquele que se dá em bairros 

segregados dispersos, mas o que se concretiza de acordo com as grandes 

regiões segregadas da cidade, onde os bairros das camadas de mais alta 

renda se aproximam uns dos outros. Com o tempo, os bairros residenciais 

das elites vão se aglutinando numa mesma região da cidade (VILLAÇA, 

2001, p. 335). 

 

Nesse contexto, Villaça (2001) define ainda um dos modelos mais conhecidos de 

segregação da metrópole brasileira, o modelo centro x periferia: sendo o centro o local dotado 

da maioria dos serviços urbanos, públicos e privados, e onde se concentram 

predominantemente as classes de mais alta renda; e a periferia é o local subequipado e 

longínquo, onde se concentram as classes excluídas, de menor renda. Assim se define o 

espaço como um mecanismo de exclusão, segregação, diferenciação e segmentação social. No 

modelo expresso por Villaça (ver Figura 03, a seguir), pode-se observar no modelo da 

esquerda (plano real das cidades brasileiras) que as classes de mais alta renda determinam o 

crescimento da metrópole para o setor no qual elas se estabelecem, sendo o modelo da direita 

irreal (plano teórico, ideal), que não se constitui principalmente pela dificuldade em gerar 

infraestrutura, sendo mais fácil um desenvolvimento em setor de círculo, segregando ainda 

mais a cidade e concentrando os equipamentos e a infraestrutura urbanos. 

  

Em todas as metrópoles as burguesias segregadas controlam a produção do espaço 

urbano e principalmente dominam os equipamentos centrais e não centrais, atraindo-os para a 

Fonte: Villaça (2001, p. 340.) 

Figura 03: Alternativas de segregação metropolitana 
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sua direção de deslocamento, constituindo assim um domínio social, espacial e econômico. 

De um modo geral, a distribuição das classes determina a distribuição dos serviços – públicos 

ou privados – sendo mais abastecidas as áreas ocupadas pelas classes “dominantes”.  

De acordo com Hoyt (1959 apud VILLAÇA, 2001, p. 317), 

 

as áreas residenciais de alta renda tendem [...]: 

1. a prosseguir a partir de um dado ponto de origem ao longo de 

determinadas vias, ou em direção a outro núcleo existente de edificações, 

ou centros comerciais; 

2. a progredir em direção a terrenos altos, livres de riscos de inundações e a 

se espalhar ao longo das bordas dos lagos, baías, rios ou oceanos, nos 

locais onde tais bordas não são ocupadas por indústrias; 

3. a crescer em direção às áreas que apresentam uma região rural livre e 

aberta, afastando-se dos “becos sem saída” bloqueados por barreiras 

naturais ou artificiais; 

4. a crescer na direção dos líderes da comunidade; 

5. as tendências de movimento de escritórios, bancos e lojas puxam os 

bairros residenciais mais caros na mesma direção geral da cidade; 

6. a crescer ao longo das linhas mais rápidas de transportes; 

7. o crescimento das áreas residenciais de alta renda permanece numa 

mesma direção, por um longo período de tempo; 

8. as áreas de apartamentos de luxo tendem a se estabelecer próximo ao 

centro, em antigas áreas residenciais; 

9. promotores imobiliários podem desviar a direção de crescimento das 

áreas residenciais de alta renda.  

 

 

Segundo Sposito (2004, p. 136), existem dinâmicas que reorientam a estruturação 

urbana das cidades médias brasileiras, quais sejam:  

 

a) complexificação da estrutura urbana, gerando o aparecimento de 

“periferias” no centro e “centralidades” na periferia; 

b) fragmentação socioespacial das cidades, já que a segregação se acentua e, 

consequentemente, a possibilidade de convivência entre as diferenças se 

atenua. 

 

É importante considerar também que esses processos de reestruturação das cidades 

levam tempo para acontecer, tem-se uma relação dialética entre espaço urbano e tempo; dessa 

forma, como já dito anteriormente, a segregação é uma tendência, e vai se reproduzindo aos 

poucos em diversas áreas das cidades e metrópoles mundiais, inclusive no Brasil, onde passou 

de uma segregação concêntrica para uma segregação mista – os bairros se modificam aos 

poucos, com o tempo, o que era bairro de rico, vira bairro de pobre, um se transforma no 

outro, passando por um momento misto, de transição, o espaço urbano como um ciclo... 

Para Gordilho Souza (2000, p. 15), a segregação espacial, que sempre existiu, separa os 

ricos e os pobres na cidade: “para os primeiros são destinadas as áreas mais nobres, melhor 
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servidas de infraestrutura e outros benefícios coletivos e, para os demais, aquelas ‘largadas à 

própria sorte’ e à ganância especulativa”. Dessa forma, a autora demonstra que a exclusão 

social se manifesta através do próprio fenômeno da segregação espacial, uma vez que essa 

distribuição das habitações na cidade de acordo com as classes sociais deixa a população mais 

pobre fora das melhores condições de habitabilidade, tornando o acesso às benfeitorias e ao 

conforto urbano totalmente diferenciado. Essa situação comum nas cidades brasileiras, 

associada aos altos níveis de pobreza, acaba aumentando os processos excludentes nas 

cidades, “que adquirem outras dimensões socialmente mais graves, envolvendo o aumento da 

violência, o afastamento dos padrões institucionais estabelecidos, a privação na geração de 

oportunidades, enfim, o distanciamento da condição de cidadania” (GORDILHO SOUZA, 

2000, p. 15). 

Para Rolnik (2000, p. 174), a exclusão territorial na cidade brasileira é mais do que a 

imagem da desigualdade, é a condenação da cidade como um todo a um urbanismo de risco. 

Como já foi dito anteriormente, a produção dos espaços nas cidades brasileiras contribui não 

só para o surgimento do processo de exclusão, mas também para o seu agravamento, criando 

um ciclo inesgotável de exclusão: social, cultural, territorial. 

Assim, a separação espacial da pobreza nas cidades brasileiras acontece em conjunto 

com um amplo processo de exclusão social, para ela o tema da segregação não se esgota, mas 

é acrescido pela compreensão de exclusão social (GORDILHO SOUZA, 2000, p. 69). Dessa 

maneira, o que se delineia como escopo para a compreensão dos problemas urbanos 

brasileiros é a união entre a concepção de segregação no espaço e os outros fatores que 

contribuem para a leitura das desigualdades sociais – como a exclusão dos direitos à cidadania 

e ao conforto urbano. 

Os fenômenos vistos neste item sobre o processo contínuo de urbanização brasileira 

continuam acontecendo, a população continua crescendo, no entanto a taxas menores; o 

problema habitacional cresce a olhos vistos; persiste a concentração de renda na mão de 

poucos; a “soberania burguesa” continua, com a escolha das melhores terras para se morar; a 

saúde e educação precárias. A população de menor renda continua sendo vítima dos processos 

capitalistas realizados pelo Estado e sobretudo pelas empresas particulares, num eterno jogo 

de especulação imobiliária, vê-se a população pobre se virando como dá, em locais precários, 

de moradia insalubre, ou pagando através do seu trabalho uma “moradia digna”, durante anos, 

em locais periféricos com pouca ou nenhuma infraestrutura urbana. Para Souza (In: 

FERNANDES; VALENÇA, 2004, p. 64), as metrópoles brasileiras continuam a ser: 
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loci por excelência de concentração da riqueza, a despeito da 

desconcentração relativa e da interiorização da indústria e da urbanização, 

que significam, também, uma desconcentração relativa da riqueza. [...] A 

pobreza urbana no Brasil é – como constata Rocha (1996) – acima de tudo, 

metropolitana.  

 

No decorrer desse processo de construção de novas redes urbanas, visões econômicas e 

novas desigualdades, é importante observar a intervenção do poder público na busca pela 

solução dos problemas dos cidadãos. Dessa forma, tendo como foco desta pesquisa a 

habitação popular, no item seguinte serão abordadas as políticas habitacionais que buscaram 

reduzir o déficit habitacional e outras intervenções estatais no quadro da moradia popular no 

Brasil. 

 

 

2.2 A PRODUÇÃO ESTATAL DA HABITAÇÃO: POLÍTICAS HABITACIONAIS 

 

A partir do momento em que os problemas habitacionais da população de baixa renda 

passam a “interferir” na qualidade de vida da população mais abastada, o poder público passa 

a se preocupar com as formas de intervir no quadro habitacional, com o intuito de melhorar a 

salubridade das cidades. A intervenção estatal no quadro da habitação popular se inicia no 

contexto da primeira crise habitacional, e com foco numa política sanitarista que tinha como 

objetivo eliminar os alojamentos coletivos, ou cortiços, da população de baixa renda.  

Na virada do século XIX para o século XX, havia intensos debates sobre a 

responsabilidade social que deveriam incidir sobre as transformações urbanas que estavam 

ocorrendo no período, principalmente sobre os limites da ação do Estado na administração e 

gestão dos problemas sociais que vieram junto com essas transformações (BONDUKI, 2004). 

O debate existente nesse momento demonstra aspectos contraditórios próprios da 

natureza do Estado Capitalista, teoricamente não era permitido que houvesse uma intervenção 

estatal na esfera de domínio privado (o que incluía qualquer ação relacionada à habitação), 

porém o Estado passou a buscar respostas às novas demandas das diversas classes sociais. 

Frente às novas configurações sociais e relações de classes, construídas com as mudanças 

advindas da industrialização, bem como ao agravamento das condições de vida urbana (que 

incluía a falta de habitabilidade, baixa qualidade de vida, e pouca infraestrutura urbana), se 

fazia necessária uma intervenção estatal mais direta no controle do processo de produção do 
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espaço urbano nas cidades brasileiras. É nesse contexto que se iniciam as ações diretas do 

estado sobre a produção habitacional, principalmente sobre as habitações coletivas, 

comumente através de intervenções regulatórias (ATAÍDE, 1997; BONDUKI, 2004).  

As habitações coletivas localizavam-se nos centros das cidades, comumente em antigos 

casarões deixados para trás pelas famílias mais abastadas, que passaram a ocupar áreas mais 

nobres das cidades. A grande concentração de moradia na área central propiciava o 

alastramento das epidemias, que rapidamente passam das áreas pobres às áreas mais ricas. É 

nessas circunstâncias que se iniciam as ações de combate intensivo aos cortiços, culminando 

na eliminação dos cortiços e expulsão dos inquilinos (GORDILHO-SOUZA, 2000, p. 38). 

Nesse período predominavam as concepções higienistas para a ação estatal, concepções 

estas que resultaram num “autoritarismo sanitário”, como se refere Bonduki (2004), que 

consistia numa imposição para sanear os males da cidade, principalmente através da 

eliminação de seus sintomas: as moradias insalubres. Questionar as causas desses problemas 

de saúde pública e de insalubridade das habitações não fazia parte da política estatal, o que 

valia para os atores do poder público nesse momento era “cortar o mal pela raiz”. Faziam 

parte dessa política: o controle higiênico das habitações e a consequente vigilância de seus 

moradores; a legislação de combate aos cortiços e habitações coletivas; as desinfecções 

violentas e arbitrárias; os excessos e interdições dos prédios (BONDUKI, 2004, p. 41-42). 

 

Esses foram os primórdios da intervenção estatal na questão da habitação. 

Num período em que a questão social era tratada como caso de polícia, o 

problema da habitação foi enfrentado pelo autoritarismo sanitário 

basicamente como uma questão de higiene, na perspectiva de difundir 

padrões de comportamento, asseio e de hábitos cotidianos (BONDUKI, 

2004, p. 43). 

 

Os moradores oriundos dos cortiços dizimados, devido a sua pouca renda, passaram a 

buscar alternativas de moradia próximas ao centro (e às oportunidades de emprego); como 

única forma de “solucionar” seu problema de falta de moradia, essa população inicia um 

processo de favelização das áreas centrais (encostas, mangues, morros), no Rio de Janeiro 

especificamente, passando a ocupar os morros do centro da cidade. Segundo Gordilho-Souza 

(2000, p. 38), essa alternativa habitacional é complementada nesse mesmo momento pela 

suburbanização da população de média e baixa renda, que migraram para áreas mais distantes 

do centro com a implantação de loteamentos populares periféricos. 

É importante salientar que essa busca por novas alternativas habitacionais é observada 

não só nas principais cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas em todas as 
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capitais e grandes cidades do país, algumas no mesmo momento, outras em períodos 

posteriores.  

As classes de renda baixa e média de São Paulo, desde o surgimento do problema 

habitacional até a década de 1930, residiam em habitações construídas pelo setor privado, em 

moradias de aluguel, sendo as mais difundidas o cortiço-corredor, o cortiço-casa de cômodos, 

os vários tipos de vilas e correr de casas geminadas. Dificilmente os trabalhadores eram 

proprietários de sua própria habitação, pois nesse período não havia qualquer tipo de 

financiamento, sendo assim, o trabalhador só conseguia adquirir seu imóvel após décadas de 

trabalho e poupança. Por esse motivo, o mais comum era que as moradias dessas populações 

fossem casas de aluguel, produzidas por diversos tipos de investidores privados, que 

investiam o seu capital em busca de uma boa rentabilidade (BONDUKI, 2004, p. 43-44). 

Nesse período, a produção habitacional coube basicamente à iniciativa privada, essa 

situação só viria se transformar perceptivelmente a partir da era Vargas, quando foram 

desestimulados os investimentos no setor, passando a ocorrer uma intervenção estatal e o 

autoempreendimento da moradia pelos trabalhadores (BONDUKI, 2004).  

O impulso inicial da intervenção estatal no quadro habitacional brasileiro, através da 

provisão de habitação para os trabalhadores, começa a ser percebido inicialmente a partir da 

década de 1930, momento em que o ideal da casa própria passa a ser difundido largamente. O 

agravamento dos problemas sociais, com a recessão econômica pela qual passava o país, e a 

consequente mobilização dos diferentes segmentos sociais, pressiona o Estado a intervir na 

questão habitacional, incluindo a habitação como uma de suas políticas sociais. As 

intervenções maciças nessa área são percebidas particularmente com o Estado Novo de 

Getúlio Vargas (ATAÍDE, 1997; BONDUKI, 2004; MARICATO, 1987). 

Segundo Bonduki (2004), o período da ditadura Vargas (1930-1945) trouxe à tona com 

grande ênfase a temática da habitação social, dentro desse contexto político, econômico e 

cultural diferenciado no qual as questões econômicas tornaram-se preocupação do poder 

público e das entidades empresariais, “o problema da moradia emergiu como aspecto crucial 

das condições de vida do operariado, pois absorvia porcentagem significativa dos salários e 

influía no modo de vida e na formação ideológica dos trabalhadores” (BONDUKI, 2004, p. 

73).  

As ações sanitárias continuaram a acontecer, porém ficaram em segundo plano nos 

debates sobre a habitação social, surgindo assim novos temas ligados ao projeto nacional-

desenvolvimentista da era Vargas: a habitação vista como condição básica de reprodução da 
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força de trabalho e como fator econômico na estratégia de industrialização do país; a 

habitação como elemento na formação ideológica, política e moral do trabalhador, sendo 

assim essencial na criação do homem novo e do trabalhador-padrão buscados pelo regime – 

como constituintes da sua base de sustentação política (BONDUKI, 2004, p. 73). 

Criou-se nesse contexto uma opinião generalizada de que a iniciativa privada era 

incapaz de solucionar o problema da habitação social do país, sendo dessa forma inevitável a 

intervenção do Estado. A partir desse pensamento, o setor rentista torna-se marginalizado 

após décadas de gozo das regalias fiscais e da exploração dos seus inquilinos, dando início a 

uma fase de transição no quadro habitacional brasileiro.  

Nesse período, o ideal da casa própria estava sempre presente nos discursos sobre 

moradia popular, inclusive nos discursos do Estado Novo – que expunha a casa própria como 

um símbolo da valorização do trabalhador e comprovação dos resultados positivos da política 

de amparo aos brasileiros. Sobre o acesso à moradia própria pelas camadas de baixa e média 

renda, nesse período, Bonduki (2004, p. 83) pontua que: 

 

Como o Estado não se imiscuía na provisão de moradias subsidiadas, não 

havendo linhas de financiamento nem esquemas que facilitassem a 

construção de casas na periferia dos núcleos urbanos pelos próprios 

trabalhadores (embora já ocorressem ensaios da formação desse modelo), era 

muito difícil para qualquer assalariado adquirir um bem cujo valor absoluto 

ultrapassava em muito seus rendimentos mensais e sua capacidade de 

poupança. 

 

Apesar de todos os debates que vinham acontecendo em torno das questões 

habitacionais, na prática, até 1937, as ações estatais continuaram se pautando apenas na esfera 

das medidas legais sanitaristas, que se preocupavam ainda com as condições de higiene nas 

cidades, na demolição das moradias insalubres e no estímulo à construção de vilas higiênicas 

através do setor privado (SILVA, 1989).  

A atuação direta do Estado na produção de moradias para trabalhadores se inicia 

efetivamente a partir de 1937, através da criação dos “Parques Proletários”, no Rio de Janeiro. 

Esses locais se constituíam como alojamentos provisórios para a população desabrigada, 

principalmente as famílias que residiam em áreas caracterizadas como favelas. No mesmo 

ano, Getúlio Vargas cria as Carteiras Prediais, vinculadas ao sistema previdenciário, tendo 

início assim a atuação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) na captação de 

recursos para financiamento no campo habitacional, se constituindo como a primeira 

iniciativa pública de política habitacional (BONDUKI, 2004; SILVA, 1989). Tratando sobre 

essa iniciativa do poder público, Silva (1989, p. 89) expressa que pela primeira vez o Estado 
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“assume a responsabilidade pela oferta de habitação a segmentos da população urbana. 

Todavia era um atendimento restrito aos associados dos institutos da previdência, pautando-se 

por uma atuação fragmentada e pouco relevante quantitativamente”. 

Apesar de os IAPs terem se caracterizado como a primeira ação direta do Estado na 

questão habitacional, e construído inúmeros conjuntos habitacionais, eles não podem ser 

vistos como de grande repercussão para o quadro da moradia para os trabalhadores, já que a 

sua abrangência era restrita a apenas alguns segmentos da sociedade, não abarcando a 

população mais necessitada: as classes populares. Segundo Bonduki (2004), as práticas 

realizadas pelos IAPs se constituíam muito mais como populismo do que como uma política 

social, pois financiavam ou alugavam as moradias abaixo do custo, porém sem recursos para 

dar continuidade a essas ações. 

A instituição dos IAPs e as suas ações de financiamento, mesmo não reduzindo 

consideravelmente a crise habitacional do país, dão abertura para o início da formulação de 

ideias para políticas públicas voltadas ao setor habitacional. Assim, em 1942, o governo 

interfere diretamente no mercado de locação, sob a alegação de que essa era uma ação 

emergencial devido à Segunda Guerra, congelando os aluguéis (por décadas, extorsivo) por 

meio da Lei do Inquilinato (BONDUKI, 2004, p. 78, 81). Essa intervenção do governo 

representou uma intenção clara de desestimular o mercado de aluguéis de moradia e a 

expansão de investimentos nesse setor econômico que crescia sem nenhum controle. 

Com a Lei do Inquilinato em vigor, estabelecendo controle no valor das locações 

residenciais, cresce o número de construções de moradia para venda, estas também não eram 

acessíveis aos trabalhadores, o que acabou agravando ainda mais a crise habitacional no país. 

Para Bonduki (2004, p. 245), a Lei do Inquilinato assumiu várias facetas durante os seus anos 

de existência, sendo:  

 

Instrumento de defesa da economia popular; estratégia de destruição da 

classe improdutiva dos rentistas; medida para reduzir o custo de reprodução 

da força de trabalho; instrumento de política econômica para acelerar o 

crescimento do setor industrial; forma de legitimação do Estado populista. 

 

O autor trata ainda sobre os conflitos ocorridos entre inquilinos e proprietários, devido 

aos dispositivos legais definidos pela Lei, que ao mesmo tempo traziam certa estabilidade aos 

locatários e os assombravam com o fantasma do despejo. Os despejos, apesar de serem 

limitados pela Lei, passaram a acontecer com mais frequência, já que havia sido aberta essa 

possibilidade. Essas ações eram realizadas em prol da especulação imobiliária, através da 

valorização dos aluguéis. Como os inquilinos muitas vezes não tinham como pagar aluguéis 
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mais altos, acabaram por ser expulsos dessas moradias, agravando ainda mais o quadro 

habitacional da classe operária. É nesse contexto que a autoconstrução de moradias passa a ser 

uma saída mais adequada à situação econômica dos trabalhadores, sendo a maior parte dessas 

habitações autoconstruídas, implantadas nas periferias sem infraestrutura, ou em áreas de 

risco como encostas, mangues, dunas, ou na melhor das hipóteses, em áreas mais carentes 

próximas ao centro. 

Mesmo com os IAPs viabilizando construções de habitações populares, o seu objetivo 

não era apenas intervir na problemática habitacional, eles também trabalhavam com o 

financiamento de grandes projetos particulares, não sendo a habitação o seu foco principal. 

No entanto, o problema habitacional ganhou tal proporção que se fazia necessário a 

constituição de um órgão voltado exclusivamente para a solução do problema habitacional, 

sendo assim criada em 1946, no início do governo Dutra, a Fundação da Casa Popular (FCP) 

com esse intuito (BONDUKI, 2004; GORDILHO-SOUZA, 2000; SIQUEIRA, 2008). 

Apesar da intenção de promoção de uma política habitacional redistributiva de acesso à 

moradia, representando o primeiro órgão público nacional com “um projeto único de prover 

residências às populações de baixa renda” (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p. 19), a FCP, em 

18 anos de existência, produziu apenas 143 conjuntos com 18.132 unidades habitacionais. 

Levando em consideração que a abrangência da FCP era de todo o território nacional e que no 

mesmo período os IAPs viabilizaram a construção de 123.995 unidades habitacionais, 

quantidade bastante próxima da produção da fundação, percebe-se que ela teve uma atuação 

quase nula na provisão de moradias, apesar do seu foco específico no problema habitacional 

(BONDUKI, 2004). 

Segundo Melo (1987, 1991 apud BONDUKI, 2004, p. 115) o jogo de interesses que 

havia no período transformou o projeto ambicioso da Fundação da Casa Popular num órgão 

secundário da administração federal, que não possuía poder ou recursos. Ainda segundo ele, o 

fracasso da FCP atrasou em 20 anos a formulação de uma política habitacional concreta, “o 

processo de formação da FCP exemplifica uma iniciativa ambiciosa de política pública, que 

partiu da burocracia executiva e foi vetada por uma coalizão de interesses afetados 

negativamente” (MELO, 1991, p. 72-73 apud BONDUKI, 2004, p. 115).  

Apesar da pequena produção de moradias, vale salientar que o público-alvo atendido 

pelos projetos da FCP era a população de menor renda, ou seja, as demandas da chamada 

habitação de interesse social; ao contrário do que acontecia com os projetos dos IAPs, que 

atendiam basicamente a população de classe média e alta. A Fundação da Casa Popular foi a 
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primeira ação direta do Estado com características de programa de interesse social, atendendo 

a uma demanda das classes mais pobres, porém ainda determinando uma renda mínima (com 

características seletivas e excludentes) para que a população pudesse participar dos projetos 

(AZEVEDO, 1982). 

Para Bonduki (2004), a FCP sobreviveu até 1964 em inércia, sendo, porém considerada 

um símbolo da pouca eficiência do governo e da falta de consideração com o interesse 

público. O Estado não se organizou para enfrentar um problema tão grave quanto o da crise 

habitacional, agindo de forma fragmentária, não deu a devida importância à questão da 

moradia social. Em resumo, sobre as ações do Estado no quadro habitacional, até 1964, 

Bonduki (2004, p. 125) aponta que: 

 

durante quase vinte anos de intensa urbanização e de agravamento do 

problema da moradia, sucessivos governos revelaram-se incapazes de 

formular uma proposta para atender ao leque cada vez mais diversificado de 

necessidades habitacionais do país. A trajetória da Fundação da Casa 

Popular e, de maneira geral, a produção estatal de moradias, mostram que, 

no Brasil, a questão nunca esteve no centro das preocupações dos governos 

populistas. 

  

No ano de 1964, o regime ditatorial que assumiu o poder do país assumiu também o 

compromisso de diminuir as pressões inflacionárias, porém, a sua sobrevivência política 

dependia da sua capacidade de resolver o problema sem causar uma depressão econômica e 

da sua relação com as massas populares. A contenção salarial das classes de menor renda teria 

que ser compensada por uma ação ou projeto que beneficiasse essa classe, é nesse momento 

que entra no jogo político a casa própria (BOLAFFI, 1975; In: MARICATO, 1982, p. 44). 

No segundo semestre do mesmo ano, o governo já dava indícios de sua intenção de 

realizar transformações estruturais no país, não só controlando os índices inflacionários, mas 

também estimulando a produção através de um plano governamental de construção de 

residências populares – incentivando indústrias básicas de construção, e diminuindo os 

déficits habitacionais das cidades. 

É nesse contexto de interesses e transformações políticas e estruturais, com a adoção de 

medidas de cunho social, que buscavam dar respostas imediatas aos problemas sociais 

decorrentes do processo acelerado de urbanização, que são criados o Banco Nacional de 

Habitação (BNH) e o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), criados pela Lei nº 4.380 de 21 

de agosto de 1964, teoricamente com o intuito inicial de promover a construção e a aquisição 

de moradias, principalmente pelas classes sociais de menor renda (BOLAFFI, 1975; In: 

MARICATO, 1982).  
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A política habitacional de âmbito nacional implementada, sob a coordenação do BNH, 

fomenta a ideia do planejamento habitacional centralizado (e setorial) no país (ATAÍDE, 

1997). 

Em 1967, o BNH passa a gerir os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e é implantado o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, esses 

recursos o tornaram uma das maiores potências financeiras do país e talvez a maior instituição 

mundial voltada diretamente às questões habitacionais. Segundo Bolaffi (1975; In: 

MARICATO, 1982, p. 50-51), com base nos relatórios do próprio BNH, os objetivos da 

criação da instituição e dos outros órgãos a ele ligados, foram definidos como: 

 
1 – coordenação da política habitacional e do financiamento para o 

saneamento; 

2 – difusão da propriedade residencial, especialmente entre as classes menos 

favorecidas; 

3 – melhoria do padrão habitacional e do ambiente, bem como eliminação de 

favelas; 

4 – redução do preço da habitação pelo aumento da oferta, da economia de 

escala na produção, do aumento da produtividade nas indústrias da 

construção civil e redução de intermediários; 

5 – melhoria sanitária da população; 

6 – redistribuição regional dos investimentos; 

7 – estímulo à poupança privada e, consequentemente, ao investimento; 

8 – aumento na eficiência da aplicação dos recursos estaduais e municipais; 

9 – aumento de investimentos nas indústrias de construção civil, material de 

construção e de bens de consumo duráveis, inicialmente de forma acentuada 

– até o atendimento da demanda reprimida – e de forma atenuada, mas 

permanente, para o atendimento das demandas vegetativas e de reposição; 

10 – aumento da oferta de emprego, permitindo absorver mão de obra ociosa 

e não especializada; 

11 – criação de polos de desenvolvimento com a consequente melhoria das 

condições de vida nas áreas rurais.  

 

Para atender aos seus objetivos específicos, foram criadas inicialmente três categorias 

de financiamento no SFH, definidas como: a) mercado popular – que abrangia a população 

entre 01 e 03 salários mínimos, e era gerenciado pelas Companhias Estaduais Habitacionais 

(COHABs); b) mercado econômico – para uma população de 03 a 05 salários mínimos, sendo 

gerenciado pelos Institutos de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOPs); c) 

mercado médio – gerenciado pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), 

através de entidades privadas (BNH, 1974, p. 15-16 apud ATAÍDE, 1997). 

Apesar de ter entre os seus objetivos a promoção de moradia para as classes menos 

favorecidas – habitação de interesse social –, deve-se ter cuidado ao tratar essas ações como 

de política habitacional de interesse social, pois estava excluída de seus financiamentos a 
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população que não apresentava uma renda mínima ou comprovação de renda. Dessa forma, 

longe de ser uma política habitacional voltada aos usuários, a política do SFH privilegiou 

principalmente os agentes financeiros, os incorporadores e empreiteiros, dinamizando o setor 

da construção civil, já que os financiamentos eram dirigidos diretamente ao produtor 

(GORDILHO-SOUZA, 2000). 

Apesar dos grandes investimentos em habitação durante esse período, o percentual de 

recursos investidos realmente em habitação social e os baixos salários pagos aos trabalhadores 

brasileiros fizeram com o que o quadro de favelização nas grandes cidades não se revertesse. 

Mesmo com as intervenções realizadas em algumas favelas, quando famílias que viviam em 

áreas de risco passaram a ser removidas desses locais para novos conjuntos habitacionais nas 

periferias, o quadro não se modificou, já que se observou um retorno à favela, por inúmeros 

motivos, dentre eles o custo do financiamento da nova habitação e a distância desses locais 

para as áreas centrais (com maiores oportunidades de emprego). 

Segundo Gordilho-Souza (2000), até o final da década de 1970, o sistema BNH/SFH 

priorizou a produção de novas unidades em conjuntos habitacionais de casas e apartamentos 

na periferia, porém, logo se fizeram necessárias novas intervenções, envolvendo a 

autoconstrução, como os lotes urbanizados, unidades-embrião, além de tentativas de 

utilização de tecnologias alternativas, que não obtiveram êxito. 

Com base no Relatório Anual do BNH de 1971, apreende-se que os recursos do SFH só 

conseguiram atender a 24% da demanda populacional urbana, ou seja, após seis anos da 

criação do banco, todos os seus esforços que buscavam diminuir o déficit habitacional (que 

ele se propunha eliminar) foram ineficientes, fazendo com que o mesmo déficit aumentasse 

76% (BOLAFFI, 1975; In: MARICATO, 1982, p. 53). 

Desde que iniciou sua atuação, o BNH tem em suas operações a orientação de transmitir 

as suas responsabilidades e funções para a iniciativa privada, limitando-se apenas a arrecadar 

os recursos financeiros para então transferi-los para seus agentes privados intermediários. 

Com essa transferência, muitos dos recursos foram investidos em ações totalmente 

desvinculadas da intervenção em habitação popular, partindo para outros campos mais 

lucrativos, até mesmo na construção civil. Segundo Maricato (1982), aos poucos o BNH 

afastou a aplicação de seus recursos financeiros da habitação popular para investir em 

habitações de alto e médio custo, ou para obras de infraestrutura, buscando claramente um 

mercado com um maior poder aquisitivo. 
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A transferência de funções para a iniciativa privada sobre a localização e a construção 

das habitações que o BNH financiava fizeram com que os projetos fossem de baixa qualidade 

– com a utilização de terrenos mal localizados e inadequados, a construção de habitações 

“imprestáveis”, com péssimos materiais e soluções, e ainda assim com preços altos para uma 

população que não tem como pagar (BOLAFFI, 1975; In: MARICATO, 1982, p. 53-54).  

Mesmo através de soluções de baixa qualidade arquitetônica e urbanística, a partir de 

1964, através do SFH, foram construídas quase cinco milhões de unidades habitacionais 

através de financiamento público, que poderiam abrigar cerca de vinte e cinco milhões de 

pessoas – o que representou mais de 20% das unidades habitacionais implantadas nas cidades 

brasileiras no mesmo período; em algumas cidades esse índice chegou até 40% das moradias 

construídas (BONDUKI, 2004, p. 318). 

É possível perceber que boa parte do espaço urbano brasileiro, incluindo o de Natal, foi 

construído nesse período e, de forma negativa, vê-se a falta de qualificação dos projetos, em 

sua maior parte foram realizados projetos repetitivos, monótonos, de baixa qualidade 

construtiva e estética, localizados em áreas periféricas e desvinculados do meio físico e 

formal da cidade. Segundo Bonduki (2004), se as intervenções do BNH tivessem em sua 

concepção a ideia de que a habitação é um serviço público e que o espaço coletivo deve ser 

valorizado – como ocorreu durante as intervenções dos IAPs – haveria não só um espaço 

urbano, mas também uma qualidade de vida muito melhor. 

Entre as décadas de 1960 e 1970, houve um crescimento na concentração de renda em 

pequenas parcelas da população, e uma diminuição considerável do poder aquisitivo da classe 

trabalhadora. Segundo Maricato (1982, p. 81), tanto a prática de exigir o retorno de 

investimentos realizados pelo Estado quanto a extração de excedentes nas transações acabam 

excluindo a maior parte da população do campo de atuação dos recursos investidos no meio 

urbano; “essa prática tem como consequência expulsar para áreas menos urbanizadas os 

moradores que não podem arcar com as prestações relativas ao pagamento da obra”. 

A partir do momento que o BNH buscou reduzir o custo da moradia, na tentativa de 

atender a essa população que vinha empobrecendo, ao invés de modificar os processos de 

gestão e produção que encareciam as obras, optou por rebaixar ainda mais a qualidade da 

construção e o tamanho das unidades, financiando habitações cada vez menores, precárias e 

de má localização. Ainda assim, as soluções encontradas pelo banco permaneciam 

inacessíveis à população de menor renda, cuja alternativa acabou sendo continuar seu 
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processo de autoconstrução da casa própria, em loteamentos precários, irregulares ou favelas, 

diminuindo cada vez mais sua qualidade de vida (BONDUKI, 2004). 

As ações de financiamento e produção de habitações constituídas pelo BNH/SFH 

obtiveram bons resultados quantitativos, porém na prática, como já visto no decorrer deste 

item, as moradias financiadas proporcionavam aos moradores inúmeros problemas, desde o 

próprio valor a ser pago por ela até a falta de qualidade do projeto, passando pela localização 

periférica desses conjuntos. Bonduki e Rolnik (In: MARICATO, 1982, p. 152) se referem ao 

BNH como uma “peça indispensável do ‘milagre’, criado demagogicamente para resolver o 

problema da habitação popular, [que] nem de longe serviu como uma opção real para o 

trabalhador de baixos rendimentos”.  

A maior parte da população que necessitava dessas habitações necessitava também de 

seu emprego para pagá-la, porém este se localizava nas áreas inseridas na malha formal das 

cidades, muito longe desses conjuntos. O problema da localização dos conjuntos construídos 

pelo BNH não era apenas esse, inclui-se a ausência de infraestrutura nesses locais, não havia 

ocupação, serviços, transporte, muito menos qualidade de vida. Com a implantação dos 

conjuntos, formavam-se nas cidades grandes áreas de especulação imobiliária, que atraíam 

desde a própria população, que queria beneficiar-se da infraestrutura que seria trazida aos 

poucos para o entorno dos conjuntos, até o mercado imobiliário formal e principalmente 

informal. 

Em 1986, é extinto o BNH, dentre os fatores que contribuíram para isso estão os altos 

subsídios impostos pela inflação e a inadimplência crescente no pagamento dos 

financiamentos. Durante o período de atuação do banco (1964/1986) foram construídas cerca 

de 4,5 milhões de unidades, desse total, somente 1,5 milhão de unidades foram destinadas às 

camadas de classes populares, tendo sido produzidas apenas 250 mil unidades em programas 

alternativos, para renda entre 1-3 salários mínimos, contradizendo os objetivos iniciais do 

sistema e confirmando o caráter excludente dos seus programas (AZEVEDO, 1988 apud 

GORDILHO-SOUZA, 2000). 

Apesar da produção habitacional significativa durante o período do SFH, esta ainda foi 

insuficiente para suprir as necessidades geradas pelo rápido processo de urbanização 

brasileiro, observado a partir da segunda metade do século XX (BONDUKI, 2008). Dentre as 

questões que comprometeram as fontes de recursos do SFH e fragilizaram o sistema, estava a 

crise no qual se encontrava o país a partir da década de 1970, o formato operacional do 

sistema não estava preparado para enfrentar esse quadro. Segundo Valença (2001, p. 29), o 
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sistema dependia do desempenho da economia do país, principalmente dos salários e emprego 

(renda): “a política recessiva impôs restrições à renda, afetando as principais fontes de 

financiamento do SFH: a caderneta de poupança, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e o ‘retorno’ dos financiamentos até então concedidos (prestações da casa própria)”.  

Era de se esperar que o SFH não conseguisse suprir a demanda habitacional de todo o 

país, porém é importante demonstrar a fragilidade proporcionada pelo foco do sistema na 

construção em massa de novas habitações. Segundo Bonduki (2008), o BNH se equivocou ao 

voltar todos os seus recursos para a produção da casa própria, construídas pelo sistema formal 

de construção civil, e sem qualquer estruturação significativa de apoio ao ponto de vista 

técnico, financeiro, urbano, administrativo ou mesmo que gerasse uma produção ou 

urbanização alternativa, que levasse em conta a própria comunidade. Em consequência desse 

posicionamento, 

 

ocorreu um intenso processo de urbanização informal e selvagem, onde a 

grande maioria da população, sem qualquer apoio governamental, não teve 

alternativa senão autoempreender, em etapas, a casa própria em 

assentamentos urbanos precários, como loteamentos clandestinos e 

irregulares, vilas, favelas, alagados etc., em geral distantes das áreas 

urbanizadas e mal servidos de infraestrutura e equipamentos sociais 

(BONDUKI, 2008, p. 74). 

 

O posicionamento tomado pelo BNH não beneficiava a população, pelo contrário, 

beneficiava muito mais a construção civil, que podia contar com fontes de financiamento 

estáveis para a produção de unidades, do que as comunidades que necessitavam da solução do 

seu problema habitacional. Kowarick (1993, p. 69) expõe suas impressões sobre o 

posicionamento do banco em relação à construção civil e à produção de moradias, definindo 

que: 

 

o Banco Nacional de Habitação (BNH) não só se tornou um poderoso 

instrumento da acumulação, pois drenou uma enorme parcela de recursos 

para ativar o setor da construção civil – recursos por sinal advindos em 

grande parte de um fundo retirado dos próprios assalariados (FGTS) – como 

também voltou-se para a confecção de moradias destinadas às faixas de 

renda mais elevadas. 

 

As opções de gestão adotadas pelo BNH eram bastante rígidas e centralizadas, através 

de uma administração autoritária não se permitiam novas alternativas para a solução dos 

problemas habitacionais, que pudessem auxiliar a população a diminuir os custos das 

moradias – como a autoconstrução. Outro ponto importante a ser considerado nessa política 

do banco era o fato de serem utilizados apenas recursos retornáveis, sem a existência de 
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nenhum tipo de subsídio e com a adoção de critérios de financiamento, deixando assim boa 

parte da população de mais baixa renda excluída do atendimento da política habitacional 

(BONDUKI, 2008). 

De acordo com Kowarick (1993, p. 50), o SFH pouco, ou nunca, auxiliava a população 

de baixa renda a adquirir uma habitação digna, para ele, 

 
é elucidativo mostrar que 80% dos empréstimos do Banco Nacional de 

Habitação foram canalizados para os estratos de renda média e alta, ao 

mesmo tempo, que naufragavam os poucos planos habitacionais voltados 

para as camadas de baixo poder aquisitivo. É contrastante neste sentido que 

as pessoas com até 4 salários mínimos constituam 55% da demanda 

habitacional ao passo que as moradias colocadas no mercado pelo Sistema 

Financeiro de Habitação raramente incluíam famílias com rendimento 

inferior a 12 salários.  

 

Segundo Bonduki (2008), o BNH também teve uma ação desastrosa do ponto de vista 

arquitetônico e urbanístico. Em suas intervenções desconsiderou as peculiaridades de cada 

localidade, de cada região do país, se mostrando indiferente aos aspectos culturais, ambientais 

e o contexto urbano, produzindo modelos extremamente padronizados. Entre os maiores erros 

nas ações do BNH, se destacam: 

 

a opção por grandes conjuntos na periferia das cidades, o que gerou 

verdadeiros bairros dormitórios; a desarticulação entre os projetos 

habitacionais e a política urbana e o absoluto desprezo pela qualidade do 

projeto, gerando soluções uniformizadas, padronizadas e sem nenhuma 

preocupação com a qualidade da moradia, com a inserção urbana e com o 

respeito ao meio físico (BONDUKI, 2008, p. 74). 
 

Os efeitos das ações realizadas nesse período são sentidos até hoje, em diversas cidades 

brasileiras, onde a população mais pobre está fadada a viver em áreas periféricas e/ou de risco 

– segregadas –, com pouca ou nenhuma qualidade de vida e infraestrutura urbana – excluídas. 

Diversas cidades brasileiras, inclusive Natal, apresentam conjuntos habitacionais populares 

construídos nesse período, todos com as mesmas características: localizações periféricas, 

concentração de população de menor renda, precária infraestrutura urbana (apesar de já se 

passarem décadas da sua implantação), baixa qualidade arquitetônica e urbanística. As ações 

governamentais de intervenção na problemática urbana e habitacional se mostram ambíguas, 

com suas intenções escusas, ao mesmo tempo buscando o apoio popular (através do 

atendimento, muitas vezes precário, aos problemas sociais), com intenções eleitoreiras, e o 

maior lucro possível, diminuindo a qualidade de suas ações.  
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2.3 CONFIGURANDO TERRITÓRIOS DE EXCLUSÃO EM NATAL 

 

Durante as primeiras décadas do século XX, a cidade de Natal obteve um crescimento 

econômico pouco diversificado, tendo sua economia baseada, principalmente, no intercâmbio 

comercial com os mercados nacional e internacional, através do seu porto. É a partir do início 

deste século que a cidade começa a mudar sua estrutura colonial, deixando de ser apenas um 

centro administrativo e local do poder político, passando a buscar maior desenvolvimento 

econômico e comercial, para se tornar então uma cidade comercial – superando o 

desenvolvimento já existente de outras cidades do estado (FERREIRA, 1996). 

Nas duas primeiras décadas do século XX, a taxa de crescimento populacional 

verificada para Natal foi de 3,29% ao ano, a cidade se encontrava no rumo do crescimento e 

apresentava um crescimento demográfico bastante significativo. Em 1920, a população da 

cidade chegou a 30.696 habitantes (VIDAL, 1998, p. 16). A partir do início desse século até a 

década de 1980, a população da cidade foi sendo duplicada a cada vinte anos (ver Quadro 01), 

apresentando um crescimento da ordem de 50% a cada dez anos (IBGE). Esse padrão se 

modificou um pouco nas últimas décadas, onde se viu um crescimento um pouco menor do 

que o observado até a década de 1980. 

Quadro 01: Progressão da população do município de Natal e sua participação na população total do 

Estado 

ANOS 
POPULAÇÃO 

% sobre o total do RN 
Rio Grande do Norte Natal 

1900 274.317 16.059 5,85 

1920 537.135 30.696 5,71 

1940 768.018 55.119 7,17 

1950 967.921 103.215 10,66 

1960 1.140.823 162.215 14,24 

1970 1.545.428 264.379 17,10 

1980 1.887.494 416.898 22,08 

1991 2.415.567 606.887 25,12 

2000 2.776.782 712.317 25,65 

2010 3.168.027 803.739 25,37 

 

Acompanhando o crescimento da população, crescem também as necessidades urbanas 

por serviços, infraestrutura e equipamentos públicos, consequentemente o poder público se vê 

na obrigação de agir para solucionar os problemas que começam a surgir, bem como para 

continuar incentivando o crescimento da cidade. Observando o aspecto espacial da cidade, as 

Fonte: IBGE. 
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áreas centrais se consolidam e as áreas periféricas continuam se expandindo, embora ainda de 

forma dispersa e rarefeita. Para atender as necessidades urbanas dessa população crescente, o 

Estado segue dois caminhos: a oferta de infraestrutura e serviços urbanos, e a criação de 

medidas de controle e ordenamento da ocupação do solo (ATAÍDE, 1997). Vale salientar que 

a maioria das ações do poder público, desde essa época, apresenta um caráter visivelmente 

excludente. 

Constituindo o primeiro caminho seguido, tem-se a instalação dos trilhos (bonde – 

1908), que se implantou primeiramente nas ruas da Ribeira e Cidade Alta, sendo expandida 

no mesmo ano em direção à Av. Hermes da Fonseca, cruzando o novo bairro da Cidade Nova 

– constituído por imóveis com proprietários influentes, local de ocupação ainda rarefeita; ao 

contrário dos bairros populares que já se encontravam consolidados. No segundo caminho 

trilhado, que se refere ao planejamento e ao controle e ordenamento da ocupação do território 

da cidade, destaca-se a presença do Estado em diferentes momentos, através do conteúdo 

excludente das propostas de intervenção urbana desenvolvidas na primeira metade do século: 

construção e demarcação da Cidade Nova (1901-1904), Plano Geral de Sistematização (1929) 

e Plano Geral de Obras (1935) (ATAÍDE, 1997). 

A partir de 1942, com a Segunda Guerra Mundial, e a ocupação da cidade por militares 

brasileiros e principalmente estrangeiros (norte-americanos, em sua maioria), o processo de 

urbanização da capital se intensificou. Assim, o fluxo migratório para a cidade aumentou 

consideravelmente, acrescendo à população, que era de cerca de 55 mil habitantes em 1940, 

mais de 10 mil pessoas – todos militares norte-americanos –, sem contar os militares 

brasileiros, e os outros migrantes atraídos pelas oportunidades de emprego, principalmente 

nas obras de construção das instalações militares e complementares, ou expulsos do sertão em 

decorrência da seca. Em apenas uma década, de 1940 a 1950, Natal viu sua população crescer 

de 55 mil para 103 mil habitantes (LIMA, 2006). 

O aumento rápido da população, aliado às medidas de segurança do período – que 

impediam a circulação de mercadorias e pessoas –, gerou diversos problemas, indo desde a 

falta de água e alimentos até o número restrito de habitações, escolas, hospitais, entre outros. 

No entanto, apesar desses problemas, também podem ser observados pontos positivos para a 

economia local: os setores ligados à construção cresceram consideravelmente; o comércio foi 

impulsionado com sua ampliação e diversificação, devido aos novos hábitos de consumo 

existentes; e surgiram outros tipos de escritórios e serviços, como os voltados às atividades de 

lazer, como bares e casas noturnas (CLEMENTINO, 1995; FERREIRA, 1996).  
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Ataíde (1997, p. 107) aponta que além de promover um conjunto de intervenções e 

alterações na estrutura física da cidade,  

 

a vinda de grande contingente populacional militar para Natal, somada à 

política de estímulos à migração campo x cidade do governo Vargas 

(políticas compensatórias de auxílio ao trabalhador urbano, criação do 

salário mínimo), produziu alterações significativas no processo de produção 

do espaço urbano.  

 

Como já foi dito, a cidade não estava pronta para receber esse contingente populacional, 

não havia como absorver essa demanda por serviços, empregos e espaços para moradia dos 

militares e civis migrantes. A partir desse período é que se inicia de fato o interesse pelo 

mercado imobiliário na capital. Segundo Ferreira (1996), datam da década de 1940 os 

primeiros registros de loteamentos no município e o incremento da atividade da construção 

civil, que como visto, cresceu bastante nesse período para atender essas demandas, 

principalmente as das forças armadas. É a partir desse momento que já se consegue identificar 

registros da ação do Estado no que se refere ao problema da moradia; tais ações incluíam, 

além dos projetos vinculados à política habitacional da FCP, a produção de capital imobiliário 

para atender as demandas dos militares (ATAÍDE, 1997). 

A partir daí, como não havia nenhum plano urbanístico ou legislação
3
 que orientasse o 

processo de construção de moradias, bem como de novas localidades, o mercado imobiliário, 

livre de qualquer controle estatal, comandou a dinâmica de ocupação do solo na cidade 

seguindo suas próprias regras.  

Dessa forma, a cidade aos poucos foi sendo retalhada, loteada e vendida, dificultando, 

décadas depois, a locação dos terrenos para a implantação dos conjuntos habitacionais. 

Atendendo a lógica dominante do mercado de terras, os terrenos mais baratos e acessíveis 

financeiramente, ao Estado, para a implantação de sua política habitacional, estavam 

localizados em áreas periféricas, com pouca ou nenhuma infraestrutura urbana – por esse 

motivo, a implantação dos conjuntos, realizadas sem nenhum controle, acabaram criando e 

consolidando novos bairros e espaços residenciais segregados e excluídos. 

Os processos, observados em todo o país durante a ação do Estado na política 

habitacional desse período, também se observaram em Natal. Durante as décadas de 1950 e 

60, a expansão urbana da cidade de Natal se deu pouco pela ação do Estado, e muito mais 

através da ação do capital privado. A partir desse período, o mercado imobiliário começou a 

                                                           
3
 Apenas em 1984 uma legislação mais restritiva passou a orientar os processos de ocupação e uso do solo 

urbano na cidade – o Plano Diretor de 1984. 
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se instalar de forma concreta na capital norte-rio-grandense, e desde então, a cidade passou a 

ser loteada e vendida, em todas as suas regiões administrativas. Apesar da implantação de 

alguns programas habitacionais pelo poder público, o período incluiu a emergência e 

consolidação do mercado de terras na cidade, constituindo-se num período atípico no que se 

refere à intervenção estatal sobre o espaço (VIDAL, 1998, p. 40). 

Assim, tem início o processo de especulação sobre o solo urbano da cidade, o processo 

de ocupação das áreas mais distantes do centro começou já na década de 1960; a valorização 

da terra, nas áreas loteadas próximas aos eixos viários principais (avenidas Alexandrino de 

Alencar e Hermes da Fonseca) passou a restringir a aquisição pelos estratos médios da 

sociedade, sendo a população de menor renda expulsa para bairros mais periféricos, ou nem 

isso, visto que até essas áreas já estavam com preços mais elevados: 

 

Essa expansão da especulação sobre o solo urbano se deu sem que houvesse 

uma lei de abrangência local, que regulasse a implantação de tais 

loteamentos. Bairros foram sendo adensados [...]; lotes foram desmembrados 

e os serviços urbanos básicos saturados [...]. Os anos 60 incluíram também, o 

surgimento dos primeiros núcleos favelados na cidade (Mãe Luiza e Brasília 

Teimosa) (VIDAL, 1998, p. 42). 

 

Nesse período é possível perceber, além da configuração de novos espaços na cidade, 

uma confirmação e consolidação da exclusão social e da consequente segregação espacial; 

tanto os loteamentos periféricos quanto os aglomerados favelados são uma prova desse 

processo. Cada vez mais a cidade vai se tornando da burguesia, as classes de maior poder 

aquisitivo vão tomando conta das melhores áreas da cidade, das mais bem localizadas e 

principalmente das áreas com melhor infraestrutura urbana. 

No entanto, para se analisar melhor a questão da moradia em Natal, é importante 

considerar o período posterior, que se inicia após 1964, quando é criada Política Nacional de 

Habitação, implementada pelo regime militar. Como já foi visto no capítulo 02, essa política 

era dirigida pelo BNH e realizada através de agentes promotores como a COHAB e o 

INOCOOP. Tal política aplicada em Natal, como em outras cidades brasileiras, consistia na 

inserção de conjuntos habitacionais no espaço urbano devido à priorização da habitação 

popular como política social, na primeira metade da década de 1970, tendo esse tipo de 

assentamento grande importância na expansão da malha urbana da cidade, no período de 

70/80 (ATAÍDE, 1997; FERREIRA, 1996; VIDAL, 1998). Embora o primeiro conjunto 

habitacional de Natal tenha sido construído nos anos 1960, somente a partir da segunda 

metade de década de 1970 ocorre a expansão desse tipo de assentamento.  
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A relação entre o mercado fundiário e os conjuntos habitacionais, financiados pelo 

BNH, é determinante na expansão da cidade, visto que parte desses conjuntos foi implantada 

nos loteamentos localizados em várias partes da cidade. A ausência de uma legislação urbana 

específica que orientasse a implantação desses conjuntos acabou contribuindo bastante para o 

padrão de ocupação propagado – disperso e fragmentado –, o que demonstrava a total 

submissão do Estado às necessidades e ações do mercado imobiliário local (SILVA, 2003, p. 

81). Outro ponto importante a ser considerado é que a implantação desses conjuntos em 

regiões mais afastadas
4
 dos bairros consolidados causou a formação de enormes “vazios 

urbanos” decorrentes dessa fragmentação – posteriormente ocupados por moradores que 

buscavam se beneficiar da infraestrutura e serviços urbanos presentes nos conjuntos 

habitacionais mais próximos (serão vistas considerações sobre esse fato nos capítulos 

seguintes). 

Como já visto, as COHABs eram responsáveis pela construção de moradia para a 

população de baixa renda, enquanto os INOCOOPs eram destinados à classe média e alta. De 

acordo com a renda a quem deveriam atender, os conjuntos foram sendo implantados nas 

áreas disponíveis da cidade, porém como era de se esperar, as áreas mais valorizadas e com 

melhor infraestrutura foram destinadas aos conjuntos do INOCOOP; restando para a COHAB, 

implantar seus conjuntos, na maioria dos casos, em terrenos pouco valorizados na parte 

suburbana de Natal – leia-se Região Administrativa Oeste, e principalmente Região Norte. 

Sobre a implantação desses conjuntos habitacionais, Vidal (1998, p. 52) expõe que “a 

ponte que liga [a Zona Norte] ao resto da cidade – tão eficiente para superar a barreira 

geográfica existente (Rio Potengi) – apresentou-se ineficaz para a superação dos contrastes 

sociais”. É dessa forma, que se consolida, entre as décadas de 1960 e 1980, ainda mais o 

quadro de segregação na cidade, demonstrado não só na localização dos loteamentos e 

conjuntos, mas nesse momento também pelas favelas
5
 que surgiam a todo instante na cidade, 

como única opção para muitas famílias, já que para ter acesso às COHABs era necessário ter 

uma renda mínima.  

                                                           
4
 A cidade de Natal era pouco ocupada nesse período, havendo assim muitos vazios, sendo as áreas de 

implantação desses novos conjuntos consideradas afastadas da malha urbana existente. Atualmente, as áreas 

onde esses conjuntos foram implantados encontram-se totalmente inseridas no contexto urbano da cidade. 
5
 As favelas começaram a surgir em Natal a partir da década de 1940, com Mãe Luiza, e 1960, com Brasília 

Teimosa. Em 1980, existiam cerca de 32 favelas na cidade, e em 2006, segundo dados da SEMURB, Natal 

contava com 66 favelas. Em 2012, a prefeitura indica a existência de 41 favelas, diminuindo o número de 

assentamentos devido à política de remoção de favelas, e construção de conjuntos habitacionais, existente 

atualmente na cidade. 
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A implantação dos conjuntos nesse período foi visivelmente o ponto mais marcante para 

a política habitacional na cidade, visto o grande número de unidades habitacionais construídas 

– foram instaladas, por esses promotores públicos, entre 1974 e 1986, um total de 41.217 

unidades, concentradas em 63 conjuntos, e que abrigavam em 1985 uma população de 

aproximadamente 230.000 pessoas, de uma população de 510.106 habitantes em toda a cidade 

(FERREIRA, 1996, p. 146).  

De um modo geral, a ocupação das cidades pelos conjuntos habitacionais do BNH 

agravou a especulação imobiliária, devido a sua localização periférica que gerou inúmeros 

“vazios urbanos”, bem como a segregação dos segmentos sociais e a exclusão socioespacial 

no país. 

O período de atuação do BNH foi um dos momentos de maior investimento público no 

setor habitacional no país, modificando o quadro habitacional de forma intensa; da mesma 

maneira, esse quadro trouxe um grande impacto para o setor na cidade de Natal, havendo 

inúmeros investimentos na área de habitação. Grande parte da cidade foi ocupada durante esse 

período, fazendo com que a cidade passasse de parte rural para totalmente urbana, criando 

assim uma nova dinâmica imobiliária, abrindo caminhos para novos investimentos, tanto nos 

setores públicos quanto privados.  

O foco desta pesquisa são os conjuntos habitacionais implantados para uma população 

de menor renda, ou seja, os conjuntos de habitação de interesse social. A nossa escolha se 

pautou na hipótese de que os conjuntos de menor renda, por serem construídos em bairros 

mais distantes das principais áreas da cidade e/ou em locais com pouca infraestrutura urbana, 

acabaram tendo relação com os processos de segregação e exclusão socioespacial na cidade. 

Em Natal, foram instalados conjuntos habitacionais gerenciados pelo INOCOOP, para 

famílias de maior renda, e pela COHAB, para famílias mais pobres; porém, as diferenças 

entre esses conjuntos eram inúmeras, indo desde a sua localização, infraestrutura, qualidade 

urbana, até a própria qualidade das habitações – claramente com habitações de nível superior 

para as famílias mais abastadas. 

A construção dessas habitações demonstrou de forma concreta a submissão do Estado 

ao mercado imobiliário, já que para a definição da localização dos conjuntos foram 

consideradas as ações e condições do mercado – principalmente o valor do solo, determinado 

por ele, padrão que se mantém até hoje. Sobre essa relação do Estado com o mercado, Lima 

faz a seguinte consideração, que demonstra perfeitamente o que aconteceu em Natal, bem 

como em muitas cidades brasileiras: 
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Viu-se que o quadro da segregação social e espacial atual tem origens 

históricas que se confundem com o próprio processo de formação da 

sociedade brasileira, sob o predomínio do escravismo, do latifúndio e da 

oligarquia. Confirmou-se a proeminência dos interesses da classe dominante 

na produção do espaço urbano e na formação dos valores imobiliários e 

simbólicos de cada parte da cidade. E constatou-se, enfim, o papel 

contraditório desempenhado pelo Estado, às voltas com suas necessidades de 

legitimação diante da sociedade, e com sua funcionalidade em face dos 

interesses dos agentes do mercado. As ações do poder público, suprindo 

deficiências de moradias, de infraestrutura e de serviços, não obstante os 

benefícios proporcionados a parcelas da população pobre, não superaram o 

assistencialismo e levaram, quase sempre a marca do clientelismo (LIMA, 

2006, p. 116-117). 

 

Nas áreas mais nobres de Natal, com infraestrutura ou próximas das vias principais da 

cidade – nitidamente na Região Sul da cidade –, foram implantados os conjuntos do 

INOCOOP; já nas áreas mais afastadas dos recursos e oportunidades – na Região Norte, e em 

menor quantidade, na Região Oeste –, foram construídos os conjuntos da COHAB. No Mapa 

01, a seguir, é possível observar essa segregação espacial realizada no momento de escolha 

para a implantação dos conjuntos; também é perceptível, com o auxílio da mancha urbana de 

1977 e da localização do sistema viário principal, perceber que as áreas que já possuíam 

maior ocupação do solo, e consequente infraestrutura para atendê-la, foram ocupadas pelos 

conjuntos do INOCOOP, ao contrário dos demais que foram implantados em áreas que não 

tinham praticamente nenhuma ocupação, sendo difícil até o acesso a essas regiões. 

Espacializando, assim, de forma excludente, a população que constituía o segmento social de 

menor renda. 

Com o auxílio do Mapa 01, também se pode perceber como a construção desses 

conjuntos teve uma importância crucial para a ocupação das áreas remanescentes da cidade, 

transformando-a em uma área totalmente urbana em 1980 (IBGE). Porém, devido à  

especulação do solo urbano, esses conjuntos habitacionais acabaram não se integrando 

plenamente à cidade, constituindo praticamente uma colcha de retalhos, da qual faltavam 

muitas partes. Foram criados muitos espaços vazios entre as áreas ocupadas e os novos 

conjuntos implantados, estes acabaram sendo partes desconexas e sem características comuns 

ao resto da cidade; tais conjuntos, que formavam muitas vezes verdadeiros bairros, eram 

compostos de habitações idênticas, com uma uniformidade física tanto no traçado quanto na 

tipologia; os equipamentos públicos presentes acabaram sendo implantados apenas como 

meros detalhes exigidos pelo projeto. 
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Esse processo que caracteriza a segregação espacial da cidade, baseada na especulação 

da terra, criou bairros totalmente isolados da malha urbana existente, o que gerou uma 

ocupação totalmente separada da cidade, não só fisicamente, mas gerando assim espaços 

excluídos socialmente. A falta de infraestrutura urbana, mobiliário, transporte público, 

escolas, hospitais, demonstra o total desinteresse do poder público em relação à escolha dos 

espaços para a implantação desses conjuntos habitacionais. Demonstra também que esses 

locais eram implantados apenas como números: “Implantamos inúmeras casas”, “Estamos 

acabando com o déficit habitacional na cidade”; essas deveriam ser as afirmações frequentes, 

a população se via atendida, pois ao menos podia comprar uma casa e diminuir suas 

dificuldades de moradia, passando a ter a partir daí “apenas” o problema da sua localização, 

longe dos seus empregos, das escolas, e de todas as facilidades então existentes apenas nas 

áreas inseridas na malha urbana anterior. Dessa forma, a população foi penalizada com os 

custos e o tempo gasto nos seus deslocamentos diários. 

Como visto através do mapa e principalmente do quadro anterior (Quadro 02), os 

conjuntos habitacionais de baixa renda implantados no período de atuação do BNH foram 

implantados em sua maioria nas regiões Norte e Oeste da cidade, excetuando-se apenas os 

conjuntos de Lagoa Nova, Neópolis e Pitimbu, ou seja, de quase 30 conjuntos implantados, 

apenas 05 foram localizados em áreas fora desse perímetro. Tais regiões administrativas 

representavam as áreas mais distantes da cidade formal, para as quais basicamente não havia 

acesso, infraestrutura urbana e muito menos oportunidades de emprego. Durante esse período 

de implantação dos conjuntos, a cidade de Natal possuía como polo de atração as áreas 

centrais, tanto no que diz respeito a oportunidades de emprego quanto de qualidade de vida 

para a população.  

A região Norte da cidade foi a mais ocupada com esses conjuntos, já que no período, 

como se pode ver nos mapas anteriormente expostos, a mancha urbana da cidade não chegava 

até essa região. Após a ocupação dessas áreas implantadas pelo poder público, é que essas 

regiões foram sendo aos poucos ocupadas, em parte por haver nessas áreas terras mais 

acessíveis a baixo custo, em parte por ser possível “aproveitar” um pouco da infraestrutura 

trazida pelos novos conjuntos. Muitas dessas localidades demoraram décadas para serem 

atendidas por infraestrutura urbana e transporte, mas ao menos a população tinha a esperança 

de que um dia esse momento chegasse, já que os conjuntos foram implantados pelo poder 

público.  
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Um fator importante a salientar na escolha da localização desses conjuntos foi, além das 

terras baratas, a proximidade com o distrito industrial da capital (localizado no extremo no 

norte da cidade) que se pretendia implantar, o que poderia diminuir o índice de desemprego 

para a população que iria viver numa área afastada. Conforme Silva (2003), o governo 

acreditava que com essa proximidade seria criado um modelo “autossuficiente”, porém, a 

crise econômica de 1980 fez com que essa ideia esfriasse.  

De toda forma, a implantação desses conjuntos nessas regiões pouco habitadas da 

cidade teve grande influência no crescimento urbano, trazendo novas habitações para esses 

locais e modificando a realidade da cidade. 
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Mapa 01 - Conjuntos Habitacionais implantados no período do BNH em Natal-RN 
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Mapa 02 – Conjuntos Habitacionais implantados pela COHAB, no período do BNH em Natal-RN 
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Quadro 02: Conjuntos Habitacionais promovidos pela COHAB, durante o período do BNH 

Bairro 
Região 

Admin. 

Nome do 

Conjunto 

Ano 

Construção 

Agente 

Gerenciador 

Agente de 

Execução 

Unidades 

Habitacionais 
Área (m²) 

IGAPÓ Norte Igapó 1976 COHAB-RN SERIDÓ 300 49.452,29 

CIDADE DA 

ESPERANÇA 
Oeste 

Cidade da 

Esperança I, II e III 
1967 - 1974 COHAB-RN * 1895 996.971,20 

BOM 

PASTOR 
Oeste 

Santa Esmeralda 

(PROMORAR) 
1980 COHAB-RN SECISA 119 13.206,71 

FELIPE 

CAMARÃO 
Oeste 

Felipe Camarão III 

(PROMORAR) 
1982 COHAB-RN ENGENORT 209 39.912,92 

FELIPE 

CAMARÃO 
Oeste 

Felipe Camarão 

(PROMORAR) 
1981 COHAB-RN * 249 85.461,12 

PITIMBU Sul Pitimbu 1988 COHAB-RN 
VÁRIAS 

EMPRESAS 
599 936.502,12 

NEÓPOLIS Sul Jiqui 1977 COHAB-RN PROCALCO 623 257.799,22 

NEÓPOLIS Sul Pirangi 1980 COHAB-RN 
VÁRIAS 

EMPRESAS 
2100 980.818,88 

LAGOA 

NOVA 
Sul Lagoa Nova II 1976 COHAB-RN CONTRAL 174 80.951,11 

LAGOA 

NOVA 
Sul Lagoa Nova I 1975 COHAB-RN TRAIRI 264 125.222,96 

LAGOA 

AZUL 
Norte Gramoré 1983 COHAB-RN 

VÁRIAS 

EMPRESAS 
1708 802.941,64 

LAGOA 

AZUL 
Norte Nova Natal I e II 1981 COHAB-RN 

VÁRIAS 

EMPRESAS 
2963 1.259.765,69 

PAJUÇARA Norte Pajuçara 1985 COHAB-RN 
VÁRIAS 

EMPRESAS 
992 832.727,23 

POTENGI Norte Panatis I 1979 COHAB-RN 
VÁRIAS 

EMPRESAS 
123 227.118,03 

POTENGI Norte 
Panatis II 

(PROMORAR) 
1981 COHAB-RN * 220 117.672,06 

POTENGI Norte Santa Catarina 1980 COHAB-RN 
VÁRIAS 

EMPRESAS 
2200 1.187.338,44 

POTENGI Norte Soledade I 1978 COHAB-RN SERIDÓ 540 278.529,04 

POTENGI Norte Soledade II 1982 COHAB-RN 
VÁRIAS 

EMPRESAS 
1945 770.399,66 

POTENGI Norte Santarém 1983 COHAB-RN 
VÁRIAS 

EMPRESAS 
2759 1.344.528,41 

POTENGI Norte Potengi 1976 COHAB-RN PROCALCO 379 173.351,59 

SALINAS Norte Panorama II 1978 COHAB-RN TRAIRI 80 17.790,26 

POTENGI Norte Panorama II 1978 COHAB-RN TRAIRI 80 20.242,00 

SALINAS Norte Panorama I 1977 COHAB-RN TRAIRI 260 17.294,03 

BOM 

PASTOR 
Oeste Vida Nova 1985 COHAB-RN 

VÁRIAS 

EMPRESAS 
209 54.802,14 

FELIPE 

CAMARÃO 
Oeste Lavadeiras 1986 COHAB-RN 

VÁRIAS 

EMPRESAS 
86 33.745,97 

FELIPE 

CAMARÃO 
Oeste Felipe Camarão II 1981 COHAB-RN EIT 222 69.312,43 

POTENGI Norte Panatis III 1979 COHAB-RN 
VÁRIAS 

EMPRESAS 
* 197.708,50 

POTENGI Norte Panorama I 1977 COHAB-RN TRAIRI 260 94.950,44 

* Dados não informados. 

Base: DATANORTE e Prefeitura do Natal / SEMURB - pesquisa documental. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3 MÉTODO DE VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE EXCLUSÃO E PADRÕES DE 

CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DA SEGREGAÇÃO 

 

Tendo percorrido territórios de pobreza e de exclusão 

social, tendo enveredado por medidas sociais e 

territoriais e finalmente me aportado [numa cidade de] 

exclusão e inclusão social usando como guias 

coordenadas estabelecidas em índices e mapas, é preciso 

dizer que um mapa pode ser mais do que uma imagem a 

ser contemplada (KOGA, 2003 – falando sobre a 

espacialização das desigualdades sociais). 

 

Conforme visto, percebe-se que a produção do espaço urbano gera estruturas e 

configurações urbanas desiguais e excludentes. Uma das expressões concretas desses 

fenômenos é a segregação residencial aliada à exclusão social, de forma geral, tem-se por 

definição uma exclusão socioespacial – na qual as desigualdades sociais e urbanas, se 

espacializam de forma diferenciada nas cidades.  

Além de explicar o fenômeno, existem autores que se dedicam a desenvolver estudos 

visando à espacialização e à quantificação dos processos, como é o caso de Sposati (1996, 

2000) e Genovez (2002). Tais autoras realizaram pesquisas que uniram índices sociais e 

espaciais para demonstrar quantitativa e espacialmente o processo de exclusão/inclusão social, 

nas cidades de São Paulo e São José dos Campos, respectivamente. Para tal utilizaram 

conceitos de autonomia (capacidade e possibilidade do cidadão em suprir suas necessidades 

vitais), qualidade de vida (qualidade e democratização dos acessos às condições de 

preservação do homem, da natureza e do meio ambiente), desenvolvimento humano 

(possibilidade de criar uma sociedade melhor, com menor grau de privação e sofrimento), e 

equidade (reconhecimento e efetivação, com igualdade, dos direitos da população). Para cada 

um desses conceitos, as autoras definiram índices que os exprimem, tais índices vão desde as 

condições de sobrevivência, renda familiar, desenvolvimento educacional (escolaridade), 

qualidade de infraestrutura, conforto domiciliar, concentração de mulheres chefes de famílias, 

e outros. 

Assim, com base nessa metodologia se realizará a quantificação e espacialização da 

exclusão social na cidade de Natal, e com base no mapa-síntese da exclusão/inclusão social, 

se estudará o processo de segregação socioespacial em diversas áreas da cidade.   
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3.1 A ESPACIALIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE EXCLUSÃO 

 

No Brasil, um país marcado por altas desigualdades sociais e econômicas (SPOSATI, 

2001; KOGA, 2003), é extremamente importante compreender a relação desigual existente 

entre os processos de exclusão e inclusão social, processos interdependentes que acabam 

agravando ainda mais a segregação socioespacial urbana, proporcionando condições de vida 

superiores a uma parcela da população e excluindo as demais de seus direitos. 

Segundo Koga (2003), o processo de inclusão/exclusão social não pode ser analisado de 

forma dissociada das questões espaciais, já que tal fenômeno se expressa territorialmente. O 

território se apresenta como uma realidade objetiva, mesmo contendo subjetividades, é um 

produto social (SANTOS, 2007), “dotado de uma diversidade de variáveis, quantitativas e 

qualitativas que, vinculadas ao mesmo, oferecem subsídios para a compreensão dos diferentes 

territórios que compõem a realidade urbana” (GENOVEZ, 2002, p. 20). Através do 

tratamento da dimensão territorial no planejamento, é possível compreender melhor as 

especificidades dos problemas urbanos. Para tanto, Genovez (2002) propõe a produção de 

indicadores que considerem o território e suas diferentes realidades. 

Nesse contexto, é corrente se utilizar a abstração da realidade urbana para análises em 

atividades de planejamento urbano, porém essa prática é bastante antiga, pois a humanidade 

sempre teve a necessidade de demonstrar, seja em forma de mapas, maquetes, planos e 

modelos, as características do ambiente das cidades. 

Após o advento da computação e toda uma série de evoluções da computação gráfica, 

especificamente a partir dos anos 1980, os Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) 

passaram a fazer parte de diversos estudos, inicialmente no âmbito de estudos ambientais. 

Atualmente, esse recurso vem sendo utilizado para a análise e estudo de diversos processos e 

temáticas relacionadas ao meio urbano: 

 

os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), aliados a Bancos de Dados 

Geográficos (BDG) e às técnicas de Análise Espacial de Dados Geográficos 

(AE) são instrumentos relevantes para a definição de políticas públicas na 

medida em que permitem produzir, analisar e integrar dados diversos em 

uma mesma base territorial (GENOVEZ, 2002, p. 21). 

 

Através dos SIGs, em conjunto com outros métodos, como os de estatística e análise 

espacial, podem ser estudados temas como a exclusão/inclusão social e segregação 
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socioespacial, revelando tendências e padrões de configuração espacial, que não ficam 

explícitos sem o tratamento dos dados.  

A quantificação da exclusão social se faz possível através da produção de indicadores 

socioterritoriais que demonstrem a natureza do fenômeno de exclusão/inclusão. De acordo 

com Genovez (2002, p. 32), a produção de indicadores socioterritoriais é constituída de quatro 

pontos fundamentais: 

 

(1) o arcabouço teórico desenvolvido para a interpretação do fenômeno; (2) a 

definição das variáveis a serem utilizadas para a composição dos índices; (3) 

o método quantitativo para o cômputo dos índices, e; (4) a definição de uma 

unidade territorial, onde os índices possam ser espacializados e analisados. 

 

Considerando os objetivos de pesquisa, recorreu-se a essa metodologia visando 

explicitar os níveis de exclusão na cidade. Tal metodologia está em sintonia com as escolhas 

teóricas desta pesquisa, sendo capaz de unir diversos âmbitos que se consideram importantes 

para a compreensão dos processos de inclusão/exclusão social, e em muitos casos de 

segregação socioespacial. Essa forma de trabalho consiste numa metodologia de análise 

geoespacial (virtual) de dados e produção de índices intra-urbanos sobre a exclusão/inclusão 

social e a discrepância territorial da qualidade de vida (SPOSATI, 2000). 

Ramos, Câmara e Monteiro (In: ALMEIDA; CÂMARA, 2007, p. 35) demonstram os 

benefícios e a importância de estudos como a pesquisa desenvolvida neste trabalho: 

 

Diante dos novos processos sociais em nossas cidades, é preciso que as 

ações e propostas de intervenção e planejamento se orientem, cada vez mais, 

a partir das relações entre as partes e o todo urbano. A construção dos 

territórios digitais urbanos é imprescindível na formulação de políticas 

públicas cuja distribuição de serviços e benefícios seja consistente com a 

população-alvo. 

 

Para isso, é necessária a construção de métodos que possam responder às perguntas 

feitas aos nossos territórios reais: “Como quantificar a exclusão social urbana?”; “É possível 

evidenciar a existência da exclusão social e da segregação como fenômenos no espaço 

geográfico?”. A quantificação dos processos de inclusão/exclusão social não é uma tarefa 

fácil, pois depende de diversas variáveis sociais, econômicas e territoriais.  

A utilização do conceito de exclusão/inclusão social considera a existência de uma 

dimensão relacional entre exclusão e inclusão social resultante de uma interação entre suas 

múltiplas dimensões, desconsiderando o conceito unidimensional da exclusão social 

(SPOSATI, 2000; GENOVEZ, 2002; KOGA, 2003). 
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Com o intuito de desenvolver uma metodologia que respondesse a uma, ou mais, dessas 

perguntas, uma equipe de pesquisa da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica), liderada 

pela profa. Aldaíza Sposati, se propôs a elaborar uma representação da exclusão social em 

São Paulo a partir de uma análise quantitativa de dados socioterritoriais obtidos em diversos 

órgãos (SPOSATI, 1996, 2000). Tal pesquisa se constituiu como a primeira experiência 

nacional na construção de indicadores intra-urbanos.  

Com base na metodologia criada por Sposati (1996, 2000), Patrícia Genovez (2002) 

realizou a experiência da construção de uma metodologia para o estudo da exclusão/inclusão 

social em São José dos Campos; a diferença básica entre as duas pesquisas é que a primeira 

conta espacialmente apenas com a divisão distrital específica para São Paulo, não contando 

ainda com unidades espaciais menores – os setores censitários (Censo/IBGE) – que facilitam 

bastante o processo de compreensão dos fenômenos intra-urbanos. Na pesquisa de Genovez 

foram utilizados os dados por setores censitários do censo de 1991, dessa forma, ela adaptou a 

metodologia construída por Sposati, possibilitando a sua construção em outras cidades 

brasileiras. 

Segundo Aldaíza Sposati (2000), o Mapa da Exclusão/Inclusão Social de São Paulo 

“permite conhecer “o lugar” dos dados (sua posição geográfica no território) como elemento 

para a análise geoquantitativa da dinâmica social e da qualidade ambiental. Ele constrói 

índices de discrepância (IDI) e índices compostos de exclusão/inclusão social (IEX)”. 

Sendo assim, o mapa pode ser considerado uma ferramenta metodológica de análise da 

realidade socioterritorial para contextos intra e interurbanos. Para realizar a construção dessa 

metodologia, foi necessária a definição de diversos conceitos gerais utilizados em territórios 

digitais, também se fez importante o estudo da Teoria da Medida aplicada a esses territórios, 

bem como definir as representações computacionais que se poderia utilizar (traduzindo os 

conceitos para as representações). 

Um projeto de um sistema de informação requer, inicialmente, a escolha das entidades 

que serão representadas e sua descrição organizada por meio de conceitos. Para os dados 

geográficos, têm-se dois tipos básicos de conceitos: a) conceitos que correspondem a 

fenômenos físicos do mundo real; b) conceitos criados para representar entidades sociais e 

institucionais (SMITH; MARK, 1998; FONSECA et al., 2003 apud ALMEIDA, 2007, p. 39). 

O desenvolvimento da concepção teórica baseada na abordagem relacional da 

exclusão/inclusão como um processo criado por múltiplas dimensões conduz a busca de 

métodos quantitativos que possibilitem a sua expressão. Segundo Genovez (2002, p. 33), a 
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estrutura proposta para o índice de exclusão/inclusão social responde às exigências teóricas 

através de duas inovações quantitativas presentes no método: 

 

1. A modelagem das múltiplas dimensões, concretizada através do conceito 

de heterotopia, que considera, na composição do índice de exclusão/inclusão 

social, a fusão de 4 diferentes utopias de inclusão social denominadas: 

Autonomia, Desenvolvimento Humano, Qualidade de Vida e Equidade. 

Estas dimensões utópicas são igualmente compostas por índices simples e/ou 

compostos; 

2. A natureza relacional do fenômeno, representada através da associação de 

uma escala que qualifica as diferentes medidas obtidas em relação a um 

referencial de inclusão. Este referencial de inclusão social é representado 

pelo número “0” que estabelece o limiar entre a exclusão (índices variando 

de -1 a 0) e a inclusão (índices variando de 0 a +1), definindo as condições 

mínimas necessárias à inclusão social. 

 

Para representar virtualmente dados geográficos, se faz necessário descrever sua 

variação no espaço e no tempo, nesse ponto se faz necessária a Teoria da Medida. Quando se 

necessita analisar esses dados, é importante se definir uma escala numérica, seja por intervalo 

(possui um zero arbitrário, uma distância proporcional entre os intervalos e uma faixa de 

medidas entre [-∞,∞]) ou por razão (permite um tratamento mais analítico, o zero não é 

arbitrário e a faixa de medida é entre [0,∞]) (ALMEIDA, 2007). 

No estudo realizado para a elaboração do mapa de exclusão/inclusão social de São 

Paulo, foi utilizada a escala por intervalo, determinando-se um ponto intermediário 0 (Padrão 

de Referência de Inclusão – PRI), estabelecendo o limiar entre a exclusão (índices variando de 

-1 a 0) e a inclusão (índices de 0 a +1), definindo as condições mínimas necessárias à inclusão 

social (ver Figura 04). 

 

Figura 04: Escala utilizada para a representação espacial da exclusão/inclusão social e o padrão de cores utilizado 

 

Fonte: Almeida (2007). 

A utilização dessa escala de representação espacial é importante, pois se aproxima da 

realidade dos diferentes níveis de desigualdades sociais produzidos nas cidades, por se tratar 

de uma escala de pesquisa intra-urbana. O interessante dessa escala é que o padrão de 
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inclusão social não corresponde à média dos dados, sendo determinado através de 

características específicas do espaço estudado, expressando assim a polarização das 

desigualdades. 

Para determinar os índices a serem utilizados nessa metodologia, as autoras definem 

conceitos que a norteiam. Os conceitos, ou como as próprias autoras definem “as utopias”, 

utilizados nessa metodologia, através da concepção de heterotopia, se definem da seguinte 

forma (SPOSATI, 2000, p. 05 e 06): 

 

1. Autonomia: o conceito de autonomia é compreendido, no âmbito do Mapa da 

Exclusão/Inclusão Social, como a capacidade e a possibilidade do cidadão em suprir suas 

necessidades vitais, especiais, culturais, políticas e sociais, sob as condições de respeito às 

ideias individuais e coletivas, supondo uma relação na qual o Estado é responsável por 

assegurar necessidades de satisfação coletivas, mas também, em que o cidadão tem 

condições de complementá-las com acesso à oferta privada; supõe a possibilidade de 

exercício de liberdades, tendo reconhecida a sua dignidade, e a possibilidade de representar 

pública e partidariamente os seus interesses sem ser obstaculizado por ações de violação dos 

direitos humanos e políticos ou pelo cerceamento à sua expressão. Sob esta concepção, o 

campo da autonomia inclui não só a capacidade do cidadão se autossuprir, desde o mínimo 

da sobrevivência até necessidades mais específicas, como a de usufruir de segurança social 

pessoal mesmo quando na situação de recluso ou apenado. É este o campo dos direitos 

humanos fundamentais. 

2. Qualidade de Vida: a noção de qualidade de vida envolve duas grandes questões: a 

qualidade e a democratização dos acessos às condições de preservação do homem, da 

natureza e do meio ambiente. Sob esta dupla consideração entendeu-se que a qualidade de 

vida é a possibilidade de melhor redistribuição – e usufruto – da riqueza social e tecnológica 

aos cidadãos de uma comunidade; a garantia de um ambiente de desenvolvimento ecológico 

e participativo de respeito ao homem e à natureza, com o menor grau de degradação e 

precariedade. 

3. Desenvolvimento Humano: o estudo do desenvolvimento humano tem sido realizado 

pela ONU/PNUD, por meio do Indicador de Desenvolvimento Humano (IDH). Com base 

em suas reflexões, entende-se que o desenvolvimento humano é a possibilidade de todos os 

cidadãos criarem uma sociedade melhor e desenvolverem seu potencial com menor grau 

possível de privação e de sofrimento; a possibilidade da sociedade poder usufruir 

coletivamente do mais alto grau de capacidade humana. 
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4. Equidade: o conceito de equidade é concebido como o reconhecimento e a efetivação, 

com igualdade, dos direitos da população, sem restringir o acesso a eles nem estigmatizar as 

diferenças que conformam os diversos segmentos que a compõem. Assim, equidade é 

entendida como possibilidade das diferenças serem manifestadas e respeitadas, sem 

discriminação; condição que favoreça o combate das práticas de subordinação ou de 

preconceito em relação às diferenças de gênero, políticas, étnicas, religiosas, culturais, de 

minorias etc. 

Com base nesses conceitos, ou “utopias”, são construídos os índices das pesquisas, 

utilizando as variáveis para compor os índices de exclusão/inclusão social e definir as 

múltiplas dimensões consideradas, os limites de inclusão e, consequentemente, as 

desigualdades sociais espacializadas nos mapas. A combinação de índices simples, para 

formar índices compostos, é de extrema importância para revelar as situações particulares, 

através da análise de múltiplas dimensões estudadas.  

Dessa forma, as autoras constroem um padrão de escala por intervalo para determinar os 

níveis de exclusão social nas cidades de São Paulo e São José dos Campos. Para cada cidade 

são definidos intervalos correspondentes ao porte da cidade, culminando na construção de um 

mapa de exclusão/inclusão social nessas cidades. 

Ressalta-se que a aplicação de tecnologias da geoinformação em estudos urbanos 

depende necessariamente de um modelo de dados, pois é nesse modelo que são determinadas 

as abstrações formais que traduzem a realidade concreta em expressão computacional.  

Outro aspecto importante a se considerar são os critérios aos quais o conceito utilizado 

deve satisfazer para que seja utilizável em estudos quantitativos associados à geoinformação: 

o conceito deve ter a possibilidade de ser associado a propriedades mensuráveis; essas 

propriedades devem ser medidas no território e permitir a diferenciação das localizações; e 

por fim, os resultados quantitativos e os modelos matemáticos utilizados devem ser validados 

em estudos de campo (ALMEIDA, 2007, p. 47). 

Conforme Senior (2001 apud GENOVEZ, 2007), no Brasil, onde as desigualdades 

sociais são extremas, a espacialização de índices simples revela padrões diferenciados de 

acordo com a variável analisada, assim a fusão desses índices em um índice composto permite 

a captura de múltiplas dimensões ao mesmo tempo, em uma única realidade, revelando uma 

situação predominante. 

Dessa forma, a construção de um índice composto de exclusão/inclusão social na cidade 

pode identificar áreas onde há: “a) predomínio de índices negativos, ou seja, exclusão social; 
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b) predomínio de índices positivos, ou seja, de inclusão social; c) áreas de transição no limiar 

entre a exclusão e a inclusão social” (GENOVEZ, In: ALMEIDA, 2007, p. 67). 

Na representação de conceitos como exclusão/inclusão social e segregação espacial 

urbana, é necessário definir atributos sociais, econômicos, de infraestrutura, que caracterizam 

esses fenômenos e modos de medição no território. Nos estudos realizados em São Paulo 

foram definidos indicadores diversos, como os de renda, educacionais, desenvolvimento 

humano, qualidade de vida e equidade, através dos dados censitários do IBGE, como exposto 

no Quadro 03, a seguir, o qual apresenta as variáveis presentes na composição do Índice de 

Exclusão/Inclusão social (SPOSATI, 1996) adaptado para São José dos Campos (SP), 

incluindo as utopias consideradas, bem como os índices simples e compostos que as formam. 

Com base no Quadro 03, tomou-se cada grupo de indicadores para gerar novos índices 

dando origem às utopias que se deseja verificar. Tais utopias deram origem ao Índice de 

Exclusão/Inclusão Social, que gerou um mapa-síntese da situação de exclusão/inclusão social 

na cidade estudada. Genovez (2002) expõe a Figura 05 como a estrutura de procedimentos 

gerais aplicados à composição do índice de exclusão/inclusão social, o que demonstra a 

relação entre os indicadores, índices, e utopias, tendo como resultado final o mapa-síntese, 

que pode ser utilizado como instrumento de planejamento das cidades. 

O Banco de dados organizado para compor essa metodologia, no caso de São José dos 

Campos, contém dois conjuntos de dados: os dados provenientes do Censo Demográfico de 

1991, associados à sua respectiva representação geométrica; e os dados complementares às 

análises, imagens de satélite e dados cartográficos. 

Os procedimentos metodológicos utilizados iniciam-se a partir do cálculo e da 

associação dos índices aos setores censitários, unidade territorial de análise adotada nessa 

metodologia. O cálculo dos índices utiliza como base a metodologia desenvolvida no Mapa de 

Exclusão/Inclusão Social de São Paulo (SPOSATI, 1996 – Anexo I), alterando apenas a 

escala geográfica. Posteriormente, a metodologia se estrutura em três procedimentos:  

 
(1) revisão e adaptação do método quantitativo utilizado para o cálculo dos 

índices, para os setores censitários; (2) análise de significância estatística das 

variáveis em relação ao índice de exclusão/inclusão social revisto para 

produção de “Mapas Síntese”, e; (3) análise espacial de dados para 

identificação de clusters significativos de exclusão/inclusão social. 
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Quadro 03 – Variáveis presentes na composição do Índice de Exclusão/Inclusão Social para São José 

dos Campos 

FONTE INDICADORES ÍNDICES UTOPIA 

I
e

x
 
–

 
E

X
C

L
U

S
Ã

O
/

I
N

C
L

U
S

Ã
O

 
S

O
C

I
A

L
 

Censo 

IBGE 

Iexi Chefes de família abaixo da linha de 

Pobreza (Sem Rendimento) 

Iexi Chefe de Família na Linha de 

Pobreza (com ganho até 2 SM) 

Iex Precária Condição de 

Sobrevivência 

Iex AUTONOMIA DE 

RENDA DOS CHEFES 

DE FAMÍLIA 

Iexi Sem Rendimento 

Iexi até 0,5 SM 

Iexi de 0,5 a 1 SM 

Iexi de 1 a 2 SM 

Iexi de 2 a 3 SM 

Iexi de 3 a 5 SM 

Iexi de 5 a 10 SM 

Iexi de 10 a 15 SM 

Iexi de 15 a 20 SM 

Iexi mais de 20 SM 

Iex de Distribuição de 

Renda dos Chefes de 

Família 

Censo 

IBGE 

Iexi Chefes de Família não Alfabetizados 

Iexi Escolaridade Precária (de 1 a 3 anos 

de estudo) 

Iexi de 4 a 7 anos de estudo 

Iexi de 8 a 10 anos de estudo 

Iexi de 11 a 14 anos de estudo 

Iexi mais de 15 anos de estudo 

Iex de Desenvolvimento 

Educacional 

Iex 

DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 
Iexi Alfabetização Precoce (5 a 9 anos) 

Iexi Alfabetização Tardia (10 a 14 anos) 
Iex Estímulo Educacional 

Iexi não Alfabetizados 

Iexi Alfabetização Precária 
Iex Escolaridade Precária 

Iexi População acima de 70 anos Iex Longevidade 

Censo 

IBGE 

Iexi Precário Abastecimento de Água 

Iexi Precário Instalação sanitária 

(Esgoto) 

Iexi Precário Tratamento do Lixo 

Iex 

Qualidade 

Ambiental 

Iex 

Qualidade 

Domiciliar 

Iex QUALIDADE DE 

VIDA 
Iexi Propriedade Domiciliar  

Iexi Densidade Habitacional 

Iexi Condições de Privacidade 

Iexi Conforto Sanitário 

Conforto 

Domiciliar 

Iexi Habitação Precária  

Censo 

IBGE 

Iexi Mulheres não Alfabetizadas 

Iexi Concentração de Mulheres Chefes 

de Família 

 Iex EQUIDADE 

Fonte: Genovez (2002). 
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Para a adequação do método de Sposati para a escala espacial dos setores censitários, 

Genovez (2002) utilizou cálculos baseados em modelos de regressão que buscam entender, 

estatisticamente, como a variável dependente (Y) varia em relação às variáveis independentes 

(Xp-1), segundo três modelos planejados para abranger todas as fases de construção do Índice 

de Exclusão/Inclusão social (Quadro 04). 

Quadro 04 – Modelos de Regressão utilizados nas análises para São José dos Campos
6 

MODELO IDENTIFICAÇÃO VARIÁVEL DEPENDENTE (Y) VARIÁVEIS INDEPENDENTES (X) RESULTADO 

I 

Síntese Interna às 

Utopias 

Autonomia de Renda Revisto  

(-1 a +1) 

SRend; A_1SM;1_2SM; 

2_3SM; 5_10SM; 10_15SM; 

15_20SM; MAIS_20. 
Iex 

Síntese 

Intra-utopias 

Desenvolvimento Humano Revisto 

(-1 a +1) 

DEducR; D10_14R; D5_9R 

LongR 

Qualidade de Vida Revisto 

(-1 a +1) 

DHabR; PopImpR; HabImpR; 

AAPrecR; ISPrecR; PTLixoR 

Equidade Revisto (-1 a 0) MAnalfR; MChFR 

II 
Síntese Entre os 

Índices 

Índice de Exclusão/Inclusão Social 

Revisto (-1 a +1) 

DRendR; DEducR; D10_14R; 

D5_9R; LongR; DHabR; 

PopImpR; HAB_IMPR; AAPrecR; 

ISPrecR; PTLixoR; MAnalfR; 

MChfR. 

Iex  

Síntese  

Inter-variáveis 

III 
Síntese Entre as 

Utopias 

Índice de Exclusão/Inclusão Social 

Revisto (-1 a +1) 

Autonomia de Renda Síntese.; 

Desenvolvimento Humano Síntese.; 

Qualidade de Vida Síntese; 

Equidade Síntese. 

Iex 

Síntese  

Inter-utopias 

 Fonte: Genovez (2002). 

                                                           
6
 As abreviaturas utilizadas nesse método estão definidas no Anexo II desta pesquisa. 

Fonte: Genovez (2002). 

 

 

Figura 05: Procedimentos gerais aplicados à composição do índice de exclusão/inclusão social. 
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Como resultado dos cálculos tem-se, após a síntese de variáveis: 

 

I. Quatro equações de regressão estimadas (Ŷ = b0 + b1.X1 + ...b(p-1).X(p-

1)) para as quatro utopias, referentes ao modelo de regressão I, a partir das 

quais calcula-se um novo índice de exclusão/ inclusão social síntese, 

denominado intra-utopias. 

II. Uma equação de regressão estimada pela síntese dos índices internos a 

todas as utopias em relação ao índice de exclusão/inclusão social, referente 

ao modelo II. Resulta daí um novo índice de exclusão/inclusão social síntese, 

denominado intervariáveis, referente ao modelo II. 

III. Uma equação de regressão estimada pela síntese das utopias, já 

sintetizadas internamente no primeiro modelo, em relação ao índice de 

exclusão/inclusão social, resultando em um novo índice de exclusão/inclusão 

social síntese, denominado inter-utopias, referente ao modelo III 

(GENOVEZ, 2002, p. 98). 

 

Após a espacialização dos dados manipulados da cidade de São José dos Campos, foi 

possível construir um mapa-síntese que abarca todos os indicadores utilizados (através de 

cálculos estatísticos), obtendo assim um mapa de exclusão/inclusão social, como demonstra a 

Figura 06, a seguir. Esse mapa constitui o produto final destinado ao diagnóstico das variáveis 

determinantes do processo de produção de desigualdades socioterritoriais, medidas pelo 

indicador proposto. 

Figura 06: Espacialização dos índices de exclusão/inclusão social de São José dos Campos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Almeida, 2007, p. 74.  

 

 

 

 

A partir do mapa geral da exclusão/inclusão social, é possível determinar as áreas mais 

críticas das cidades, focalizando as prioridades locais e podendo assim estudar os problemas 

específicos de cada região delimitada.  

Segundo Almeida e Câmara (2007, p. 70), podem ser listadas inúmeras contribuições 

importantes do mapa-síntese: 
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I. A produção do mapa-síntese pode ser abordada como um instrumento 

de simplificação de cálculo, constituindo uma alternativa para a baixa 

frequência de sistematização e coleta de dados, tornando a produção de 

índices mais econômica, possibilitando frequentes e simultâneas atualizações 

em diferentes áreas. 

II. Auxilia em contextos com abundância de dados provenientes de 

diferentes fontes, pelo estudo de interação e equivalência entre variáveis, 

simplificando o modelo e o planejamento do mapa em diferentes cidades. 

III. Indica a possibilidade de substituição de dados ausentes em contextos 

específicos por outros de correlação equivalente em relação ao índice. 

IV. O mapa-síntese pode ser utilizado como instrumento para gestão 

urbana, aplicado na cidade como um todo, ou em áreas específicas 

auxiliando no planejamento de políticas públicas e usando, como fonte de 

dados, as variáveis determinantes para o fenômeno, segundo o modelo 

estatístico utilizado. 

V. Em última instância, a síntese de variáveis pode ser encarada como 

uma análise estatística dos indicadores, possibilitando a detecção de 

correlações e multicorrelações entre indicadores e índices compostos ao 

longo da estrutura de composição do índice de exclusão/inclusão social. 

 

A utilização integrada de SIG, bancos de dados geográficos e análise espacial, contribui 

significativamente no armazenamento, análise e produção de dados úteis ao planejamento 

urbano e de políticas públicas. Demonstra-se, dessa forma, a concepção de um instrumento 

voltado para auxiliar o planejamento de políticas públicas mais adequadas que considerem as 

diferenciações existentes nos espaços intra-urbanos de nossas cidades. “A construção de 

territórios digitais implica disponibilizar geotecnologias efetivamente a serviço da sociedade. 

Para isso, é necessária uma combinação de metodologias, dados e softwares que operem de 

forma adaptada às nossas necessidades” (ALMEIDA, 2007, p. 52). 

A exclusão socioespacial, bem como a segregação, podem ser estudadas através da 

criação de uma tipologia quantitativa, que é uma construção empírica sobre o conjunto da 

cidade, na qual se pode utilizar um grande número de variáveis correlacionadas com a 

distribuição espacial da população, propiciando a construção de uma representação sintética 

da sua divisão social e de espaços residenciais e indícios empíricos sobre a sua relação com 

alguns processos existentes na sociedade, como a segregação ou mesmo a exclusão 

(RIBEIRO, 2003, p. 166). 

No caso desta pesquisa serão adotados os métodos quantitativos para delimitar os 

índices intra-urbanos de inclusão/exclusão social, aliados a sua espacialização e dos conjuntos 

habitacionais estudados no território da cidade; dessa forma, será possível compreender quais 

áreas estão mais excluídas e segregadas socioespacialmente, e tirar conclusões sobre a relação 

da localização desses conjuntos com o fenômeno da exclusão social na cidade de Natal. 
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Neste estudo, a exclusão/inclusão social será quantificada e espacializada através de 

seus índices (que vão de alta exclusão, até alta inclusão), assim serão determinadas as áreas 

mais críticas em relação à exclusão dos direitos aos cidadãos.  

 

 

3.2 CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DA SEGREGAÇÃO 

 

Para o estudo da segregação socioespacial, será utilizado um método mais analítico, 

tendo como base a espacialização da exclusão, verificando diretamente a localização e relação 

dos bairros mais incluídos e mais excluídos.  

Também serão realizadas visitas a conjuntos habitacionais para verificar sua tipologia 

habitacional e morfologia urbana, bem como a situação da infraestrutura dentro do seu 

perímetro e no seu entorno, comprovando o quadro visto no mapa-síntese gerado.  

Fazendo um apanhado de como será realizada a parte analítica da pesquisa, observa-se 

que existem três momentos temporais na pesquisa: 

 

1. 1964 a 1986 – período de implantação dos conjuntos habitacionais da 

COHAB/BNH, espacialização dos conjuntos estudados; 

2. 2000 – período de medição dos dados quantitativos, através dos quais serão 

construídos os mapas de inclusão/exclusão social; 

3. 2012 – momento de estudos e dados qualitativos, realizados através de visitas de 

campo. 

A partir da definição desses momentos, e da sua relação construída através dos dados 

levantados, dos mapas espacializados dos níveis de exclusão, bem como dos levantamentos in 

loco, podem-se tirar várias conclusões em relação ao quadro de segregação socioespacial 

existente na cidade de Natal, bem como fazer um comparativo entre os períodos temporais 

estudados. 

No capítulo seguinte serão aprofundados os métodos aplicados, especificamente para a 

cidade de Natal. 
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4 ÍNDICES INTRA-URBANOS E ESPACIALIZAÇÃO DA HABITAÇÃO EM 

NATAL: MEDINDO E SITUANDO OS PROCESSOS DE EXCLUSÃO E 

SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL 

 

Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como 

produtor, consumidor, cidadão depende de sua 

localização no território. [...] Enquanto um lugar vem a 

ser condição de sua pobreza, um outro lugar poderia, no 

mesmo momento histórico, facilitar o acesso àqueles 

bens e serviços que lhe são teoricamente devidos, mas 

que, de fato, lhe faltam.  
Milton Santos  

 

A fim de conhecer o quadro da exclusão/inclusão social na cidade de Natal, buscou-se 

utilizar uma metodologia que fosse adequada para medir os níveis dessa exclusão, bem como 

espacializá-la. Com base na metodologia desenvolvida por Genovez (2002), já exposta no 

capítulo anterior, é possível conhecer esse quadro na cidade de Natal e tirar conclusões 

também em relação à localização dos conjuntos habitacionais para população de menor renda, 

implantados pelo BNH. 

Para realizar o estudo desejado, fez-se necessário primeiramente delimitar as variáveis 

que seriam consideradas para a elaboração dos índices de exclusão/inclusão social. Assim, 

foram determinados os mesmos indicadores utilizados na pesquisa de Genovez (2002) para a 

cidade de São José dos Campos, que possui uma dimensão espacial mais próxima à da cidade 

de Natal, podendo dessa forma ser aplicada sem alterações (Quadro 05). Os indicadores 

expostos no Quadro 05 foram obtidos através do Censo Demográfico de 2000
7
 (IBGE, 2001), 

utilizando-se também sua variável espacial – os setores censitários –, para espacializar os 

índices gerados posteriormente. 

Da mesma forma que foi realizada para a pesquisa de São José dos Campos, também 

será realizada para Natal a construção de mapas com a espacialização das “utopias” definidas 

na metodologia de Sposati (1996, 2000) e de Genovez (2002), e explicadas no capítulo 

anterior: Autonomia de Renda, Desenvolvimento Humano, Qualidade de Vida e Equidade. 

Assim será possível, além de construir um mapa-síntese geral com os níveis de 

exclusão/inclusão social da cidade de Natal, demonstrar, separadamente, mapas com os níveis 

das utopias que geraram tal índice. 

                                                           
7 
Foi utilizado o Censo Demográfico de 2000 para a elaboração dos índices porque até o fim do desenvolvimento 

desta pesquisa ainda não haviam sido divulgados os dados completos do Censo Demográfico de 2010. 
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Quadro 05 – Variáveis presentes na composição do Índice de Exclusão/Inclusão Social para Natal, com 

base na metodologia de Genovez (2002) 

FONTE INDICADORES ÍNDICES UTOPIA 

I
e

x
 
–

 
E

X
C

L
U
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Ã

O
/

I
N

C
L

U
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O
C

I
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Censo 

IBGE 

Iexi Chefes de família abaixo da linha de 

Pobreza (Sem Rendimento) 

Iexi Chefe de Família na Linha de 

Pobreza (com ganho até 2 SM) 

Iex Precária Condição de 

Sobrevivência 

Iex AUTONOMIA DE 

RENDA DOS CHEFES 

DE FAMÍLIA 

Iexi Sem Rendimento 

Iexi até 0,5 SM 

Iexi de 0,5 a 1 SM 

Iexi de 1 a 2 SM 

Iexi de 2 a 3 SM 

Iexi de 3 a 5 SM 

Iexi de 5 a 10 SM 

Iexi de 10 a 15 SM 

Iexi de 15 a 20 SM 

Iexi mais de 20 SM 

Iex de Distribuição de 

Renda dos Chefes de 

Família 

Censo 

IBGE 

Iexi Chefes de Família não Alfabetizados 

Iexi Escolaridade Precária (de 1 a 3 anos 

de estudo) 

Iexi de 4 a 7 anos de estudo 

Iexi de 8 a 10 anos de estudo 

Iexi de 11 a 14 anos de estudo 

Iexi mais de 15 anos de estudo 

Iex de Desenvolvimento 

Educacional 

Iex 

DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 
Iexi Alfabetização Precoce (5 a 9 anos) 

Iexi Alfabetização Tardia (10 a 14 anos) 
Iex Estímulo Educacional 

Iexi não Alfabetizados 

Iexi Alfabetização Precária 
Iex Escolaridade Precária 

Iexi População acima de 70 anos Iex Longevidade 

Censo 

IBGE 

Iexi Precário Abastecimento de Água 

Iexi Precário Instalação sanitária 

(Esgoto) 

Iexi Precário Tratamento do Lixo 

Iex 

Qualidade 

Ambiental 

Iex 

Qualidade 

Domiciliar 

Iex QUALIDADE DE 

VIDA 
Iexi Propriedade Domiciliar  

Iexi Densidade Habitacional 

Iexi Condições de Privacidade 

Iexi Conforto Sanitário 

Conforto 

Domiciliar 

Iexi Habitação Precária  

Censo 

IBGE 

Iexi Mulheres não Alfabetizadas 

Iexi Concentração de Mulheres Chefes 

de Família 

 Iex EQUIDADE 

Fonte: Genovez (2002). 
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Tanto para a construção do Mapa-Síntese quanto para a construção dos mapas das 

Utopias, é necessário utilizar os procedimentos descritos no capítulo anterior; assim foi 

realizada a construção do quadro
8 utilizado para gerar os mapas específicos para Natal. A 

seguir, uma parte do quadro que compõe o banco de dados para construção do mapa-síntese 

da pesquisa (Quadro 06), construído com base na metodologia desenvolvida por Sposati 

(1996, 2000) e adaptada por Genovez (2002) – contida no Anexo I –, contando tanto com os 

valores das utopias quanto com os índices de exclusão/inclusão social na cidade: 

Quadro 06: Parte constituinte do quadro utilizado para construção do mapa-síntese de 

exclusão/inclusão social de Natal 

ID_* 
Nome_do_ 

bairro 

Autonomia de 

renda 

Desenv. 

Humano 

Qualidade 

de Vida 
Equidade IEX 

240810205060001 Potengi -0,207 -0,266 -0,296 0,466 0,217 

240810205060002 Potengi -0,001 0,014 -0,315 0,220 0,298 

240810205060003 Potengi -0,168 -0,144 -0,350 0,425 0,241 

240810205060004 Potengi -0,178 0,089 -0,357 0,419 0,318 

240810205060005 Potengi -0,316 -0,019 -0,383 0,330 0,187 

240810205060006 Potengi -0,071 0,177 -0,272 0,437 0,427 

240810205060007 Potengi -0,289 -0,148 -0,316 0,362 0,185 

240810205060008 Potengi -0,402 0,111 -0,303 0,329 0,231 

240810205060009 Potengi -0,456 -0,222 -0,349 0,053 -0,028 

 

 

 

É importante salientar que o quadro exposto acima é apenas parte do quadro utilizado na 

construção do mapa-síntese (o quadro completo encontra-se no Apêndice A), que conta ainda 

com a região administrativa e a própria localização espacial do ID_ (índice de identificação, 

que no caso é o número correspondente ao setor censitário, IBGE). Nesse quadro estão todos 

os valores das utopias e do IEX para todos os setores censitários da cidade, sendo possível a 

partir dele espacializar todos os índices e demonstrar as características específicas de cada 

setor, bairro, ou região administrativa da cidade, além de ser possível também uma visão 

global do quadro da exclusão/inclusão social. Ainda com base na espacialização desses 

índices, é possível perceber as distâncias sociais existentes na cidade, podendo demonstrar 

assim o quadro da segregação socioespacial. 

                                                           
8
 A parte estatística deste trabalho foi desenvolvida – seguindo orientação da autora do trabalho e dos 

procedimentos metodológicos de Genovez (explicados no capítulo anterior) – pelo Prof. Dr. Flávio Henrique M. 

de A. Freire, Coordenador do Curso de Graduação em Estatística - UFRN, em conjunto com o aluno, do mesmo 

curso de graduação, Arlúcio Soares Bezerra. 

*O ID_ corresponde ao número que identifica o setor censitário. 

Fonte: Elaborado em parceria com o Prof. Flávio Henrique Freire e Arlúcio Bezerra. 
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Para definir melhor as faixas dos índices de exclusão/inclusão social, foi necessário 

utilizar um método específico de agrupamento dos valores do IEX, esse método é 

denominado JENKS
9
 e consiste na classificação dos valores em quebras naturais, dispondo os 

valores em divisões de acordo com as suas maiores incidências. O número de grupos de 

valores foi determinado utilizando a mesma escala de representação espacial empregada no 

trabalho de Genovez (2002), podendo, dessa forma, determinar valores de Alta Exclusão até 

Alta Inclusão Social. Porém, é importante salientar que os valores definidos na escala de 

representação de Genovez e os definidos neste trabalho são diferentes, justamente por se tratar 

de áreas distintas com valores consequentemente distintos. 

A seguir, observa-se o Mapa-Síntese da Exclusão/Inclusão Social na cidade de Natal-

RN (Mapa 03). A partir da observação desse mapa já é possível tirar diversas conclusões em 

relação ao quadro da exclusão/inclusão social na cidade, pode-se perceber a grande 

concentração áreas incluídas na cidade nas regiões mais a Leste e Sul da cidade, ao contrário 

do que ocorre nas regiões mais a Oeste e Norte, onde são observados maiores índices de 

exclusão social. Esse quadro indica também um processo perceptível de segregação 

socioespacial entre essas áreas, sendo elas completamente antagônicas.  

Porém é fato que se percebem exceções nessa generalização, é possível perceber áreas 

extremamente excluídas em meio a áreas de completa inclusão social, e também o contrário. 

O Bairro de Mãe Luiza, por exemplo, completamente excluído, está localizado entre os 

bairros extremamente incluídos de Tirol, Petrópolis e Areia Preta. Já o Bairro Potengi, 

apresenta bons índices de inclusão, muito embora esteja localizado em meio a bairros com 

altos índices de exclusão como Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Igapó e Salinas. 

Porém, de uma forma geral, pode-se traçar um eixo dividindo as áreas mais excluídas 

das áreas mais incluídas da cidade sem muita dificuldade, as áreas se apresentam claramente 

segregadas espacialmente. Há um grande eixo Leste-Sul de inclusão social constante, 

composto por áreas mais valorizadas pelo mercado imobiliário da cidade, onde se localizam 

as vias de maior circulação da cidade, onde estão os bairros da elite potiguar: Petrópolis, 

Tirol, Areia Preta, Barro Vermelho, Lagoa Nova, Candelária, Capim Macio e boa parte de 

Ponta Negra.  

                                                           
9
 Esse método pode ser realizado facilmente com a utilização de um programa SIG, no caso do trabalho em 

questão, foi desenvolvido através do software ArcMap – Version 9.3. 
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Mapa 03 – Mapa-Síntese da Exclusão / Inclusão Social em Natal-RN 
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Da mesma forma, vê-se o contrário, a população mais carente residindo no eixo oposto, 

Norte-Oeste, onde se encontra a população mais carente e excluída de seus direitos: Nossa 

Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Salinas, Igapó, Quintas, Bom Pastor, parte de Nossa 

Senhora de Nazaré, Felipe Camarão, Guarapes, Cidade Nova e Planalto. 

Tal quadro também pode ser visualizado de forma mais específica ao observar os mapas 

das utopias, construídas paralelamente ao mapa-síntese. Observando o Mapa 04, que 

demonstra a utopia de Autonomia de Renda dos Chefes de Família – constituída pelos 

indicadores de renda em geral, considerando índices de Precária Condição de Sobrevivência e 

Distribuição de Renda dos Chefes de Família –, verifica-se praticamente a mesma 

configuração espacial percebida no mapa da Exclusão/Inclusão Social na cidade, no entanto, 

percebe-se um quadro mais agravado em algumas áreas, principalmente das regiões Norte e 

Oeste, nos bairros de Nossa Senhora da Apresentação, Salinas, Lagoa Azul, Redinha, Bom 

Pastor, Felipe Camarão, Guarapes e Planalto. O mesmo eixo de inclusão social é percebido 

agora como o eixo de maior autonomia de renda do chefe de família, sendo assim, as áreas 

mais incluídas também as áreas com maior renda na cidade. 

Observando o Mapa 05, que demonstra a utopia de Desenvolvimento Humano – 

construída a partir dos índices de Desenvolvimento Educacional, Estímulo Educacional, 

Escolaridade Precária e Longevidade –, nota-se algumas alterações na configuração espacial 

da cidade. Notam-se grandes áreas com Baixo Desenvolvimento Humano, tanto em áreas 

mais excluídas quanto nas mais incluídas. Porém, de uma maneira geral, os menores índices 

de desenvolvimento humano são observados nas áreas com maiores índices de exclusão social 

na cidade. 

O Mapa 06, que demonstra a utopia de Qualidade de Vida – construída a partir dos 

índices de Qualidade Ambiental (abastecimento de água, esgoto, tratamento de lixo), 

Propriedade Domiciliar, Conforto Domiciliar (densidade habitacional, condições de 

privacidade, conforto sanitário) e Habitação Precária –, é o mapa que apresenta maiores 

alterações em relação ao mapa da exclusão/inclusão social. Esse fator pode ser explicado por 

se tratar de uma autonomia inteiramente de infraestrutura urbana, que também considera entre 

seus indicadores a densidade demográfica, não considerando fatores sociais. Nesse mapa não 

se pode perceber claramente o eixo visualizado nos demais mapas, e percebe-se que as áreas 

com menor densidade (maiores setores censitários) apresentam maiores índices de qualidade 

de vida (dadas algumas exceções, como o bairro de Ponta Negra). 
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Mapa 04 – Mapa da Utopia de Autonomia de Renda dos Chefes de Família em Natal-RN 
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Mapa 05 – Mapa da Utopia de Desenvolvimento Humano em Natal-RN 



93 

 

 

EXCLUSÃO SOCIAL E CONJUNTOS HABITACIONAIS  

Mapa 06 – Mapa da Utopia de Qualidade de Vida em Natal-RN 
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Mapa 07 – Mapa da Utopia de Equidade em Natal-RN 
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O Mapa 07, que expressa o quadro da equidade na cidade de Natal, demonstra que 

grande parte da capital possui índices mais elevados de equidade, comparando-se com outras 

utopias estudadas, porém ainda apresenta diversas áreas com baixo índice de equidade, como 

algumas áreas na região Norte, alguns pontos na região Leste e praticamente toda a região 

Oeste. De um modo geral, as áreas com menor grau de equidade são as áreas mais excluídas 

da cidade, onde as mulheres têm escolaridade mais baixa, ou nem mesmo são alfabetizadas, e 

são muitas vezes chefes de família. 

A aplicação da metodologia de Genovez para a cidade de Natal possibilitou a 

verificação dos níveis de exclusão e segregação, considerando as variáveis autonomia de 

renda, desenvolvimento humano, qualidade de vida e equidade. Contudo, duas variáveis 

categorizadas como utopias apresentaram limitações para explicitar o fenômeno da 

segregação social: Qualidade de Vida e Equidade. No Mapa 06, que expressa a distribuição 

espacial dos índices de qualidade de vida, a medição de infraestrutura e densidade como 

expressão do índice pode ter ressaltado setores censitários nos quais há pouca ocupação, sem 

necessariamente significar um modo ou possibilidade de vida melhor para a população.  

Bairros como Guarapes, Planalto e Salinas apresentam baixa ocupação demográfica, o 

que pode ter resultado em altos índices de qualidade de vida, e não a sua situação real, já que 

destoam da maioria das utopias da pesquisa. Já a utopia de Equidade, não expressa o conceito 

definido na metodologia, que consiste em analisar um quadro de igualdade social, cultural, 

étnica e de gêneros, sendo assim bastante amplo. Porém, a medição do índice, composto 

apenas por indicadores de alfabetização das mulheres e sua condição como chefe de família, 

pode expor mudanças da sociedade como um todo, e não uma expressão de igualdade em 

geral. Cabe destacar, portanto, que para a realidade de Natal as duas utopias citadas não 

revelaram dados compatíveis com o que se observa nas demais análises do universo empírico.    

Em que pese as limitações de análise espacial e quantitativa do método, a articulação  

dos índices utilizados e a sua correlação trouxeram informações consistentes que resultaram 

na espacialização da exclusão/inclusão social.  

De um modo geral, na maior parte das utopias, percebeu-se a existência de um eixo com 

maiores graus de inclusão social, predominantemente Leste-Sul, indo desde a Ribeira até o 

bairro de Ponta Negra. Algumas áreas onde foram implantados conjuntos habitacionais para 

uma população de maior renda se encontram localizadas em meio a esse eixo. Mas, e quanto à 

população de menor renda? Serão observados especificamente os conjuntos que são nosso 
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universo de estudo. Os conjuntos implantados pelo poder público, para uma população de 

menor renda, durante o período do BNH.  

Foi visto no decorrer desta pesquisa que o poder público vem, ao longo dos anos, 

implantando conjuntos habitacionais de baixa renda em diversas áreas da cidade, comumente 

em áreas com menos infraestrutura urbana. 

Buscando demonstrar o quadro da exclusão/inclusão social nas áreas onde os conjuntos 

foram implantados, esta pesquisa buscou unir alguns pontos da construção espacial da cidade, 

inserindo em um só mapa os conjuntos implantados pela COHAB, no período do BNH, e 

principalmente, a configuração construída sobre a exclusão/inclusão social na cidade (Mapa 

08).  

Com base no Mapa 08, é possível verificar que a maioria dos conjuntos do período do 

BNH foram implantados em bairros das Regiões Administrativas Norte e Oeste, excetuando-

se dois implantados em Lagoa Nova (Lagoa Nova I e II), dois em Neópolis (Pirangi e Jiqui) e 

um no bairro Pitimbu (Conjunto Pitimbu). No início desta pesquisa, definiu-se como hipótese 

que a localização dos conjuntos implantados em áreas mais afastadas, regiões Norte e Oeste, 

confirmavam o quadro de segregação espacial já existente na cidade. De fato, pode-se 

perceber uma segregação nítida, considerando a localização dos excluídos x incluídos (Norte-

Oeste x Leste-Sul), tem-se uma espacialização da distância social, acompanhada também de 

uma distância espacial.  

A implantação dos conjuntos em áreas ainda não ocupadas da cidade, e seu provável 

abastecimento de infraestrutura, que acabava mudando o quadro de baixa qualidade de vida 

nesses locais, tornou-se um atrativo para a população de menor renda que não tinha local para 

se estabelecer em meio à cidade formal, que já possuía todas as possibilidades de 

infraestrutura urbana, incluindo escolas, hospitais, creches, acesso a transporte urbano, entre 

outros. O que ocorreu, e que é comprovado observando-se o mapa exposto, é que os cojuntos 

implantados no período do BNH tornaram-se pontos de atração, aumentando o crescimento 

urbano nessas áreas, configurando-se como áreas com maiores índices de inclusão social 

nessas regiões. Obviamente ainda observou-se que a sua inclusão não passa de baixa inclusão 

– no contexto da cidade – na maioria dos casos, mas em meio a áreas de alta exclusão, os 

conjuntos assumem um diferencial como “classe alta” dos bairros periféricos da cidade.
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 Mapa 08 – Exclusão / Inclusão Social e sua relação com a localização dos Bairros e Conjuntos em 

Natal-RN 
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Verifica-se, então, no período estudado correspondente ao Censo 2000, que a 

implantação desses conjuntos agravou o quadro de segregação já existente na cidade de Natal. 

Observando o Mapa 08, é perceptível a divisão socioespacial existente na cidade, tendo as 

regiões Norte e Oeste como grandes focos de pobreza e baixa qualidade de vida. A exclusão 

social é predominante nessas áreas, ao contrário do que se vê entre as regiões Sul e Leste, com 

um grande eixo de inclusão social. Obviamente há exceções em ambos os lados, como se 

percebe em Ponta Negra, a existência de áreas com menor inclusão até áreas realmente 

excluídas, são os chamados aqui de áreas remanescentes, como a Vila de Ponta Negra, que ao 

longo dos anos vem sendo tomada pelo mercado imobiliário, e aos poucos deve tornar-se uma 

área totalmente incluída socialmente. Na região Norte também se poder ver áreas incluídas 

socialmente no bairro Potengi, que é conhecido como a área nobre dessa região. Tal bairro se 

localiza num dos maiores eixos viários da região, o que favorece o desenvolvimento 

econômico dessa fração. Mas como foi dito, essas são exceções, a maior parte da cidade é 

regida pelo padrão excluídos x incluídos em áreas bem definidas. 

 

4.1 A INCLUSÃO DOS SEGREGADOS 

A implantação de conjuntos habitacionais de baixa renda, no período de ação do BNH, 

em áreas segregadas espacialmente, alterou bruscamente o crescimento urbano da cidade, 

principalmente nas regiões Norte e Oeste. Essas áreas inicialmente segregadas espacialmente 

foram gerando novas ocupações ao seu redor, constituindo uma inclusão dessas regiões à 

mancha urbana existente na cidade.  

Através da implementação da metodologia do mapa de inclusão/exclusão social, foi 

visto também que os conjuntos habitacionais de baixa renda se transformaram em áreas mais 

incluídas socialmente em relação a sua região. Neste item, será visto fisicamente se há uma 

diferenciação de padrões urbanísticos e como se dá a inclusão nessas regiões em sua maioria 

segregadas e excluídas. 

Para exemplificar esses casos encontrados, serão analisados especificamente os 

conjuntos implantados no bairro Potengi, e no bairro da Cidade da Esperança, tendo assim um 

exemplo na região Norte e outro na região Oeste. Tais bairros foram escolhidos por 

apresentarem uma área considerável formada por conjuntos habitacionais de baixa renda 
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implantados no período do BNH, e principalmente por, ao longo dos anos, terem se tornado 

áreas praticamente “ilhadas” de inclusão social em relação ao seu entorno direto. 

 

4.1.1 Potengi 

 

A Região Norte da cidade começou a ser 

ocupada a partir das décadas de 1960 e 1970, 

porém, foi entre 1970 e 1980 que se intensificou a 

sua expansão urbana, com a implantação de 

diversos conjuntos residenciais na área, 

inicialmente a partir do BNH e depois através de 

outras financiadoras, o que favoreceu o surgimento 

de empreendimentos comerciais e prestadoras de 

serviços (SEMURB, 2007b). Em 1972, também foi 

instalada no bairro a Colônia Penal Dr. João Chaves, cuja demolição em 2007 deu lugar ao 

atual Centro Cultural de Natal – inaugurado em 2010 (Figura 07). 

Em 1976, surgiu o primeiro conjunto habitacional da região administrativa norte, que 

veio a receber o nome do bairro – Conjunto Potengi, o primeiro a ser implantado e contava 

com 379 habitações. Conforme se observa no Quadro 07, a seguir, diversos outros conjuntos 

habitacionais foram implantados durante o período do BNH neste bairro, totalizando um 

quantitativo de cerca de 8500 habitações. 

 Este bairro se localiza próximo a umas das vias principais da Região Norte, a Av. João 

Medeiros Filho (estrada da Redinha), que, 

ao longo dos anos, vem se tornando um 

eixo comercial e de serviços na cidade 

(Mapa 09). Atualmente, existem diversos 

equipamentos ao longo dessa via: 

shoppings, supermercados, centros 

culturais, universidades, entre outros 

(Figura 08). Esses e outros elementos 

espaciais e de infraestrutura contribuíram 

para aumentar o padrão de qualidade de 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 07: Centro Cultural de Natal 

 

Figura 08: Natal Norte Shopping. 
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vida nessa área, transformando-a em um bairro para uma população de renda mais elevada do 

que a população que foi residir nessa área há algumas décadas. Hoje, o bairro é conhecido 

como “a parte rica da Zona Norte”, o que não se confirma em parte na presente pesquisa, pois 

como já visto, esta é uma área incluída em meio à exclusão dessa região (a seguir, vê-se com 

mais detalhes no Mapa 09).  

Quadro 07: Conjuntos Habitacionais construídos no bairro do Potengi durante o BNH (COHAB) 

Bairro 
Região 

Admin. 

Nome do 

Conjunto 

Ano 

Construção 

Agente 

Gerenciador 

Agente de 

Execução 

Unidades 

Habitacionais 
Área (m²) 

POTENGI Norte Panatis I 1979 COHAB-RN 
VÁRIAS 

EMPRESAS 
123 227.118,03 

POTENGI Norte 
Panatis II 

(PROMORAR) 
1981 COHAB-RN * 220 117.672,06 

POTENGI Norte Santa Catarina 1980 COHAB-RN 
VÁRIAS 

EMPRESAS 
2200 1.187.338,44 

POTENGI Norte Soledade I 1978 COHAB-RN SERIDÓ 540 278.529,04 

POTENGI Norte Soledade II 1982 COHAB-RN 
VÁRIAS 

EMPRESAS 
1945 770.399,66 

POTENGI Norte Santarém 1983 COHAB-RN 
VÁRIAS 

EMPRESAS 
2759 1.344.528,41 

POTENGI Norte Potengi 1976 COHAB-RN PROCALCO 379 173.351,59 

POTENGI Norte Panorama II 1978 COHAB-RN TRAIRI 80 20.242,00 

POTENGI Norte Panatis III 1979 COHAB-RN 
VÁRIAS 

EMPRESAS 
* 197.708,50 

POTENGI Norte Panorama I 1977 COHAB-RN TRAIRI 260 94.950,44 

* Dados não informados. 

Base: DATANORTE e Prefeitura do Natal / SEMURB - pesquisa documental. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Contrapondo o que aconteceu com grande parte da Região Norte da cidade, onde os 

vazios urbanos não ocupados por conjuntos habitacionais foram sendo ocupados por 

loteamentos, muitas vezes irregulares e ilegais, o bairro de Potengi foi praticamente todo 

ocupado por conjuntos habitacionais, principalmente do período de atuação do BNH (1964-

1986).  

O bairro contou com a implantação de 10 conjuntos habitacionais, com mais de 8.500 

unidades habitacionais (Quadro 07). De acordo com dados da Prefeitura do Natal (2007), com 

base nos dados do IBGE, a população residente no bairro em 2000 era de 56.259 habitantes, 

distribuídos em 13.505 domicílios particulares permanentes. A partir desses dados, vê-se que 

pelo menos 60% das habitações do bairro são componentes dos conjuntos habitacionais da 

COHAB. 
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Através do Mapa 09, a seguir, observa-se que a sua configuração espacial é planejada, 

seguindo um padrão regular bem definido, seguindo a via principal do bairro, a já citada Av. 

João Medeiros Filho. Os conjuntos habitacionais foram se seguindo e compondo o padrão dos 

conjuntos habitacionais anteriores, apresentando em sua maior parte um traçado regular e 

quadras bem definidas, com vias principais largas, áreas livres, e lotes espaçados. 

Observando-se o Mapa 09, é possível fazer uma comparação com o seu entorno 

imediato, onde muitos bairros são compostos por loteamentos irregulares, com pouco ou 

nenhum planejamento, lotes visivelmente menores e, em algumas áreas, é possível observar 

traçados completamente irregulares e um amontoado de casas (alta densidade). 

Além dos padrões urbanísticos que podem ser observados através da imagem anterior 

(Mapa 09), também foi elaborado um mapa de exclusão/inclusão social com um “zoom” na 

área do conjunto Potengi, para que se identifique a sua situação em relação ao seu entorno 

imediato (Mapa 10 e 11). Dessa forma, verifica-se que os conjuntos habitacionais aqui 

mencionados constituem as áreas mais incluídas dessa área, estando cercados por regiões 

menos incluídas. 

O bairro do Potengi em sua maioria apresenta faixas de índices que ficam entre Baixa 

Inclusão e Média/Alta Inclusão, havendo apenas algumas áreas que se inserem entre Baixa 

Exclusão e Média Exclusão. As áreas do entorno, constituídas pelos bairros de Lagoa Azul, 

Nossa Senhora da Apresentação, Igapó, Salinas, Pajuçara e Redinha, apresentam índices que 

em sua maioria estão entre as faixas de Baixa Exclusão e Alta Exclusão. Tais diferenciações 

de índices demonstram claramente o contraste existente entre as áreas onde foram 

implantados os conjuntos habitacionais no período do BNH e as demais áreas do entorno, 

estas apresentando maiores índices de exclusão.  

Cabe destacar que o índice estudado é uma união de fatores sociais, econômicos e de 

qualidade de vida que demonstram a situação na qual se encontram essas famílias. Assim, 

pode-se concluir que a implantação desses conjuntos proporcionou a essa população uma 

qualidade de vida e cidadania maiores do que anteriormente, gerando ao longo dos anos um 

quadro de inclusão nessa região. Porém, acrescenta-se ainda que a implantação desses 

conjuntos atraiu a implantação de novas habitações e loteamentos em seu entorno, que 

buscaram aproveitar a infraestrutura implantada com esses conjuntos. No entanto, essa 

ocupação do entorno dos conjuntos não apresentou o mesmo índice, sendo áreas mais 

excluídas e com menor qualidade de vida. 
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Mapa 09 – Imagem aérea com limites dos Conjuntos implantados no Bairro Potengi, no período do 

BNH 
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 Mapa 10 – Exclusão/Inclusão Social no Bairro Potengi 
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Mapa 11 – Exclusão/Inclusão Social no entorno do Bairro Potengi 
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Através das visitas in loco realizadas no bairro Potengi, bem como no seu entorno 

imediato, comprovou-se a diferença de índices observada nos mapas expostos, principalmente 

no que diz respeito à infraestrutura urbana, morfologia urbana e tipologia das habitações. No 

entorno do bairro, observou-se uma maior ausência de infraestrutura, bem como vias mais 

estreitas, um traçado mais irregular e tipologias habitacionais mais simples. 

No bairro da Redinha, verificam-se diversos problemas urbanos, como a ausência de 

pavimentação e excesso de lixo nas vias (Figura 09), também observou-se que o padrão das 

tipologias é mais baixo, com habitações em sua maioria com um pavimento e telhado em duas 

águas, obedecendo a um padrão tipo porta e janela (Figura 10). Porém, como pode ser visto na 

Figura 11, existem algumas habitações com um padrão um pouco elevado de tipologia, com 

dois pavimentos, mas que ainda assim estão localizadas em áreas com pouca infraestrutura. 

 

 

 

Nesse bairro está localizada uma área de interesse social, a Comunidade África, que 

apresenta graves problemas de infraestrutura urbana que o poder público tenta solucionar há 

vários anos. De um modo geral, a comunidade é constituída por uma população bastante 

pobre, que reside em habitações simples ou mesmo precárias, contando com pouca 

infraestrutura, sem pavimentação, drenagem, e muitas vezes sem coleta de lixo, devido a sua 

localização em dunas (Figuras 12).   

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Figura 10: Tipologia habitacional na Redinha 

 

Figura 09: Ausência de pavimentação na Redinha Figura 10: Tipologia habitacional na Redinha 
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No bairro de Pajuçara, o quadro é mais heterogêneo, sendo parte do bairro formada por 

conjuntos habitacionais, inclusive um implantado pela COHAB no período do BNH – 

conjunto de mesmo nome do bairro –, apresenta algumas áreas com melhor infraestrutura e 

melhores padrões de habitação (Figura 13), e outras áreas com pouca ou nenhuma 

infraestrutura, vias estreitas e tipologias de habitação mais precárias e do tipo porta e janela 

(Figura 14 e 16). Também existem nesse bairro muitas vielas estreitas (Figura 15), onde se 

inserem de forma muito próximas inúmeras residências, sobretudo em áreas mais próximas 

aos conjuntos habitacionais, aparentemente para aproveitar a infraestrutura implantada nesses 

locais.

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2007. 

Figura 11: Habitações de dois pavimentos em vias 

sem pavimentação, na Redinha 

 

Figura 12: Habitações precárias na Comunidade 

África, no bairro da Redinha 

 

Figura 13: Áreas com melhores padrões 

habitacionais e infraestrutura em Pajuçara 

 

Figura 14: Áreas com pouca infraestrutura em Pajuçara 
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Da mesma forma que o bairro de Pajuçara, o bairro de Lagoa Azul também apresenta 

certa heterogeneidade quanto a sua ocupação e infraestrutura, evidenciando áreas com um 

pouco mais de infraestrutura e melhores padrões habitacionais (Figura 17) e locais com pouca 

infraestrutura, e tipologias habitacionais mais pobres (Figura 18). Entre o bairro de Potengi e 

Lagoa Azul, é possível observar alguns contrastes, tendo de um lado áreas mais 

“desenvolvidas” e de outro, graves problemas ambientais gerados principalmente pelo 

acúmulo de lixo e vias não pavimentadas (Figura 19). Essa área apresenta um padrão inferior 

de infraestrutura urbana e tipologia habitacional, o que comprova os níveis de exclusão social 

apontados no Mapa 11. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 15: Vielas estreitas em Pajuçara, próximo a Potengi 

 

Figura 16: Áreas com pouca infraestrutura e baixo 

padrão das tipologias habitacionais em Pajuçara 

 

Figura 17: Áreas com melhores padrões 

habitacionais e infraestrutura em Lagoa Azul 

 

Figura 18: Áreas com pouca infraestrutura em 

Lagoa Azul 
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Também é nesse bairro que se localiza o Ginásio Nélio Dias (Figura 20), pátio de inúmeros 

eventos na região, e cujo entorno apresenta áreas com melhor infraestrutura e padrões 

habitacionais, por se tratar de um conjunto habitacional: Nova Natal. 

 

 

 

Outro bairro que faz divisa com o bairro de Potengi é o Nossa Senhora da Apresentação, 

bairro constituído principalmente por loteamentos, muitos deles irregulares ou clandestinos. A 

criação de loteamentos nesse bairro, e em alguns outros da Zona Norte, atingiu maior 

intensidade durante o período de implantação dos conjuntos pela COHAB/BNH, tendo esse 

processo interrompido no mesmo período em que cessou a atuação do BNH – devido à 

suspensão de implantação de conjuntos habitacionais e a criação de uma legislação mais 

restritiva, o Plano Diretor de 1984. O processo de criação de novos loteamentos no bairro 

voltou a ocorrer na década de 1990, também aproveitando um boom de construção de 

conjuntos habitacionais, agora financiados pela Caixa Econômica (SILVA, 2003). 

O bairro de Nossa Senhora da Apresentação apresenta de uma forma geral piores 

condições de infraestrutura urbana, padrões habitacionais e qualidade de vida. Apesar de já ter 

sofrido algumas intervenções do poder público para a melhoria de sua infraestrutura, tais 

intervenções melhoraram o quadro geral do bairro, com a drenagem e pavimentação de 

algumas áreas (Figura 21), todavia, ainda é possível ver áreas com pouca infraestrutura na 

divisa desse bairro com o de Potengi (Figura 22). 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 19: Divisa entre os bairros de Lagoa Azul e Potengi Figura 20: Ginásio Nélio Dias em Lagoa Azul 
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Os lotes apresentam dimensões menores, com medida aproximada de 10x20, com 

habitações mais simples, do tipo porta e janela (Figura 23), muitas vezes dispostas em vias 

bastante estreitas (Figuras 24 e 25). Por exibir um padrão com lotes menores, e tendo sido 

bastante ocupado ao longo das últimas décadas, esse bairro apresenta uma grande densidade 

demográfica (112,05 hab/ha, uma das mais altas da cidade – SEMURB, 2012), o que pode ser 

visualizado através da disposição das habitações na imagem a seguir (Figura 26).  

Esse bairro tornou-se, ao longo dos anos, uma alternativa para a moradia da população 

de baixa renda, seja através de lotes individuais ou da autoconstrução da moradia
10

. 

                                                           
10

 Para mais informações sobre a ocupação dos bairros da Zona Norte de Natal por loteamentos regulares, 

irregulares e clandestinos, principalmente no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, ver dissertação de 

mestrado de SILVA, 2003. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 21: Áreas com melhores padrões habitacionais 

e infraestrutura em N. S. da Apresentação 

 

Figura 22: Áreas com pouca infraestrutura em N. S. 

da Apresentação 

 

Figura 23: Áreas com tipologias habitacionais mais 

simples, em N. S. da Apresentação Figura 24: Vias estreitas em N. S. da Apresentação 
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Após realizar análise do entorno do bairro Potengi, passa-se ao estudo in loco do 

próprio bairro. Como já visto, o bairro é constituído praticamente por conjuntos habitacionais 

implantados no período do BNH, tendo atraído outras ocupações e loteamentos, no próprio 

bairro e nos bairros do entorno. 

Em visita realizada ao local, observou-se que o quadro apresentado no Mapa 10, onde se 

percebe melhores índices de inclusão social nas áreas constituídas por conjuntos, pode ser 

comprovado através tanto do padrão de tipologia habitacional encontrado quanto da 

infraestrutura implantada. O traçado das vias é praticamente regular, considerando o encontro 

entre os conjuntos, de um modo geral, apresenta vias pavimentadas e algumas vezes 

asfaltadas. Comparando-se com os bairros do entorno, é possível ver uma grande discrepância 

quanto à infraestrutura (Figura 27).  

A tipologia habitacional possui um padrão mais elevado, com uma maior preocupação 

estética, com melhores acabamentos e alvenarias, com moradias implantadas em lotes 

maiores, denotando maior poder aquisitivo da população (Figuras 28 e 29).  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 27: Via larga e asfaltada no bairro Potengi 

 

Figura 28: Via pavimentada, com habitações de melhor 

padrão implantadas em lotes maiores em Potengi 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 26: Ocupação densa em N. S. da Apresentação 

 

Figura 25: Vias estreitas em N. S. da Apresentação 
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Esse bairro conta com vários serviços urbanos, incluindo escolas, áreas de lazer, 

terminal de transporte rodoviário e estação ferroviária, que, apesar do seu mau estado de 

conservação, funciona e atende à população da área e do entorno (Figuras 30, 31 e 32). 

Com base nas imagens obtidas nas visitas de campo, bem como nos mapas de 

inclusão/exclusão social, o bairro Potengi confirma-se como a área mais nobre da Região 

Administrativa Norte da cidade, apresentando elevados padrões de qualidade habitacional, 

infraestrutura e serviços urbanos. Também se constatou que, de fato, a implantação dos 

conjuntos habitacionais foi um fator importante para a construção do quadro de 

exclusão/inclusão social da Região Norte, com sua infraestrutura funcionando como atrativo 

para novas ocupações. Porém, o que se percebe é que o efeito gerado nos bairros adjacentes 

gerou novos polos de exclusão social nessas áreas do entorno, através do aumento da inclusão 

social no bairro Potengi. Assim, a inclusão de uns é a exclusão de outros. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 29: Habitações com padrão de tipologia 

habitacional mais elevado no Conjunto Santa 

Catarina, no bairro Potengi 

 

Figura 30: Área de lazer do Conjunto Panatis, 

no bairro Potengi 

 

Figura 31: Terminal Rodoviário no bairro Potengi 

 

Figura 32: Estação Ferroviária no bairro Potengi 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 
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4.1.2 Cidade da Esperança 

 

O bairro de Cidade da Esperança se formou através da implantação do conjunto 

habitacional de mesmo nome, construído em três etapas, entre 1967 e 1974 (Figura 33). Trata-

se do primeiro conjunto habitacional construído em Natal, e uma das primeiras experiências 

na América Latina que consistia na produção de habitação na extrema periferia das cidades.  

 

A área onde foi implantado o conjunto era propriedade do casal Gerold Geppert, que 

pretendia, ali, organizar um grande loteamento, porém, acabaram vendendo toda a gleba no 

início do Governo Aluízio Alves, para a construção da Cidade da Esperança (SEMURB, 

2007a). 

De acordo com levantamentos realizados na Datanorte, foram construídas 1895 

unidades habitacionais (Quadro 08), localizadas em avenidas que receberam nomes de 

Estados da Federação, ou em ruas perpendiculares a essas que receberam nomes de 

municípios do Estado do Rio Grande do Norte.  

Os conjuntos da Cidade da Esperança foram construídos em uma área que não estava 

incluída na mancha urbana da cidade. Naquele período, para os padrões espaciais da cidade de 

Natal, a região do bairro de Cidade da Esperança era constituída por sítios e loteamentos 

muito afastados do que se considerava ser realmente a cidade de Natal.  

Fonte: Oliveira de Almeida (2007, p. 142). 

Figura 33: Conjunto Cidade da Esperança no período de sua implantação 
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Quadro 08: Conjuntos Habitacionais construídos no bairro da Cidade da Esperança durante o BNH 

(COHAB) 

Bairro 
Região 

Admin. 

Nome do 

Conjunto 

Ano de 

Construção 

Agente 

Gerenciador 

Agente de 

Execução 

Unidades 

Habitacionais 
Área (m²) 

CIDADE DA 

ESPERANÇA 
Oeste 

Cidade da 

Esperança I, II e III 
1967-1974 COHAB-RN * 1895 996.971,20 

* Dados não informados. 

Base: DATANORTE e Prefeitura do Natal / SEMURB - pesquisa documental. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Como se pode ver claramente na Figura 33, não havia qualquer infraestrutura urbana ou 

qualquer outra ocupação nos arredores dos conjuntos. Tal fato, como ocorreu com muitos 

outros conjuntos implantados no período do BNH, acarretou um aumento da especulação 

imobiliária sobre os terrenos vazios situados entre os conjuntos e a área central da cidade, 

aumentando o preço da terra e gerando um ciclo de segregação espacial e exclusão social. 

Aos poucos foram sendo vendidos loteamentos e lotes avulsos próximos aos conjuntos, 

com o intuito de “aproveitar” as possíveis benfeitorias que viriam a seguir, para suprir as 

necessidades dessas novas ocupações. Com isso, não só o bairro de Cidade da Esperança 

começou a crescer, como também os bairros vizinhos, que até então nem existiam, traçando 

um vetor de expansão para essa área. 

Ao longo dos anos, foram sendo fixados inúmeros estabelecimentos de serviço e 

comércio, sendo implantadas também diversas instituições como escolas municipais e 

estaduais; o DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito do RN (Figura 34); a 

PETROBRAS do Rio Grande do Norte; uma unidade da FEBEM, substituída em 1994 pela 

FUNDAC (Fundação Estadual da Criança e do Adolescente); uma Central do Trabalhador 

(prefeitura); um Distrito Policial (Figura 35); e mais recentemente uma UPA – Unidade de 

Pronto Atendimento (Figura 36). 

Porém, um dos marcos da sua ocupação foi a instalação do Terminal Rodoviário de 

Natal (Figura 37), no ano de 1981 – em um bairro limítrofe, Nossa Senhora de Nazaré –, com 

o intuito de incentivar o desenvolvimento da área. O terminal está localizado em uma via de 

grande circulação da cidade, a Av. Capitão-Mor Gouveia (Mapa 12), cujo entorno atualmente 

vem apresentando um grande crescimento imobiliário, tanto de serviços quanto de habitações, 

sendo caracterizado como um dos principais vetores de expansão urbana. 
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Através da imagem aérea a seguir (Mapa 12), observa-se que a configuração espacial do 

conjunto é planejada, praticamente regular, tendo influenciado as demais áreas do bairro que 

não estão dentro do perímetro dos conjuntos. Praticamente todo o bairro segue um padrão 

regular de implantação, apresentando um traçado em malha com quadras bem definidas, lotes 

de tamanho médio, com vias principais largas e algumas áreas verdes livres. 

Ainda com base na imagem aérea, é possível identificar a diferença entre o padrão de 

ocupação de grande parte do bairro e dos bairros do entorno, percebe-se em algumas áreas, 

principalmente dos bairros de Felipe Camarão, Bom Pastor e N. Sra. de Nazaré, com 

ocupações mais irregulares, com lotes minúsculos, uma grande densidade, o que demonstra 

ocupações irregulares e/ou habitação de interesse social. De acordo com o Plano Diretor de 

Natal, algumas dessas áreas são consideradas Áreas Especiais de Interesse Social, 

evidenciando baixa qualidade de vida, além de serem segregadas e excluídas.  

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 34: DETRAN, localizado entre os bairros de 

Cidade da Esperança e Felipe Camarão 

 

Figura 35: Distrito Policial localizado no bairro de 

Cidade da Esperança 

 

Figura 36: UPA no bairro de Cidade da Esperança 

 

Figura 37: Terminal Rodoviário Municipal, localizado entre 

os bairros de N. S. de Nazaré e Cidade da Esperança 
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Mapa 12 – Imagem aérea com limites dos Conjuntos implantados no Bairro da Cidade da Esperança 

no período do BNH 
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A partir das imagens expostas a seguir (Figuras 38 a 73), destaca-se a situação do 

entorno. 

Além dessas constatações, e tomando como base de análise o mapa de 

exclusão/inclusão social da área (Mapa 13), verifica-se que a área delimitada do conjunto 

apresenta em sua maioria índices entre Baixa Inclusão e Média/Alta Inclusão, ou seja, que se 

trata de uma área com maior qualidade de vida, uma área mais incluída socialmente. Já nas 

áreas do seu entorno imediato (Mapa 14), os índices que predominam estão entre Alta 

Exclusão e Média Exclusão, o que demonstra grandes áreas excluídas socialmente, com baixa 

qualidade de vida para sua população, confirmando o que se percebeu na imagem aérea. 

Pontos que se destacam também no Mapa 14 são as áreas delimitadas com índices de 

Alta Inclusão, no entorno da Cidade da Esperança. Uma das áreas é no bairro de Lagoa Nova, 

conhecido por agrupar segmentos sociais de maior poder aquisitivo; no bairro de Felipe 

Camarão também é observada a presença de um perímetro de grande inclusão social, que se 

trata do Conjunto Jardim América, implantado para uma população com maior poder 

aquisitivo, porém num bairro de maioria pobre; e no bairro de N. Sra. de Nazaré, que 

apresenta tal índice por localizar-se próximo a Lagoa Nova e estar sofrendo suas influências.  

No bairro de Felipe Camarão, conforme se pode ver no Mapa 14, predominam as áreas 

com menores índices de inclusão social, apresentando altos índices de exclusão social, porém 

há também uma área que se destaca como de alta inclusão social, que já identifica-se como 

sendo o Conjunto Jardim América, ele se localiza exatamente no limite entre os bairros de 

Felipe Camarão e Cidade da Esperança, imediatamente atrás do DETRAN. Observando as 

imagens a seguir (Figuras 38 e 39), percebe-se o padrão habitacional existente nesse conjunto, 

bem como a infraestrutura com a qual ele conta, apresentando vias pavimentadas e habitações 

de mais alto padrão. 

Fonte: Acervo pessoal, 2007. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 38: Via pavimentada no Conj. Jardim América, 

no bairro de Felipe Camarão 

 

Figura 39: Habitações de padrão mais elevado, Conj. 

Jardim América, no bairro de Felipe Camarão 
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Mapa 13 – Exclusão/Inclusão Social no Bairro da Cidade da Esperança  
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Mapa 14 – Exclusão/Inclusão Social no entorno do bairro da Cidade da Esperança 
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Os padrões habitacionais e de infraestrutura urbana encontrados no Conjunto Jardim 

América destoam completamente dos padrões encontrados nas demais áreas do bairro de 

Felipe Camarão, onde a maior parte das habitações tem um padrão mais baixo, lotes menores 

e muitas vezes as vias não possuem qualquer tipo de pavimentação. Próximo ao conjunto 

destacado, localizam-se duas áreas de interesse social: as comunidades Barreiros e Torre ou 

Alta Tensão, ambas apresentam um padrão habitacional bem inferior e mais popular, com 

habitações muitas vezes precárias, contando com pouca infraestrutura (Figuras 40 e 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dessas comunidades, o bairro de Felipe Camarão apresenta várias outras áreas de 

interesse social, como as comunidades do Fio, Granja ABC e Alemão, as últimas implantadas 

em áreas de dunas, e todas apresentando um padrão habitacional bastante precário, e sem 

infraestrutura urbana (Figuras 42 e 43). 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2007. Fonte: Acervo pessoal, 2007. 

Fonte: Acervo pessoal, 2007. Fonte: Acervo pessoal, 2007. 

Figura 40: Habitações de padrão popular no bairro 

de Felipe Camarão 

 

Figura 41: Habitações de padrão mais precário e 

ausência de infraestrutura no bairro de Felipe Camarão 

 

Figura 42: Habitações precárias no bairro de Felipe 

Camarão 

 

Figura 43: Ausência de infraestrutura no bairro de 

Felipe Camarão 
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Além das áreas de interesse social, existem no bairro também outras áreas com 

habitações de padrão popular, e algumas vezes com padrões mais elevados, implantadas em 

locais com mais infraestrutura. No bairro também foram implantados pequenos conjuntos 

habitacionais no período de atuação do BNH: os conjuntos Felipe Camarão I, II e III – que 

apresentam uma tipologia nitidamente mais popular, mas que contam com infraestrutura 

urbana. Nas partes mais centrais do bairro, podem-se encontrar vias pavimentadas, e até 

algumas asfaltadas, onde se concentram mais estabelecimentos comerciais e habitações 

populares (Figuras 44 e 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passando ao Bairro do Bom Pastor, no qual também se observam índices elevados de 

exclusão social, percebeu-se através das visitas in loco que a realidade do bairro é realmente a 

retratada no mapa de inclusão/exclusão social (Mapa 14). De um modo geral, o bairro 

apresenta habitações de padrão popular e às vezes até precário, distribuídas em vias 

pavimentadas ou mesmo asfaltadas (Figura 46). O que também se percebeu na visita ao bairro 

é que existem novos empreendimentos imobiliários sendo construídos na área, apesar dos 

condomínios, que estão sendo construídos, serem voltados para uma população de baixa e 

média renda (Minha Casa Minha Vida), estes destoam do padrão habitacional popular 

encontrado no local (Figura 47). 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 44: Via pavimentada em Felipe Camarão 

 

Figura 45: Via asfaltada no bairro de Felipe Camarão 
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Aparentemente o bairro também está inserido no contexto de expansão urbana pelo qual 

os bairros próximos à Av. Capitão-Mor Gouveia vêm passando. A seguir, será exposto o 

quadro encontrado nos demais bairros. 

De um modo geral, o bairro do Bom Pastor ainda apresenta em sua maioria habitações 

de qualidade mais popular, do tipo porta e janela, implantadas em pequenos lotes, como as 

habitações da Figura 48; porém, em meio à maioria de habitações populares, encontram-se 

algumas com padrão um pouco mais elevado de construção, incluindo habitações com dois 

pavimentos, e acabamentos de melhor qualidade (Figura 49).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 49: Habitações com padrão um pouco mais 

elevado em Bom Pastor 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 46: Via asfaltada no bairro de Bom Pastor 

 

Figura 47: Habitações de padrão popular, e novo 

empreendimento ao fundo, em Bom Pastor 

Figura 48: Habitações populares, do tipo porta e 

janela, em Bom Pastor 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 
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O bairro de Cidade Nova pode ser incluído no mesmo contexto do bairro de Bom 

Pastor, excetuando-se a expansão imobiliária. Cidade Nova também apresenta altos índices de 

exclusão social, padrões habitacionais mais populares, e de um modo geral apresenta alguma 

infraestrutura urbana.  

Como pode ser observado a partir da Figura 50, o padrão das habitações é popular, 

predominantemente do tipo porta e janela, porém existem áreas que apresentam padrões um 

pouco mais elevados de habitação (Figura 51). Algumas habitações também são encontradas 

em áreas de risco – como as ocupações em dunas (Figura 52), vale salientar que a maior parte 

dessas habitações não é popular, muitas apresentam bom padrão construtivo e até dois 

pavimentos, o que denota apenas a invasão de uma área de preservação permanente, mas não 

um padrão de renda mais baixo e precário.  

As vias do bairro são em sua maioria pavimentadas ou asfaltadas (Figuras 53), sendo 

também mais largas nas áreas mais próximas ao bairro de Cidade da Esperança e mais 

sinuosas e estreitas quando se aproximam dos campos dunares – ocupações mais irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 50: Habitações de padrão popular, do tipo 

porta e janela, no bairro de Cidade Nova 

 

Figura 51: Habitações com melhor padrão no 

bairro de Cidade Nova 

Figura 52: Habitações implantadas em áreas de 

dunas, em Cidade Nova 

 

Figura 53: Via principal asfaltada, no bairro de 

Cidade Nova 
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Em visita ao bairro de Nossa Senhora de Nazaré, bairro onde se instala o Terminal 

Rodoviário de Natal, observou-se que os índices expostos no Mapa 14 definem com clareza o 

quadro atual dessa área. Parte do bairro apresenta um padrão habitacional bastante popular, 

havendo inclusive áreas com travessas e vielas estreitas onde predomina a tipologia de 

habitação de porta e janela (Figura 54); outras áreas apresentam um padrão popular, mas com 

aspectos construtivos melhores e vias mais largas pavimentadas, algumas delas asfaltadas 

(Figura 55); e há também uma parte do bairro que apresenta tipologias habitacionais mais 

elevadas, onde as habitações apresentam melhor padrão construtivo, e mais pavimentos, 

havendo também a presença de alguns edifícios residenciais de menor porte (Figura 56).  

Essa última área de Nazaré, cujos índices de inclusão são mais altos, está localizada 

próximo ao bairro de Lagoa Nova, que, como se vê a seguir, apresenta juntamente com o 

bairro de Candelária, um padrão habitacional bem mais elevado que os demais bairros do 

entorno da Cidade da Esperança. Nesse local também foi implantado um condomínio 

residencial vertical de padrão médio, o que comprova a influência de Lagoa Nova nessa área, 

e demonstra a existência de um vetor de crescimento imobiliário nessa região (Figura 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2011. 

Figura 54: Habitações populares, em travessa de Nazaré 

 

Figura 55: Habitações populares, em via asfaltada 

no bairro de N. S. de Nazaré 

Figura 56: Habitações de padrão médio, com edifício 

residencial ao fundo, em Nazaré 

 

Figura 57: Condomínio Residencial Vertical na divisa 

entre os bairros de N.S. de Nazaré e Lagoa Nova 
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Como já foi dito, o bairro de Lagoa Nova apresenta índices elevados de inclusão social 

(Mapa 14), o que se deve à intensa ocupação da área por populações de maior renda. Em 

visita realizada ao bairro, foi possível perceber que a área é composta em grande parte por 

habitações de padrão elevado, implantadas em terrenos mais amplos (Figura 58); tendo a 

presença marcante de inúmeros condomínios residenciais verticais, já implantados ou em 

construção (Figura 59); há de fato algumas exceções, mas de maneira geral esse é o quadro 

encontrado no bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagoa Nova, também é caracterizada por se inserir em meio às principais vias da cidade 

(Figura 60), isso contribuiu para o seu desenvolvimento como um bairro mais incluído; suas 

vias são pavimentadas e/ou asfaltadas (Figura 61), é provida de infraestrutura em geral e de 

serviços urbanos, apresentando também inúmeras instituições, universidades pública e 

particular (Figura 62 e 63), supermercados (Figura 64), comércios e serviços em geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 58: Habitações de mais alto padrão no bairro 

de Lagoa Nova 

 

Figura 59: Condomínios residenciais verticais no 

bairro de Lagoa Nova 

Figura 60: Av. Senador Salgado Filho, uma das vias 

principais de Natal, bairro de Lagoa Nova 

 

Figura 61: Via pavimentada no bairro de Lagoa Nova 



125 

 

 

EXCLUSÃO SOCIAL E CONJUNTOS HABITACIONAIS  

Nesse bairro estava localizado o Estádio Machadão, que foi demolido em 2011 para dar 

lugar ao novo Estádio Arena das Dunas, para a Copa de 2014, que atualmente encontra-se em 

construção (Figura 65).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fato de o Brasil sediar a Copa de 2014, e Natal ser uma das cidades-sede dos jogos, 

vem gerando algumas alterações na cidade, além de estarem previstas obras de infraestrutura, 

drenagem e tráfego, as mudanças no setor imobiliário também já começam a ser sentidas nos 

bairros de Lagoa Nova, Candelária e chegando até os bairros de N. S. de Nazaré e Cidade da 

Esperança, pois estes estão no eixo de intervenção do evento. Atualmente, muitos 

empreendimentos estão previstos para serem implantados nessas áreas, alguns já estão sendo 

construídos, outros iniciarão suas obras em breve. Esse quadro pode trazer inúmeras 

repercussões para a expansão dessas áreas, sobretudo pelo fato de os empreendimentos que 

estão surgindo serem em sua maioria de padrão médio a alto, o que pode acarretar a expulsão 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2011. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 62: Universidade Federal no bairro de Lagoa Nova 

 

Figura 63: Universidade no bairro de Lagoa Nova 

. 

Figura 64: Supermercado no bairro de Lagoa Nova 

 

Figura 65: Obra de construção do Estádio Arena 

das Dunas no bairro de Lagoa Nova 
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da população dos bairros mais populares, leia-se nesse caso, Cidade da Esperança e N. S. de 

Nazaré. 

O bairro de Candelária acompanha o mesmo padrão de expansão e de ocupações 

habitacionais, bem como de infraestrutura e serviços urbanos do bairro de Lagoa Nova. 

Candelária também apresenta índices elevados de inclusão social, conforme se vê no Mapa 

14. Esse bairro, que se limita tanto com o bairro de Lagoa Nova quanto com o de Cidade da 

Esperança, também se insere nesse contexto de expansão imobiliária apresentado. 

Candelária conta com uma boa infraestrutura, com vias pavimentadas ou asfaltadas 

(Figura 66); comércio e serviços, como supermercados, shoppings, entre outros (Figura 67); 

instituições diversas, como o complexo judiciário (Figura 68). 

Quanto à tipologia habitacional, observa-se um padrão mais elevado de habitações, 

habitações com melhor modelo construtivo, alguns com dois ou mais pavimentos (Figura 69), 

contando com muitos condomínios residenciais verticais e horizontais (Figuras 70 e 71), 

salienta-se que esse é o bairro onde mais se inserem condomínios residenciais horizontais na 

cidade de Natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2011. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 66: Via asfaltada, no bairro de Candelária 

 

Figura 67: Shopping no bairro de Candelária 

Figura 68: Complexo Judiciário Trabalhista, em 

Candelária 

 

Figura 69: Habitações de padrão mais elevado, em 

Candelária 
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Voltando ao Mapa 12, percebe-se que na extrema direita do bairro de Cidade da 

Esperança, que faz limite com o bairro de Candelária, há uma ocupação distinta das demais, 

com características bem específicas de traçado. Em visita à área, observa-se que se trata de 

um condomínio residencial de alto padrão (Figura 72) implantado após o ano 2000, 

aproximadamente no período da fotografia aérea – 2006 – parte no bairro de Cidade da 

Esperança, parte no de Candelária; com base nos Mapas 13 e 14, entende-se que a área onde 

hoje está implantado o condomínio consistia numa grande área de exclusão social, situação 

que deveria mudar se fosse realizado um estudo com os dados do censo de 2010, passando 

essa área a exibir índices elevados de inclusão social. Esse padrão de ocupação diverge 

totalmente do encontrado no bairro da Cidade da Esperança como um todo, aproximando-se 

mais do padrão encontrado no bairro de Candelária.  

Limitando-se com esse condomínio, encontram-se áreas de grande exclusão social, e 

precariedade urbana, com habitações muitas vezes de risco e com pouca infraestrutura urbana, 

como se pode ver através da Figura 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 71: Condomínio residencial horizontal, no 

bairro de Candelária 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 70: Condomínios residenciais verticais, no 

bairro de Candelária 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 72: Condomínio residencial horizontal, entre 

os bairros de Cidade da Esperança e Candelária 

 

Figura 73: Área de ocupação precária ao lado de 

condomínio de alto padrão, em Candelária 
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Outros empreendimentos imobiliários vêm 

sendo lançados e construídos na área do bairro 

de candelária, como a obra de um condomínio 

residencial na Av. Capitão-Mor Gouveia que 

está sendo concluída (Figura 74). Essa avenida, 

que liga o local de implantação do Estádio Arena 

das Dunas ao Terminal Rodoviário de Natal, tem 

se confirmado como um eixo de grande 

expansão imobiliária na cidade. 

Apesar dessa grande movimentação do mercado imobiliário que está chegando agora ao 

bairro de Cidade da Esperança, atualmente o bairro ainda se mantém como um conjunto 

habitacional popular, com toda a infraestrutura a que fez jus ao longo dos anos, com terminal 

de ônibus (Figura 75); sua área para abrigar uma feira livre do bairro (Figura 76); com suas 

vias pavimentadas ou asfaltadas (Figura 77 e 78); e habitações com padrão de maioria 

popular, do tipo porta e janela, e média, com melhores acabamentos (Figura 79 e 80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 76: Área para feira livre, na Cidade da Esperança 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 74: Obra de condomínio residencial 

vertical, em Candelária 

Figura 75: Terminal de ônibus, Cidade da Esperança 

 

Figura 77: Via asfaltada, na Cidade da Esperança 

 

Figura 78: Via pavimentada, na Cidade da Esperança 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 
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Como já dito anteriormente, o bairro conta com inúmeras instituições, serviços e 

comércios que abastecem satisfatoriamente a sua população, além de algumas áreas de lazer e 

praças (Figura 81). 

Os Mapas 13 e 14, de inclusão/exclusão social na Cidade da Esperança e entorno, foram 

elaborados com dados de 2000, período no qual havia uma área de interesse social entre o 

bairro em questão e o bairro de Cidade Nova, localizada ao lado do DETRAN, e batizada com 

o mesmo nome da instituição – essa comunidade se apresenta com alto índice de exclusão 

social nesses mapas. Atualmente, essa área foi renomeada de Residencial Esperança I, 

reurbanizada, e sua população recebeu novas casas (Figura 82); de um modo geral, a situação 

dessa população melhorou, porém ainda não o suficiente para que seja considerada uma área 

com boa qualidade de vida, já que ainda apresenta problemas de infraestrutura urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma predominante , o bairro de Cidade da Esperança ainda apresenta um padrão de 

tipologia habitacional popular, mantendo um pouco do que se observa em conjuntos 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Figura 79: Habitações populares, na Cid. da Esperança 

 

Figura 80: Habitações de padrão médio, Cid. da Esperança 

Figura 81: Praça no bairro de Cidade da Esperança 

 

Figura 82: Área de interesse social reurbanizada, entre 

a Cidade da Esperança e Cidade Nova 
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habitacionais, porém já se percebe um processo de expansão imobiliária que vem afetando a 

área do conjunto e o seu entorno. 

 

4.2 ANÁLISES GERAIS 

O que se pode apreender com a presente análise é que a atuação do governo foi 

fundamental para o quadro de exclusão e segregação que se estabeleceu e ainda se modifica 

na cidade de Natal, e em outras, onde esse tipo de intervenção ocorreu. Foi visto que a 

localização de conjuntos habitacionais populares em áreas afastadas da mancha urbana da 

cidade no período de atuação do BNH (1964-1986) fez com que a especulação imobiliária 

aumentasse nas áreas entre o “centro” e essa “periferia” criada; em consequência, a população 

mais pobre, que não podia ter acesso ao centro, se viu atraída por essas áreas periféricas e 

segregadas que seriam providas de infraestrutura.  

Através dos levantamentos de campo realizados nos bairros de Potengi, Cidade da 

Esperança e bairros do seu entorno direto, viu-se que após anos de implantação dos conjuntos 

habitacionais do período do BNH, é possível perceber que as regiões Norte e Oeste de Natal 

não receberam investimentos para habitação além daqueles oriundos do BNH. A população 

atraída para o entorno não foi beneficiária de nenhum programa de habitação social, 

verificando-se a precarização da área, e a formação de uma nova exclusão, em áreas antes 

segregadas.  

A análise de campo evidenciou que atualmente há outro processo em desenvolvimento, 

dado pela expulsão da população original dessas áreas. Principalmente no bairro de Cidade da 

Esperança, é possível perceber a rapidez com que o mercado imobiliário vem avançando 

sobre essas comunidades populares. A participação de Natal na Copa de 2014 tem grande 

influência no processo que está acontecendo, porém, sabe-se que esse não é o único fator que 

tem gerado essa realidade. A cidade como um todo está crescendo e se “renovando”, diversas 

áreas onde antes existiam habitações populares, ou de padrão médio estão sendo substituídas 

por novos condomínios residenciais verticais; novos eixos de expansão estão sendo criados, a 

exemplo da Cidade da Esperança, através da Av. Capitão-Mor Gouveia, e do bairro Potengi, 

através da Av. João Medeiros Filho. 

 A seguir, apresenta-se uma síntese dos momentos estudados nesta pesquisa, desde a 

implantação dos conjuntos habitacionais, passando pela construção dos índices de 

inclusão/exclusão social, até os dias atuais (Figura 83): 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 83: Esquema dos momentos estudados na pesquisa 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na presente pesquisa buscou-se conhecer o quadro de exclusão e segregação 

socioespacial na cidade, na fase contemporânea, considerando a implantação de conjuntos 

habitacionais para a população de baixa renda, produzidos pelo poder público através do 

Banco Nacional de Habitação.  

O estudo demonstrou através de mapas os níveis de exclusão social na cidade e a 

espacialização da segregação social, e por meio de visitas de campo aos principais conjuntos 

habitacionais implantados no período do BNH, foram comprovadas as análises retiradas dos 

mapas construídos. 

A pesquisa buscou especificamente compreender a formação do espaço intra-urbano da 

cidade de Natal, com ênfase no mercado de terras e implantação dos conjuntos habitacionais 

através do poder público, e refletir sobre a produção e reprodução do espaço urbano nas áreas 

periféricas da cidade. Esse conhecimento foi possível através da análise histórica da 

implantação dos conjuntos habitacionais além da, paralelamente, evolução e expansão urbana 

na cidade. Também se verificaram os níveis de exclusão na capital, a partir da implementação 

da metodologia desenvolvida por Genovez (2002) para Natal, verificou-se a relação entre a 

localização dos conjuntos habitacionais implantados e os índices de exclusão encontrados.  

Constata-se através dos estudos aqui realizados que a implantação de conjuntos 

habitacionais para populações de mais baixa renda através do poder público, realizada em sua 

maioria em áreas com pouca ou nenhuma infraestrutura urbana, e principalmente em áreas 

mais afastadas das áreas “centrais”, – a exemplo dos bairros da Zona Norte e Oeste da cidade 

–, nas décadas de 1960 a 1980, influenciou no quadro de exclusão social na cidade de Natal. 

Embora, de certo modo, parte da população de renda média-baixa tenha se beneficiado com a 

possibilidade de conseguir residir em uma moradia própria, a maior parte da população de 

menor renda continuou sem acesso à moradia digna, muitas vezes ocupando as áreas do 

entorno desses conjuntos implantados no período entre 1964 e 1986 (período de atuação do 

BNH). 

Esses conjuntos, que se tornaram novos “bairros”, foram implantados em áreas 

periféricas que não contavam com diversos serviços urbanos básicos, como transporte, coleta 

de lixo, equipamentos comunitários (esses muitas vezes previstos, mas não implantados), 
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gerando uma segregação socioespacial involuntária dessa população, que antes não residia em 

moradias próprias, mas morava próximo a áreas com infraestrutura urbana e com 

possibilidade de emprego ou renda nesses locais mais centrais.  

Assim, foi demonstrado que, por mais que a construção de moradias dignas para essa 

população evidencie algum nível da conquista de uma casa, já que possibilita sua inclusão 

socioespacial, também é um motivo de preocupação, porque essas comunidades são 

construídas em locais distantes e com pouca infraestrutura, gerando e mantendo áreas 

excluídas em seu entorno. Mesmo com novas moradias mais dignas, as demais parcelas dessa 

população continuam colocadas em segundo plano, segregadas socioespacialmente, excluídas 

de seu direito à cidadania. O problema identificado da inclusão/exclusão social urbana 

reafirma o entendimento de que a habitação compreende não só a unidade habitacional, mas o 

acesso à educação, emprego, infraestrutura urbana e demais direitos. A exclusão social é um 

problema de base, de cidadania propriamente dita. 

Através desta pesquisa pôde-se perceber a realidade atual do quadro de 

exclusão/inclusão social na cidade de Natal, bem como a segregação socioespacial urbana 

vista aqui como a espacialização das desigualdades entre a população mais incluída e a mais 

excluída. Também se percebe a realidade desses fenômenos nas áreas de conjuntos 

habitacionais implantados no período do BNH, período de maior atuação do poder público na 

provisão de moradias na cidade. 

Com base nos estudos realizados, as hipóteses se comprovam, notadamente a afirmação 

de que a cidade de Natal apresenta áreas com diferentes índices de exclusão socioespacial. A 

segunda hipótese, dada pela afirmação de que as áreas de implantação dos conjuntos 

habitacionais, principalmente, nas Regiões Administrativas Norte e Oeste, são as que 

apresentam maior índice de exclusão e segregação socioespacial na cidade foi comprovada, 

mas teve aspectos importantes acrescentados a ela. Foi visto através dos mapas gerados e das 

visitas in loco que as áreas onde se implantaram conjuntos habitacionais no período do BNH 

se tornaram áreas mais incluídas em relação ao seu entorno, sendo este mais excluído. Dessa 

forma, a pesquisa revelou padrões espaciais promovidos pelos conjuntos habitacionais, cujas 

áreas desenvolveram-se ilhas com indicadores mais altos que seu entorno, revelando 

hierarquias internas nas periferias da cidade. 

A realização continuada do procedimento utilizado nesta pesquisa para a produção de 

mapas-síntese na cidade de Natal pode evidenciar respostas para inúmeros questionamentos 

sobre os problemas socioterritoriais. Futuramente outros trabalhos podem utilizar o mesmo 
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método, a fim de gerar um quadro comparativo e desenvolver um trabalho sequenciado de 

análise da exclusão e segregação socioespacial na cidade. 

De toda forma, espera-se ter contribuído positivamente para se conhecer melhor os 

processos existentes na cidade, e fornecer subsídio para a elaboração de novas pesquisas nessa 

área. 

 

Há moradia, mas qualidade de vida ainda não.  

Há moradia, mas a realidade da população, ávida por 

seus direitos, que luta todos os dias diante de todas as 

dificuldades, ainda é a exclusão. 

Amanda Medeiros. 
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APÊNDICE A –  Tabela UTILIZADA PARA A CONSTRUÇÃO do Mapa-Síntese 

de Exclusão/Inclusão Social de Natal 

ID_* 
Região_ 
Admin. 

Nome_ 
do_bairro 

Autonomia 
de renda 

Desenv. 
Humano 

Qualidade 
De Vida 

Equidade IEX 

240810205060001 R.A. Norte Potengi -0,207 -0,266 -0,296 0,466 0,217 

240810205060002 R.A. Norte Potengi -0,001 0,014 -0,315 0,220 0,298 

240810205060003 R.A. Norte Potengi -0,168 -0,144 -0,350 0,425 0,241 

240810205060004 R.A. Norte Potengi -0,178 0,089 -0,357 0,419 0,318 

240810205060005 R.A. Norte Potengi -0,316 -0,019 -0,383 0,330 0,187 

240810205060006 R.A. Norte Potengi -0,071 0,177 -0,272 0,437 0,427 

240810205060007 R.A. Norte Potengi -0,289 -0,148 -0,316 0,362 0,185 

240810205060008 R.A. Norte Potengi -0,402 0,111 -0,303 0,329 0,231 

240810205060009 R.A. Norte Potengi -0,456 -0,222 -0,349 0,053 -0,028 

240810205060010 R.A. Norte Potengi -0,436 -0,051 -0,371 0,386 0,155 

240810205060011 R.A. Norte Potengi -0,418 -0,045 -0,208 0,097 0,118 

240810205060012 R.A. Norte Potengi -0,669 -0,004 -0,284 -0,040 -0,037 

240810205060013 R.A. Norte Potengi -0,368 0,072 -0,297 0,194 0,182 

240810205060014 R.A. Norte Potengi 0,088 -0,066 -0,276 0,305 0,347 

240810205060015 R.A. Norte Potengi -0,081 -0,196 -0,235 0,327 0,261 

240810205060016 R.A. Norte Potengi -0,066 -0,138 -0,305 0,317 0,258 

240810205060017 R.A. Norte Potengi -0,388 -0,281 -0,171 0,191 0,091 

240810205060018 R.A. Norte Potengi -0,072 -0,074 -0,278 0,348 0,300 

240810205060019 R.A. Norte Potengi -0,177 0,130 -0,277 0,343 0,335 

240810205060020 R.A. Norte Potengi 0,078 0,062 -0,325 0,606 0,482 

240810205060021 R.A. Norte Potengi -0,120 -0,106 -0,315 0,330 0,251 

240810205060022 R.A. Norte Potengi -0,075 -0,066 -0,347 0,174 0,214 

240810205060023 R.A. Norte Potengi -0,197 0,012 -0,252 0,419 0,322 

240810205060024 R.A. Norte Potengi -0,268 -0,093 -0,337 0,133 0,122 

240810205060025 R.A. Norte Potengi -0,394 0,018 -0,341 0,255 0,159 

240810205060026 R.A. Norte Potengi -0,442 -0,198 -0,364 0,299 0,070 

240810205060027 R.A. Norte Potengi -0,263 -0,018 -0,314 0,163 0,170 

240810205060028 R.A. Norte Potengi -0,600 -0,353 -0,417 0,180 -0,107 

240810205060029 R.A. Norte Potengi -0,578 -0,178 -0,351 -0,080 -0,106 

240810205060030 R.A. Norte Potengi -0,335 0,029 -0,309 0,366 0,237 

240810205060031 R.A. Norte Potengi -0,385 -0,117 -0,565 0,307 0,050 

240810205060032 R.A. Norte Potengi -0,413 -0,222 -0,538 0,395 0,044 

240810205060033 R.A. Norte Potengi 
     

240810205060034 R.A. Norte Potengi -0,498 -0,198 -0,159 0,278 0,117 

240810205060035 R.A. Norte Potengi -0,325 -0,029 -0,296 0,450 0,255 

240810205060036 R.A. Norte Potengi -0,478 0,026 -0,271 0,279 0,166 

240810205060037 R.A. Norte Potengi 0,223 -0,033 -0,297 0,375 0,426 

240810205060038 R.A. Norte Potengi -0,681 -0,214 -0,229 0,092 -0,049 
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240810205060039 R.A. Norte Potengi 0,381 -0,123 -0,243 0,501 0,517 

240810205060040 R.A. Norte Potengi -0,031 -0,042 -0,332 0,289 0,286 

240810205060041 R.A. Norte Potengi -0,334 -0,160 -0,464 0,138 0,028 

240810205060042 R.A. Norte Potengi -0,375 -0,173 -0,347 0,196 0,072 

240810205060043 R.A. Norte Potengi -0,097 -0,160 -0,223 0,350 0,280 

240810205060044 R.A. Norte Potengi -0,311 -0,082 -0,299 0,308 0,188 

240810205060045 R.A. Norte Potengi 0,250 -0,131 -0,309 0,351 0,387 

240810205060046 R.A. Norte Salinas -0,902 -0,788 0,480 -0,309 -0,227 

240810205060047 R.A. Norte Igapó -0,736 -0,370 -0,413 0,138 -0,177 

240810205060048 R.A. Norte Igapó -0,672 -0,084 -0,329 0,047 -0,051 

240810205060049 R.A. Norte Igapó -0,516 -0,075 -0,510 0,148 -0,021 

240810205060050 R.A. Norte Igapó -0,551 -0,256 -0,640 0,096 -0,166 

240810205060051 R.A. Norte Igapó -0,651 -0,146 -0,406 -0,055 -0,132 

240810205060052 R.A. Norte Igapó -0,470 -0,246 -0,436 0,188 -0,024 

240810205060053 R.A. Norte Igapó -0,554 -0,356 -0,464 0,095 -0,139 

240810205060054 R.A. Norte Igapó -0,699 -0,132 -0,424 0,113 -0,090 

240810205060055 R.A. Norte Igapó -0,637 -0,414 -0,334 0,193 -0,108 

240810205060056 R.A. Norte Igapó -0,735 -0,056 -0,360 -0,003 -0,094 

240810205060057 R.A. Norte Igapó -0,593 -0,206 -0,489 0,166 -0,082 

240810205060058 R.A. Norte Igapó -0,552 -0,047 -0,376 0,124 0,017 

240810205060059 R.A. Norte Igapó -0,341 -0,242 -0,464 0,121 -0,010 

240810205060060 R.A. Norte Igapó -0,525 -0,107 -0,405 0,117 -0,008 

240810205060061 R.A. Norte Igapó -0,692 -0,033 -0,519 0,166 -0,066 

240810205060062 R.A. Norte Igapó -0,226 0,004 -0,270 0,247 0,238 

240810205060063 R.A. Norte Igapó -0,598 -0,051 -0,430 0,038 -0,052 

240810205060064 R.A. Norte Igapó -0,749 -0,277 -0,397 -0,245 -0,282 

240810205060065 R.A. Norte Igapó -0,604 0,010 -0,598 0,231 -0,023 

240810205060066 R.A. Norte Igapó -0,608 0,038 -0,610 0,026 -0,094 

240810205060067 R.A. Norte Igapó -0,700 -0,204 -0,617 0,001 -0,228 

240810205060068 R.A. Norte 
N. S.da 

Apresentação 
-0,730 -0,284 -0,218 0,145 -0,070 

240810205060069 R.A. Norte 
N. S.da 

Apresentação 
-0,747 -0,471 -0,246 0,150 -0,152 

240810205060070 R.A. Norte 
N. S.da 

Apresentação 
-0,834 -0,444 -0,290 0,140 -0,194 

240810205060071 R.A. Norte 
N. S.da 

Apresentação 
-0,894 -0,545 0,630 -0,807 -0,263 

240810205060072 R.A. Norte 
N. S.da 

Apresentação 
-0,980 -0,551 0,809 -0,446 -0,099 

240810205060073 R.A. Norte 
N. S.da 

Apresentação 
-0,872 -0,353 0,073 0,055 -0,073 

240810205060074 R.A. Norte 
N. S.da 

Apresentação 
-0,889 -0,380 0,122 0,128 -0,045 

240810205060075 R.A. Norte 
N. S.da 

Apresentação 
-0,782 -0,367 -0,298 0,243 -0,112 

240810205060076 R.A. Norte 
N. S.da 

Apresentação 
-0,780 -0,346 -0,327 -0,080 -0,232 

240810205060077 R.A. Norte N. S.da -0,842 -0,243 -0,314 0,090 -0,150 
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Apresentação 

240810205060078 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,660 -0,236 -0,292 0,148 -0,052 

240810205060079 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,514 0,029 -0,417 0,256 0,092 

240810205060080 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,432 -0,025 -0,458 0,117 0,036 

240810205060081 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,602 -0,160 -0,433 0,093 -0,075 

240810205060082 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,558 -0,218 -0,417 0,127 -0,062 

240810205060083 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,654 -0,211 -0,278 0,002 -0,089 

240810205060084 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,549 -0,183 -0,418 0,253 0,000 

240810205060085 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,763 -0,083 -0,328 -0,004 -0,102 

240810205060086 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,703 -0,270 -0,408 0,117 -0,134 

240810205060087 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,695 -0,124 -0,300 0,086 -0,050 

240810205060088 R.A. Norte 
N. S.da 

Apresentação 
-0,695 -0,210 -0,336 0,226 -0,043 

240810205060089 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,598 -0,177 -0,355 0,195 -0,014 

240810205060090 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,561 -0,456 -0,404 0,340 -0,067 

240810205060091 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,632 -0,237 -0,389 0,097 -0,096 

240810205060092 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,198 -0,046 -0,355 0,527 0,302 

240810205060093 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,658 -0,286 -0,386 0,154 -0,102 

240810205060094 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
0,006 0,151 -0,417 0,459 0,401 

240810205060095 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
0,099 0,129 -0,336 0,602 0,509 

240810205060096 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
0,149 -0,117 -0,370 0,512 0,391 

240810205060097 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,011 -0,064 -0,391 0,436 0,317 

240810205060098 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
0,248 0,052 -0,340 0,392 0,457 

240810205060099 R.A. Norte 
N. S. da 

Apresentação 
-0,364 -0,097 -0,275 0,342 0,184 

240810205060100 R.A. Norte Lagoa Azul -0,483 -0,313 -0,363 0,255 -0,003 

240810205060101 R.A. Norte Lagoa Azul -0,667 -0,199 -0,332 0,180 -0,044 

240810205060102 R.A. Norte Lagoa Azul -0,828 -0,102 -0,174 -0,070 -0,101 

240810205060103 R.A. Norte Lagoa Azul -0,873 -0,396 -0,248 0,074 -0,199 

240810205060104 R.A. Norte Lagoa Azul -0,841 -0,552 -0,207 -0,139 -0,307 

240810205060105 R.A. Norte Lagoa Azul -0,747 -0,484 -0,198 0,115 -0,152 

240810205060106 R.A. Norte Lagoa Azul -0,660 -0,047 -0,325 0,013 -0,044 

240810205060107 R.A. Norte Lagoa Azul -0,592 -0,048 -0,392 0,005 -0,047 
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240810205060108 R.A. Norte Lagoa Azul -0,276 -0,014 -0,340 0,414 0,249 

240810205060109 R.A. Norte Lagoa Azul -0,710 -0,266 -0,363 0,150 -0,107 

240810205060110 R.A. Norte Lagoa Azul -0,543 -0,279 -0,333 0,230 -0,010 

240810205060111 R.A. Norte Lagoa Azul -0,478 -0,235 -0,392 0,355 0,054 

240810205060112 R.A. Norte Lagoa Azul -0,443 0,156 -0,322 0,473 0,279 

240810205060113 R.A. Norte Lagoa Azul -0,464 -0,116 -0,258 0,254 0,115 

240810205060114 R.A. Norte Lagoa Azul -0,744 -0,274 -0,329 0,116 -0,122 

240810205060115 R.A. Norte Lagoa Azul -0,774 -0,296 -0,353 0,168 -0,131 

240810205060116 R.A. Norte Lagoa Azul -0,552 -0,119 -0,313 0,071 -0,006 

240810205060117 R.A. Norte Lagoa Azul -0,721 -0,348 -0,268 -0,024 -0,169 

240810205060118 R.A. Norte Lagoa Azul -0,636 -0,052 -0,321 0,161 0,018 

240810205060119 R.A. Norte Lagoa Azul -0,729 -0,179 -0,306 0,221 -0,035 

240810205060120 R.A. Norte Lagoa Azul -0,734 -0,319 -0,096 0,059 -0,071 

240810205060121 R.A. Norte Lagoa Azul -0,743 -0,315 -0,263 0,264 -0,058 

240810205060122 R.A. Norte Lagoa Azul -0,721 -0,261 -0,182 0,093 -0,063 

240810205060123 R.A. Norte Lagoa Azul -0,558 0,038 -0,361 0,176 0,070 

240810205060124 R.A. Norte Lagoa Azul -0,618 -0,028 -0,347 0,295 0,073 

240810205060125 R.A. Norte Lagoa Azul -0,631 -0,162 -0,256 0,312 0,059 

240810205060126 R.A. Norte Lagoa Azul -0,588 -0,185 -0,168 0,209 0,060 

240810205060127 R.A. Norte Lagoa Azul -0,496 -0,017 -0,338 0,337 0,140 

240810205060128 R.A. Norte Lagoa Azul -0,492 -0,203 -0,341 0,264 0,046 

240810205060129 R.A. Norte Lagoa Azul -0,512 0,005 -0,366 0,379 0,147 

240810205060130 R.A. Norte Lagoa Azul -0,567 -0,122 -0,429 0,183 -0,014 

240810205060131 R.A. Norte Lagoa Azul -0,615 -0,378 -0,249 0,154 -0,070 

240810205060132 R.A. Norte Lagoa Azul -0,736 -0,469 -0,242 0,088 -0,169 

240810205060133 R.A. Norte Lagoa Azul -0,718 -0,595 -0,288 -0,083 -0,288 

240810205060134 R.A. Norte Pajuçara -0,396 0,052 -0,395 0,534 0,253 

240810205060135 R.A. Norte Pajuçara -0,436 -0,290 -0,395 0,378 0,056 

240810205060136 R.A. Norte Pajuçara -0,267 0,171 -0,457 0,429 0,283 

240810205060137 R.A. Norte Pajuçara -0,312 -0,050 -0,465 0,443 0,188 

240810205060138 R.A. Norte Pajuçara -0,430 -0,122 -0,427 0,591 0,186 

240810205060139 R.A. Norte Pajuçara -0,487 -0,325 0,075 0,315 0,174 

240810205060140 R.A. Norte Pajuçara -0,598 -0,129 -0,232 0,391 0,120 

240810205060141 R.A. Norte Pajuçara -0,573 -0,246 -0,285 0,321 0,042 

240810205060142 R.A. Norte Pajuçara -0,024 0,110 -0,289 0,430 0,411 

240810205060143 R.A. Norte Pajuçara -0,615 -0,141 -0,240 0,094 -0,001 

240810205060144 R.A. Norte Pajuçara -0,780 -0,319 -0,111 0,352 0,014 

240810205060145 R.A. Norte Pajuçara -0,757 -0,120 -0,359 0,337 -0,001 

240810205060146 R.A. Norte Pajuçara -0,756 -0,550 -0,233 0,159 -0,177 

240810205060147 R.A. Norte Pajuçara -0,738 -0,396 -0,294 -0,065 -0,218 

240810205060148 R.A. Norte Pajuçara -0,143 0,090 -0,395 0,462 0,333 

240810205060149 R.A. Norte Pajuçara -0,734 -0,111 -0,341 0,262 -0,010 

240810205060150 R.A. Norte Pajuçara -0,763 -0,082 -0,281 0,311 0,030 

240810205060151 R.A. Norte Pajuçara -0,601 -0,012 -0,324 0,400 0,132 
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240810205060152 R.A. Norte Pajuçara -0,774 -0,272 -0,406 -0,120 -0,246 

240810205060153 R.A. Norte Pajuçara -0,301 -0,069 -0,295 0,370 0,220 

240810205060154 R.A. Norte Pajuçara -0,284 -0,312 -0,265 0,165 0,074 

240810205060155 R.A. Norte Pajuçara -0,289 -0,035 -0,264 0,334 0,235 

240810205060156 R.A. Norte Pajuçara -0,377 -0,006 -0,429 0,334 0,153 

240810205060157 R.A. Norte Pajuçara -0,403 -0,278 -0,276 0,120 0,022 

240810205060158 R.A. Norte Pajuçara -0,371 -0,032 -0,335 0,404 0,206 

240810205060159 R.A. Norte Pajuçara -0,528 -0,070 -0,283 0,349 0,134 

240810205060160 R.A. Norte Pajuçara -0,309 -0,207 -0,265 0,441 0,204 

240810205060161 R.A. Norte Pajuçara -0,524 -0,202 -0,201 0,254 0,082 

240810205060162 R.A. Norte Pajuçara -0,659 -0,156 -0,235 0,243 0,033 

240810205060163 R.A. Norte Pajuçara -0,733 -0,324 -0,357 0,383 -0,049 

240810205060164 R.A. Norte Redinha -0,837 -0,421 0,012 -0,283 -0,231 

240810205060165 R.A. Norte Redinha -0,788 -0,425 0,050 -0,184 -0,164 

240810205060166 R.A. Norte Redinha -0,613 -0,251 -0,074 0,060 0,007 

240810205060167 R.A. Norte Redinha -0,513 -0,017 -0,304 0,046 0,040 

240810205060168 R.A. Norte Redinha -0,348 0,027 -0,311 0,301 0,207 

240810205060169 R.A. Norte Redinha -0,506 -0,003 -0,084 0,119 0,155 

240810205060170 R.A. Norte Redinha -0,718 -0,505 -0,381 -0,342 -0,383 

240810205070001 R.A. Sul Lagoa Nova 0,834 0,033 -0,285 0,485 0,718 

240810205070002 R.A. Sul Lagoa Nova 0,820 0,312 -0,191 0,598 0,891 

240810205070003 R.A. Sul Lagoa Nova 0,501 0,641 -0,254 0,420 0,807 

240810205070004 R.A. Sul Lagoa Nova 0,659 0,314 -0,481 0,361 0,640 

240810205070005 R.A. Sul Lagoa Nova 0,761 0,043 -0,180 0,517 0,746 

240810205070006 R.A. Sul Lagoa Nova 0,731 0,150 -0,197 0,441 0,739 

240810205070007 R.A. Sul Lagoa Nova 0,794 0,335 -0,302 0,505 0,815 

240810205070008 R.A. Sul Lagoa Nova 0,080 0,179 -0,290 0,261 0,412 

240810205070009 R.A. Sul Lagoa Nova 0,308 0,158 -0,473 -0,038 0,312 

240810205070010 R.A. Sul Lagoa Nova -0,003 0,149 -0,750 -0,039 0,093 

240810205070011 R.A. Sul Lagoa Nova 0,341 0,191 -0,324 0,311 0,518 

240810205070012 R.A. Sul Lagoa Nova -0,338 -0,040 -0,344 0,030 0,075 

240810205070013 R.A. Sul Lagoa Nova 0,512 0,300 -0,387 0,311 0,597 

240810205070014 R.A. Sul Lagoa Nova -0,160 -0,004 -0,551 0,049 0,084 

240810205070015 R.A. Sul Lagoa Nova 0,072 0,272 -0,356 0,114 0,365 

240810205070016 R.A. Sul Lagoa Nova 0,518 0,344 -0,702 0,045 0,403 

240810205070017 R.A. Sul Lagoa Nova 0,536 0,226 -0,687 0,240 0,444 

240810205070018 R.A. Sul Lagoa Nova 0,091 0,425 -0,527 0,228 0,407 

240810205070019 R.A. Sul Lagoa Nova 0,444 0,208 -0,517 0,224 0,459 

240810205070020 R.A. Sul Lagoa Nova 0,322 0,291 -0,377 0,231 0,499 

240810205070021 R.A. Sul Lagoa Nova 0,663 0,400 -0,239 0,517 0,818 

240810205070022 R.A. Sul Lagoa Nova 0,704 0,194 -0,444 0,416 0,646 

240810205070023 R.A. Sul Lagoa Nova -0,169 0,295 -0,605 -0,031 0,142 

240810205070024 R.A. Sul Lagoa Nova 0,793 0,225 -0,551 0,412 0,650 

240810205070025 R.A. Sul Lagoa Nova 0,267 0,176 -0,428 0,186 0,402 
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240810205070026 R.A. Sul Lagoa Nova 0,660 0,449 -0,484 0,482 0,733 

240810205070027 R.A. Sul Lagoa Nova 0,661 0,298 -0,178 0,482 0,790 

240810205070028 R.A. Sul Lagoa Nova 0,446 0,604 -0,219 0,117 0,675 

240810205070029 R.A. Sul Lagoa Nova 0,869 0,260 -0,255 0,539 0,844 

240810205070030 R.A. Sul Lagoa Nova 
     

240810205070031 R.A. Sul 
Nova 

Descoberta 
-0,333 0,068 -0,584 0,105 0,056 

240810205070032 R.A. Sul 
Nova 

Descoberta 
-0,382 0,007 -0,485 -0,081 -0,016 

240810205070033 R.A. Sul 
Nova 

Descoberta 
-0,357 0,182 -0,578 0,047 0,070 

240810205070034 R.A. Sul 
Nova 

Descoberta 
-0,386 -0,136 -0,594 -0,037 -0,093 

240810205070035 R.A. Sul 
Nova 

Descoberta 
1,000 -0,342 -1,000 1,000 0,569 

240810205070036 R.A. Sul 
Nova 

Descoberta 
-0,319 0,060 -0,566 0,133 0,075 

240810205070037 R.A. Sul 
Nova 

Descoberta 
-0,457 0,070 -0,461 -0,038 0,004 

240810205070038 R.A. Sul 
Nova 

Descoberta 
-0,453 0,137 -0,505 0,041 0,043 

240810205070039 R.A. Sul 
Nova 

Descoberta 
0,198 0,093 -0,606 0,144 0,266 

240810205070040 R.A. Sul 
Nova 

Descoberta 
0,550 0,220 -0,314 0,344 0,621 

240810205070041 R.A. Sul 
Nova 

Descoberta 
0,586 0,308 -0,375 0,558 0,722 

240810205070042 R.A. Sul 
Nova 

Descoberta 
0,169 -0,002 -0,431 0,141 0,283 

240810205070043 R.A. Sul 
Parque das 

Dunas      

240810205070044 R.A. Sul Capim Macio 0,314 -0,022 -0,494 0,411 0,405 

240810205070045 R.A. Sul Capim Macio 0,699 -0,055 -0,503 0,286 0,484 

240810205070046 R.A. Sul Capim Macio 0,649 0,410 -0,317 0,345 0,725 

240810205070047 R.A. Sul Capim Macio 0,469 0,127 -0,297 0,295 0,545 

240810205070048 R.A. Sul Capim Macio 0,561 0,322 -0,368 0,240 0,604 

240810205070049 R.A. Sul Capim Macio 0,888 0,271 -0,105 0,762 0,992 

240810205070050 R.A. Sul Capim Macio 0,747 0,444 -0,215 0,496 0,866 

240810205070051 R.A. Sul Capim Macio 0,642 0,190 -0,481 0,179 0,522 

240810205070052 R.A. Sul Capim Macio 0,797 0,224 -0,533 0,311 0,620 

240810205070053 R.A. Sul Capim Macio 0,713 -0,100 -0,458 0,379 0,523 

240810205070054 R.A. Sul Capim Macio 
     

240810205070055 R.A. Sul Capim Macio 0,530 0,106 -0,745 0,177 0,353 

240810205070056 R.A. Sul Capim Macio 0,812 0,256 -0,394 0,547 0,775 

240810205070057 R.A. Sul Capim Macio 0,746 -0,021 -0,332 0,556 0,675 

240810205070058 R.A. Sul Capim Macio 0,869 0,050 -0,442 0,589 0,718 

240810205070059 R.A. Sul Capim Macio 0,770 0,056 -0,490 0,463 0,620 

240810205070060 R.A. Sul Capim Macio 0,846 0,031 -0,546 0,456 0,615 

240810205070061 R.A. Sul Ponta Negra 0,597 0,194 -0,368 0,503 0,666 
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240810205070062 R.A. Sul Ponta Negra 0,843 0,149 -0,271 0,624 0,820 

240810205070063 R.A. Sul Ponta Negra 0,784 0,228 -0,227 0,610 0,838 

240810205070064 R.A. Sul Ponta Negra 0,711 0,195 -0,279 0,554 0,759 

240810205070065 R.A. Sul Ponta Negra 0,693 0,401 -0,383 0,390 0,731 

240810205070066 R.A. Sul Ponta Negra 0,790 0,384 -0,343 0,528 0,825 

240810205070067 R.A. Sul Ponta Negra 0,708 0,428 -0,218 0,564 0,870 

240810205070068 R.A. Sul Ponta Negra -0,171 0,000 -0,195 0,311 0,308 

240810205070069 R.A. Sul Ponta Negra -0,398 -0,002 -0,386 0,099 0,077 

240810205070070 R.A. Sul Ponta Negra -0,427 -0,010 -0,513 0,118 0,024 

240810205070071 R.A. Sul Ponta Negra -0,431 -0,126 -0,331 0,245 0,093 

240810205070072 R.A. Sul Ponta Negra -0,290 -0,073 -0,643 0,285 0,065 

240810205070073 R.A. Sul Ponta Negra 0,003 -0,144 -0,432 0,293 0,225 

240810205070074 R.A. Sul Ponta Negra 0,505 -0,075 -0,481 0,436 0,469 

240810205070075 R.A. Sul Ponta Negra -0,671 -0,254 -0,822 -0,029 -0,321 

240810205070076 R.A. Sul Ponta Negra 0,541 0,160 -0,705 0,343 0,452 

240810205070077 R.A. Sul Ponta Negra 0,384 0,109 -0,516 0,390 0,462 

240810205070078 R.A. Sul Ponta Negra 0,308 0,148 -0,635 0,158 0,320 

240810205070079 R.A. Sul Neópolis 0,246 0,178 -0,304 0,443 0,534 

240810205070080 R.A. Sul Neópolis 0,513 0,106 -0,520 0,143 0,417 

240810205070081 R.A. Sul Neópolis 0,577 0,267 -0,421 0,279 0,585 

240810205070082 R.A. Sul Neópolis 0,477 0,295 -0,308 0,220 0,578 

240810205070083 R.A. Sul Neópolis 0,429 0,467 -0,394 0,358 0,643 

240810205070084 R.A. Sul Neópolis 0,552 0,266 -0,499 0,333 0,566 

240810205070085 R.A. Sul Neópolis -0,096 0,007 -0,424 0,216 0,220 

240810205070086 R.A. Sul Neópolis 0,661 0,044 -0,393 0,415 0,593 

240810205070087 R.A. Sul Neópolis 0,198 0,177 -0,256 0,422 0,526 

240810205070088 R.A. Sul Neópolis 0,282 0,039 -0,332 0,448 0,488 

240810205070089 R.A. Sul Neópolis 0,021 -0,100 -0,424 0,375 0,281 

240810205070090 R.A. Sul Neópolis 0,200 0,191 -0,412 0,353 0,450 

240810205070091 R.A. Sul Neópolis 0,400 0,003 -0,623 0,315 0,362 

240810205070092 R.A. Sul Neópolis 0,025 -0,068 -0,511 0,337 0,249 

240810205070093 R.A. Sul Neópolis 0,185 -0,024 -0,412 0,250 0,328 

240810205070094 R.A. Sul Neópolis 0,142 0,358 -0,402 0,424 0,519 

240810205070095 R.A. Sul Neópolis 0,129 0,170 -0,380 0,340 0,423 

240810205070096 R.A. Sul Neópolis 0,246 0,122 -0,288 0,457 0,525 

240810205070097 R.A. Sul Pitimbú 0,363 0,101 0,057 0,173 0,582 

240810205070098 R.A. Sul Pitimbú 0,556 -0,053 -0,344 0,512 0,573 

240810205070099 R.A. Sul Pitimbú 0,625 0,179 -0,308 0,362 0,642 

240810205070100 R.A. Sul Pitimbú 0,460 0,212 -0,206 0,657 0,739 

240810205070101 R.A. Sul Pitimbú 0,657 0,289 -0,206 0,440 0,760 

240810205070102 R.A. Sul Pitimbú 0,531 0,178 -0,234 0,469 0,674 

240810205070103 R.A. Sul Pitimbú 0,337 0,065 -0,463 0,416 0,458 

240810205070104 R.A. Sul Pitimbú 0,467 0,090 -0,280 0,555 0,632 

240810205070105 R.A. Sul Pitimbú 0,299 0,032 -0,336 0,593 0,543 
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240810205070106 R.A. Sul Pitimbú 0,312 -0,050 -0,373 0,512 0,475 

240810205070107 R.A. Sul Pitimbú 0,102 -0,018 -0,397 0,546 0,413 

240810205070108 R.A. Sul Pitimbú 0,095 -0,183 -0,497 0,515 0,302 

240810205070109 R.A. Sul Pitimbú 0,309 0,072 -0,352 0,597 0,557 

240810205070110 R.A. Sul Pitimbú 0,214 -0,038 -0,375 0,616 0,481 

240810205070111 R.A. Sul Pitimbú 0,437 0,179 -0,396 0,583 0,622 

240810205070112 R.A. Sul Pitimbú 0,661 0,140 -0,370 0,540 0,683 

240810205070113 R.A. Sul Pitimbú 0,475 0,045 -0,276 0,575 0,628 

240810205070114 R.A. Sul Pitimbú 0,540 0,023 -0,250 0,605 0,664 

240810205070115 R.A. Sul Pitimbú 0,446 -0,003 -0,417 0,439 0,498 

240810205070116 R.A. Sul Candelária 0,700 0,041 -0,044 0,681 0,832 

240810205070117 R.A. Sul Candelária 0,632 0,258 -0,322 0,462 0,705 

240810205070118 R.A. Sul Candelária 0,725 0,369 -0,230 0,287 0,749 

240810205070119 R.A. Sul Candelária 0,485 0,409 -0,260 0,315 0,675 

240810205070120 R.A. Sul Candelária 0,600 0,323 -0,245 0,323 0,694 

240810205070121 R.A. Sul Candelária 0,389 -0,017 -0,307 0,424 0,507 

240810205070122 R.A. Sul Candelária 0,896 0,208 -0,200 0,694 0,913 

240810205070123 R.A. Sul Candelária 0,616 0,274 -0,307 0,372 0,677 

240810205070124 R.A. Sul Candelária 0,640 0,468 -0,279 0,484 0,808 

240810205070125 R.A. Sul Candelária 0,765 0,074 -0,373 0,269 0,597 

240810205070126 R.A. Sul Candelária 0,735 0,240 -0,399 0,310 0,652 

240810205070127 R.A. Sul Candelária 0,697 -0,001 -0,491 0,226 0,485 

240810205070128 R.A. Sul Candelária -0,064 -0,063 -0,462 0,075 0,140 

240810205070129 R.A. Sul Candelária 0,372 0,301 -0,803 0,157 0,338 

240810205080001 R.A. Leste Cidade Alta 0,226 0,434 -0,696 0,142 0,367 

240810205080002 R.A. Leste Cidade Alta 
     

240810205080003 R.A. Leste Cidade Alta -0,898 -0,382 0,725 -0,392 -0,018 

240810205080004 R.A. Leste Cidade Alta 0,300 0,432 -0,766 0,176 0,380 

240810205080005 R.A. Leste Cidade Alta 
     

240810205080006 R.A. Leste Cidade Alta 
     

240810205080007 R.A. Leste Cidade Alta 0,487 0,766 -0,640 0,122 0,596 

240810205080008 R.A. Leste Cidade Alta 0,187 0,811 -0,640 0,023 0,467 

240810205080009 R.A. Leste Ribeira 0,442 0,778 -0,569 0,241 0,654 

240810205080010 R.A. Leste Ribeira 0,290 0,581 -0,715 0,127 0,431 

240810205080011 R.A. Leste Ribeira -0,945 -0,813 0,473 -0,727 -0,407 

240810205080012 R.A. Leste Rocas -0,538 0,104 -0,247 -0,099 0,043 

240810205080013 R.A. Leste Rocas -0,254 -0,024 -0,315 0,030 0,123 

240810205080014 R.A. Leste Rocas -0,428 0,078 -0,513 -0,023 0,004 

240810205080015 R.A. Leste Rocas -0,470 -0,087 -0,362 -0,032 -0,020 

240810205080016 R.A. Leste Rocas -0,284 0,140 -0,408 -0,109 0,087 

240810205080017 R.A. Leste Rocas -0,598 0,079 -0,351 0,024 0,019 

240810205080018 R.A. Leste Rocas -0,542 0,154 -0,389 -0,173 -0,019 

240810205080019 R.A. Leste Rocas -0,409 -0,127 -0,427 -0,006 -0,026 

240810205080020 R.A. Leste Rocas -0,418 0,153 -0,429 -0,128 0,028 
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240810205080021 R.A. Leste Santos Reis -0,556 0,053 -0,373 -0,148 -0,046 

240810205080022 R.A. Leste Santos Reis -0,798 -0,226 -0,150 -0,402 -0,248 

240810205080023 R.A. Leste Santos Reis -0,309 0,151 -0,255 0,033 0,189 

240810205080024 R.A. Leste Santos Reis -0,207 0,196 -0,275 -0,175 0,160 

240810205080025 R.A. Leste Santos Reis 1,000 -0,278 -0,872 1,000 0,639 

240810205080026 R.A. Leste Santos Reis -0,809 -0,238 -0,168 -0,420 -0,270 

240810205080027 R.A. Leste Praia do Meio 0,541 0,301 -0,794 0,327 0,465 

240810205080028 R.A. Leste Praia do Meio -0,679 -0,090 -0,473 0,011 -0,122 

240810205080029 R.A. Leste Praia do Meio -0,546 0,002 -0,467 0,060 -0,019 

240810205080030 R.A. Leste Praia do Meio 
     

240810205080031 R.A. Leste Praia do Meio 
     

240810205080032 R.A. Leste Praia do Meio -0,196 -0,011 -0,424 -0,022 0,089 

240810205080033 R.A. Leste Areia Preta 0,041 0,220 -0,434 0,050 0,283 

240810205080034 R.A. Leste Areia Preta 
     

240810205080035 R.A. Leste Areia Preta -0,030 0,442 -0,478 0,142 0,356 

240810205080036 R.A. Leste Mãe Luíza -0,693 0,072 -0,318 -0,291 -0,121 

240810205080037 R.A. Leste Mãe Luíza -0,782 -0,138 -0,306 -0,305 -0,231 

240810205080038 R.A. Leste Mãe Luíza -0,734 -0,239 -0,243 -0,276 -0,218 

240810205080039 R.A. Leste Mãe Luíza -0,816 -0,440 -0,267 -0,407 -0,378 

240810205080040 R.A. Leste Mãe Luíza -0,819 -0,263 -0,359 -0,458 -0,366 

240810205080041 R.A. Leste Mãe Luíza -0,759 -0,327 -0,261 -0,174 -0,228 

240810205080042 R.A. Leste Mãe Luíza -0,692 -0,172 -0,271 -0,233 -0,172 

240810205080043 R.A. Leste Mãe Luíza -0,865 -0,561 -0,194 -0,628 -0,493 

240810205080044 R.A. Leste Mãe Luíza -0,994 -0,632 -0,612 -0,607 -0,712 

240810205080045 R.A. Leste Mãe Luíza -0,795 -0,293 -0,040 -0,319 -0,201 

240810205080046 R.A. Leste Mãe Luíza -0,789 -0,350 -0,477 -0,326 -0,382 

240810205080047 R.A. Leste Mãe Luíza -0,798 -0,364 -0,186 -0,517 -0,354 

240810205080048 R.A. Leste Mãe Luíza -0,611 -0,281 -0,270 -0,332 -0,218 

240810205080049 R.A. Leste Petrópolis 0,318 0,421 -0,417 0,255 0,539 

240810205080050 R.A. Leste Petrópolis 
     

240810205080051 R.A. Leste Petrópolis 
     

240810205080052 R.A. Leste Petrópolis 0,902 0,280 -0,592 0,298 0,653 

240810205080053 R.A. Leste Petrópolis 0,806 0,807 -0,508 0,220 0,812 

240810205080054 R.A. Leste Petrópolis 0,274 0,574 -0,450 0,098 0,509 

240810205080055 R.A. Leste Petrópolis 0,865 0,655 -0,509 0,291 0,804 

240810205080056 R.A. Leste Tirol 0,782 0,906 -0,376 0,288 0,913 

240810205080057 R.A. Leste Tirol 0,756 0,506 -0,470 0,398 0,763 

240810205080058 R.A. Leste Tirol 
     

240810205080059 R.A. Leste Tirol 0,769 0,708 -0,397 0,321 0,840 

240810205080060 R.A. Leste Tirol 0,840 0,612 -0,421 0,239 0,793 

240810205080061 R.A. Leste Tirol 
     

240810205080062 R.A. Leste Tirol 
     

240810205080063 R.A. Leste Tirol 0,901 0,286 -0,472 0,598 0,808 

240810205080064 R.A. Leste Tirol 
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240810205080065 R.A. Leste Tirol 
     

240810205080066 R.A. Leste Tirol 0,133 0,007 -0,402 0,210 0,309 

240810205080067 R.A. Leste Tirol 
     

240810205080068 R.A. Leste Tirol 0,848 0,242 -0,520 0,313 0,651 

240810205080069 R.A. Leste Tirol 0,493 0,290 -0,423 0,361 0,592 

240810205080070 R.A. Leste Tirol 0,897 0,390 -0,332 0,552 0,879 

240810205080071 R.A. Leste Tirol 0,833 1,000 -0,403 0,407 1,000 

240810205080072 R.A. Leste Tirol 
     

240810205080073 R.A. Leste Tirol 
     

240810205080074 R.A. Leste Tirol 
     

240810205080075 R.A. Leste Tirol 0,588 0,397 -0,604 0,444 0,630 

240810205080076 R.A. Leste Tirol 
     

240810205080077 R.A. Leste Tirol 0,785 0,119 -0,493 0,477 0,653 

240810205080078 R.A. Leste 
Barro 

Vermelho 
0,625 0,434 -0,409 0,392 0,709 

240810205080079 R.A. Leste 
Barro 

Vermelho 
0,633 0,607 -0,368 0,256 0,740 

240810205080080 R.A. Leste 
Barro 

Vermelho 
0,733 0,565 -0,255 0,299 0,819 

240810205080081 R.A. Leste 
Barro 

Vermelho 
0,484 0,347 -0,379 0,272 0,593 

240810205080082 R.A. Leste 
Barro 

Vermelho 
0,334 0,334 -0,447 0,198 0,482 

240810205080083 R.A. Leste 
Barro 

Vermelho 
0,644 0,303 -0,443 0,217 0,592 

240810205080084 R.A. Leste 
Barro 

Vermelho      

240810205080085 R.A. Leste 
Barro 

Vermelho 
0,626 0,297 -0,376 0,296 0,637 

240810205080086 R.A. Leste Lagoa Seca 0,329 0,264 -0,571 0,343 0,462 

240810205080087 R.A. Leste Lagoa Seca 
     

240810205080088 R.A. Leste Lagoa Seca 0,169 0,489 -0,606 0,057 0,368 

240810205080089 R.A. Leste Lagoa Seca -0,243 0,188 -0,365 -0,253 0,082 

240810205080090 R.A. Leste Lagoa Seca 0,020 0,241 -0,417 0,089 0,304 

240810205080091 R.A. Leste Lagoa Seca -0,345 0,146 -0,520 -0,032 0,053 

240810205080092 R.A. Leste Lagoa Seca -0,196 0,116 -0,538 0,128 0,149 

240810205080093 R.A. Leste Alecrim -0,378 -0,054 -0,493 -0,028 -0,020 

240810205080094 R.A. Leste Alecrim -0,505 0,166 -0,407 -0,184 -0,012 

240810205080095 R.A. Leste Alecrim -0,224 0,323 -0,477 -0,023 0,182 

240810205080096 R.A. Leste Alecrim -0,219 -0,039 -0,569 -0,129 -0,021 

240810205080097 R.A. Leste Alecrim -0,093 0,236 -0,532 0,213 0,264 

240810205080098 R.A. Leste Alecrim 0,107 0,257 -0,528 0,060 0,290 

240810205080099 R.A. Leste Alecrim -0,224 0,309 -0,441 0,217 0,277 

240810205080100 R.A. Leste Alecrim -0,101 0,151 -0,402 -0,038 0,185 

240810205080101 R.A. Leste Alecrim -0,171 0,034 -0,525 0,231 0,171 

240810205080102 R.A. Leste Alecrim 0,012 0,359 -0,560 0,165 0,319 

240810205080103 R.A. Leste Alecrim 0,308 0,300 -0,833 0,491 0,425 
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240810205080104 R.A. Leste Alecrim -0,141 0,505 -0,678 0,334 0,335 

240810205080105 R.A. Leste Alecrim -0,179 0,064 -0,689 0,037 0,048 

240810205080106 R.A. Leste Alecrim -0,019 0,279 -0,514 0,083 0,265 

240810205080107 R.A. Leste Alecrim -0,341 0,195 -0,527 0,181 0,149 

240810205080108 R.A. Leste Alecrim -0,130 0,287 -0,599 0,274 0,267 

240810205080109 R.A. Leste Alecrim -0,317 0,346 -0,715 0,155 0,134 

240810205080110 R.A. Leste Alecrim -0,327 0,152 -0,513 0,094 0,111 

240810205080111 R.A. Leste Alecrim -0,250 0,149 -0,621 0,049 0,082 

240810205080112 R.A. Leste Alecrim 0,757 -0,224 -0,952 0,860 0,489 

240810205080113 R.A. Leste Alecrim -0,047 0,691 -0,780 -0,022 0,270 

240810205080114 R.A. Leste Alecrim 
     

240810205080115 R.A. Leste Alecrim -0,036 0,371 -0,726 0,212 0,263 

240810205080116 R.A. Leste Alecrim -0,271 0,261 -0,576 -0,052 0,095 

240810205080117 R.A. Leste Alecrim -0,610 -0,010 0,189 0,014 0,176 

240810205080118 R.A. Leste Alecrim 0,349 0,476 -0,643 0,303 0,506 

240810205080119 R.A. Leste Alecrim 0,324 0,420 -0,608 0,222 0,459 

240810205080120 R.A. Leste Alecrim -0,248 0,630 -0,660 0,082 0,257 

240810205080121 R.A. Leste Alecrim 0,208 0,389 -0,538 0,226 0,432 

240810205080122 R.A. Leste Alecrim 0,190 0,394 -0,663 0,183 0,366 

240810205090001 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,113 -0,027 -0,430 0,316 0,235 

240810205090002 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,169 0,100 -0,330 0,199 0,255 

240810205090003 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,176 0,220 -0,267 0,029 0,258 

240810205090004 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,343 -0,045 -0,383 0,012 0,051 

240810205090005 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,083 0,311 -0,327 0,286 0,397 

240810205090006 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança      

240810205090007 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,307 0,076 -0,187 0,076 0,203 

240810205090008 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,382 -0,017 -0,287 0,232 0,163 

240810205090009 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,384 -0,054 -0,500 -0,133 -0,063 

240810205090010 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,669 -0,297 -0,399 0,011 -0,167 

240810205090011 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,715 -0,143 -0,308 -0,055 -0,118 

240810205090012 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,083 0,060 -0,335 0,076 0,225 

240810205090013 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,470 -0,268 -0,320 0,199 0,014 

240810205090014 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,075 0,142 -0,279 0,158 0,308 

240810205090015 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,133 0,132 -0,230 0,236 0,330 

240810205090016 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,175 0,133 -0,319 0,255 0,289 
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240810205090017 R.A. Oeste 
Cidade da 
Esperança 

-0,061 -0,150 -0,295 0,417 0,296 

240810205090018 R.A. Oeste Cidade Nova -0,540 -0,288 -0,521 0,062 -0,142 

240810205090019 R.A. Oeste Cidade Nova -0,634 -0,202 -0,468 -0,128 -0,195 

240810205090020 R.A. Oeste Cidade Nova -0,591 -0,157 -0,493 0,009 -0,123 

240810205090021 R.A. Oeste Cidade Nova -0,641 -0,322 -0,555 -0,062 -0,249 

240810205090022 R.A. Oeste Cidade Nova -0,783 -0,349 -0,310 -0,108 -0,239 

240810205090023 R.A. Oeste Cidade Nova -0,731 -0,406 -0,482 -0,229 -0,347 

240810205090024 R.A. Oeste Cidade Nova -0,806 -0,321 -0,525 -0,180 -0,341 

240810205090025 R.A. Oeste Cidade Nova -0,572 -0,281 -0,514 -0,044 -0,188 

240810205090026 R.A. Oeste Cidade Nova -0,620 -0,447 -0,356 -0,025 -0,201 

240810205090027 R.A. Oeste Cidade Nova -0,997 -1,000 -0,635 -1,000 -1,000 

240810205090028 R.A. Oeste Cidade Nova -0,673 -0,176 -0,309 0,032 -0,083 

240810205090029 R.A. Oeste Cidade Nova -0,624 -0,244 0,027 0,029 0,032 

240810205090030 R.A. Oeste Planalto -0,806 -0,388 -0,136 0,218 -0,078 

240810205090031 R.A. Oeste Planalto -0,620 -0,896 0,458 -0,397 -0,204 

240810205090032 R.A. Oeste Planalto -0,666 -0,428 -0,218 0,137 -0,101 

240810205090033 R.A. Oeste Planalto -0,765 -0,231 -0,330 0,111 -0,116 

240810205090034 R.A. Oeste Planalto -0,615 -0,185 -0,381 0,175 -0,040 

240810205090035 R.A. Oeste Planalto -0,639 -0,240 -0,210 0,200 0,003 

240810205090036 R.A. Oeste Planalto -0,578 -0,166 -0,176 0,348 0,119 

240810205090037 R.A. Oeste Guarapes -0,799 -0,586 0,059 -0,166 -0,217 

240810205090038 R.A. Oeste Guarapes -0,920 -0,624 0,479 -0,290 -0,168 

240810205090039 R.A. Oeste Guarapes -0,872 -0,341 -0,219 -0,285 -0,300 

240810205090040 R.A. Oeste Guarapes -0,934 -0,527 -0,015 -0,258 -0,306 

240810205090041 R.A. Oeste Guarapes -0,889 -0,292 -0,010 -0,141 -0,159 

240810205090042 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,809 -0,559 -0,118 -0,353 -0,344 

240810205090043 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,711 -0,397 -0,243 0,080 -0,137 

240810205090044 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,813 -0,059 -0,251 -0,519 -0,272 

240810205090045 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,835 -0,406 -0,214 0,019 -0,197 

240810205090046 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,665 -0,307 -0,368 0,193 -0,091 

240810205090047 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,736 -0,315 -0,362 -0,036 -0,202 

240810205090048 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,684 -0,410 -0,481 -0,222 -0,329 

240810205090049 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,808 -0,422 -0,334 -0,058 -0,265 

240810205090050 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,815 -0,453 -0,268 0,146 -0,180 

240810205090051 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,797 -0,506 -0,082 -0,288 -0,284 

240810205090052 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,877 -0,675 -0,107 -0,504 -0,462 

240810205090053 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,637 -0,170 -0,213 -0,146 -0,098 

240810205090054 R.A. Oeste Filipe Camarão 
     

240810205090055 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,804 -0,285 -0,354 0,042 -0,184 

240810205090056 R.A. Oeste Filipe Camarão 0,507 0,193 -0,265 0,520 0,677 

240810205090057 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,768 -0,295 -0,303 0,291 -0,065 

240810205090058 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,600 -0,374 -0,312 -0,011 -0,146 

240810205090059 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,982 -0,581 0,524 -0,241 -0,140 

240810205090060 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,749 -0,536 -0,079 -0,038 -0,185 
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240810205090061 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,721 -0,633 -0,234 -0,331 -0,373 

240810205090062 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,819 -0,565 -0,395 -0,123 -0,367 

240810205090063 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,735 -0,548 -0,328 -0,211 -0,338 

240810205090064 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,819 -0,496 -0,262 0,000 -0,249 

240810205090065 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,839 -0,624 -0,255 0,116 -0,258 

240810205090066 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,785 -0,307 -0,303 0,132 -0,134 

240810205090067 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,822 -0,515 -0,122 -0,021 -0,213 

240810205090068 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,627 -0,294 -0,303 -0,053 -0,138 

240810205090069 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,623 -0,478 -0,356 -0,144 -0,257 

240810205090070 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,866 -0,509 0,124 -0,029 -0,140 

240810205090071 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,734 -0,465 -0,308 -0,074 -0,250 

240810205090072 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,703 -0,300 -0,451 0,033 -0,192 

240810205090073 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,564 -0,350 -0,466 -0,098 -0,212 

240810205090074 R.A. Oeste Filipe Camarão -0,740 -0,323 0,323 -0,169 -0,004 

240810205090075 R.A. Oeste Bom Pastor -0,688 -0,406 -0,105 -0,071 -0,136 

240810205090076 R.A. Oeste Bom Pastor -0,590 -0,295 -0,406 -0,105 -0,182 

240810205090077 R.A. Oeste Bom Pastor -0,802 -0,346 0,330 -0,215 -0,050 

240810205090078 R.A. Oeste Bom Pastor -0,790 -0,565 -0,229 -0,026 -0,260 

240810205090079 R.A. Oeste Bom Pastor -0,683 -0,187 -0,400 -0,194 -0,207 

240810205090080 R.A. Oeste Bom Pastor -0,630 -0,154 -0,403 -0,064 -0,129 

240810205090081 R.A. Oeste Bom Pastor -0,630 0,001 -0,510 0,038 -0,074 

240810205090082 R.A. Oeste Bom Pastor -0,740 -0,187 -0,413 0,041 -0,147 

240810205090083 R.A. Oeste Bom Pastor -0,748 -0,369 -0,437 0,032 -0,228 

240810205090084 R.A. Oeste Bom Pastor -0,617 -0,081 -0,524 -0,233 -0,204 

240810205090085 R.A. Oeste Bom Pastor -0,876 -0,439 -0,355 -0,484 -0,459 

240810205090086 R.A. Oeste Bom Pastor -0,728 -0,398 -0,447 0,008 -0,244 

240810205090087 R.A. Oeste Bom Pastor -0,778 -0,516 -0,127 0,032 -0,180 

240810205090088 R.A. Oeste Nordeste -0,311 -0,205 -0,423 0,260 0,080 

240810205090089 R.A. Oeste Nordeste -0,479 0,141 -0,614 -0,135 -0,069 

240810205090090 R.A. Oeste Nordeste -0,377 -0,083 -0,348 0,202 0,106 

240810205090091 R.A. Oeste Nordeste -0,751 -0,591 0,123 0,078 -0,089 

240810205090092 R.A. Oeste Nordeste -0,605 -0,275 -0,333 -0,215 -0,194 

240810205090093 R.A. Oeste Nordeste -0,656 -0,168 -0,351 -0,047 -0,119 

240810205090094 R.A. Oeste Nordeste 0,344 0,164 -0,280 0,290 0,518 

240810205090095 R.A. Oeste Nordeste -0,564 -0,036 -0,401 -0,292 -0,145 

240810205090096 R.A. Oeste Nordeste -1,000 -0,410 1,000 -0,497 -0,003 

240810205090097 R.A. Oeste Quintas -0,420 0,040 -0,505 -0,040 -0,010 

240810205090098 R.A. Oeste Quintas -0,473 0,145 -0,597 -0,024 -0,019 

240810205090099 R.A. Oeste Quintas -0,395 0,202 -0,445 -0,119 0,051 

240810205090100 R.A. Oeste Quintas -0,545 0,200 -0,491 -0,102 -0,015 

240810205090101 R.A. Oeste Quintas -0,612 0,105 -0,365 -0,208 -0,067 

240810205090102 R.A. Oeste Quintas -0,426 -0,074 -0,505 0,037 -0,026 

240810205090103 R.A. Oeste Quintas -0,282 0,048 -0,422 0,271 0,187 

240810205090104 R.A. Oeste Quintas -0,287 0,110 -0,572 0,012 0,059 
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240810205090105 R.A. Oeste Quintas 
     

240810205090106 R.A. Oeste Quintas -0,634 0,013 -0,191 -0,224 -0,051 

240810205090107 R.A. Oeste Quintas -0,500 0,108 -0,476 -0,117 -0,032 

240810205090108 R.A. Oeste Quintas -0,461 0,215 -0,445 -0,039 0,061 

240810205090109 R.A. Oeste Quintas -0,591 0,193 -0,534 0,008 -0,010 

240810205090110 R.A. Oeste Quintas 
     

240810205090111 R.A. Oeste Quintas -0,560 -0,025 -0,341 -0,194 -0,081 

240810205090112 R.A. Oeste Quintas -0,114 0,330 -0,408 -0,032 0,246 

240810205090113 R.A. Oeste Quintas 
     

240810205090114 R.A. Oeste Quintas -0,479 -0,012 -0,465 -0,228 -0,105 

240810205090115 R.A. Oeste Quintas -0,566 0,312 -0,546 -0,109 -0,004 

240810205090116 R.A. Oeste Quintas -0,608 0,067 -0,517 -0,050 -0,077 

240810205090117 R.A. Oeste Quintas -0,609 0,186 -0,418 -0,204 -0,054 

240810205090118 R.A. Oeste Quintas -0,569 0,043 -0,422 -0,042 -0,034 

240810205090119 R.A. Oeste Quintas -0,497 -0,096 -0,496 0,031 -0,059 

240810205090120 R.A. Oeste Quintas -0,723 -0,489 0,322 -0,262 -0,093 

240810205090121 R.A. Oeste Quintas -0,767 -0,449 0,640 -0,336 -0,005 

240810205090122 R.A. Oeste Quintas -0,846 -0,377 -0,235 -0,333 -0,327 

240810205090123 R.A. Oeste Quintas -0,864 -0,376 0,023 -0,353 -0,246 

240810205090124 R.A. Oeste Quintas -0,806 -0,274 -0,147 -0,160 -0,179 

240810205090125 R.A. Oeste Quintas -0,686 -0,259 -0,362 0,005 -0,148 

240810205090126 R.A. Oeste Quintas -0,470 -0,038 -0,394 0,200 0,072 

240810205090127 R.A. Oeste 
Dix-Sept 
Rosado 

-0,651 -0,261 -0,389 -0,091 -0,181 

240810205090128 R.A. Oeste 
Dix-Sept 
Rosado 

-0,453 -0,224 -0,468 -0,110 -0,131 

240810205090129 R.A. Oeste 
Dix-Sept 
Rosado 

-0,259 -0,203 -0,405 0,031 0,023 

240810205090130 R.A. Oeste 
Dix-Sept 
Rosado 

-0,617 -0,178 -0,550 -0,002 -0,165 

240810205090131 R.A. Oeste 
Dix-Sept 
Rosado 

-0,466 -0,074 -0,476 -0,122 -0,088 

240810205090132 R.A. Oeste 
Dix-Sept 
Rosado 

-0,438 0,248 -0,578 0,095 0,082 

240810205090133 R.A. Oeste 
Dix-Sept 
Rosado 

-0,343 0,063 -0,584 0,190 0,082 

240810205090134 R.A. Oeste 
Dix-Sept 
Rosado 

-0,197 0,348 -0,483 0,216 0,286 

240810205090135 R.A. Oeste 
Dix-Sept 
Rosado 

-0,192 -0,088 -0,333 0,054 0,124 

240810205090136 R.A. Oeste 
Dix-Sept 
Rosado 

-0,257 -0,064 -0,373 0,086 0,106 

240810205090137 R.A. Oeste 
Dix-Sept 
Rosado 

-0,672 -0,138 -0,413 -0,171 -0,182 

240810205090138 R.A. Oeste 
Dix-Sept 
Rosado 

-0,600 -0,037 -0,504 0,160 -0,031 

240810205090139 R.A. Oeste 
Dix-Sept 
Rosado 

-0,425 -0,107 -0,493 0,076 -0,019 

240810205090140 R.A. Oeste 
N. Senhora de 

Nazaré 
-0,553 -0,261 -0,436 -0,208 -0,205 
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240810205090141 R.A. Oeste 
N. Senhora de 

Nazaré 
-0,484 -0,292 -0,448 0,000 -0,120 

240810205090142 R.A. Oeste 
N. Senhora de 

Nazaré 
0,380 -0,141 -0,337 0,368 0,427 

240810205090143 R.A. Oeste 
N. Senhora de 

Nazaré 
0,337 0,302 -0,274 0,429 0,618 

240810205090144 R.A. Oeste 
N. Senhora de 

Nazaré 
0,109 0,120 -0,277 0,161 0,369 

240810205090145 R.A. Oeste 
N. Senhora de 

Nazaré 
-0,345 0,067 -0,514 0,258 0,133 

240810205090146 R.A. Oeste 
N. Senhora de 

Nazaré 
-0,273 -0,274 -0,425 -0,051 -0,046 

240810205090147 R.A. Oeste 
N. Senhora de 

Nazaré 
-0,509 -0,067 -0,414 -0,303 -0,145 

240810205090148 R.A. Oeste 
N. Senhora de 

Nazaré 
-0,527 -0,110 -0,468 -0,094 -0,110 

240810205090149 R.A. Oeste 
N. Senhora de 

Nazaré 
-0,735 -0,440 -0,357 -0,088 -0,265 

240810205090150 R.A. Oeste 
N. Senhora de 

Nazaré 
-0,636 -0,148 -0,495 -0,124 -0,185 

240810205090151 R.A. Oeste 
N. Senhora de 

Nazaré 
-0,612 0,013 -0,501 -0,034 -0,086 

240810205090152 R.A. Oeste 
N. Senhora de 

Nazaré 
-0,426 -0,052 -0,438 0,114 0,035 

 

*O ID_ corresponde ao número que identifica o setor censitário. 

Fonte: Elaborado em parceria com o Prof. Flávio Henrique Freire e Arlúcio Bezerra. 
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ANEXO I - MÉTODO ORIGINAL PARA O CÁLCULO DO ÍNDICE DE 

EXCLUSÃO/INCLUSÃO SOCIAL, SPOSATI (1996) 

MÉTODO ORIGINAL PARA O CÁLCULO DO ÍNDICE DE EXCLUSÃO/INCLUSÃO SOCIAL SPOSATI (1996) 

VARIÁVEIS BRUTAS (IBGE, 1991) PROCEDIMENTOS 

NUMERADOR DENOMINADOR % ESCAL/TO REESCALONAMENTO ÍNDICES ÍNDICES SOMA FINAL UTOPIAS  

Total de Domicílios 
(1) 

ChF sem Rendimento (A) (A)/(1) E1 (-1 a 0) 

O reescalonamento de: 
E1+E2+E3+E4 = RA1 

Precárias 
Condições de 
Sobrevivência 

(RA1) 

 
O reescalo-

namento de: 
RA1 + RA2 

Autonomia 
de Renda 

IA1 
(-1 a +1) 

 
 

O reescalo-
namento 

de: 
IA1+IA2+ 
IA3+1A4= 

IEX 
 

E 
X 
C 
L 
U 
S 
Ã 
O 
 
I 
N 
C 
L 
U 
S 
Ã 
O 
 

S 
O 
C 
I 
A 
L 
 

(IEX) 
 

(-1 a +1) 
 
 

ChF até 0,5 Salário Mínimo (B) (B)/(1) E2 (-1 a 0) 

ChF 0,5 a 1Salário Mínimo (C) (C)/(1) E3 (-1 a 0) 

ChF 1 a 2 Salário Mínimo (D) (D)/(1) E4 (-1 a 0) 

Total de Domicílios 
(1) 

ChF sem Rendimento (A) (A)/(1) E1 (-1 a 0) 

O reescalonamento de: 
E1+E2+E3+E4+E5+E6+ 
E7+E8+E9+E10 = RA2 

Distribuição 
De Renda 

(RA2) 
(-1 a +1) 

ChF até 0,5 Salário Mínimo (B) (B)/(1) E2 (-1 a 0) 

ChF 0,5 a 1Salário Mínimo (C) (C)/(1) E3 (-1 a 0) 

ChF 1 a 2 Salário Mínimo (D) (D)/(1) E4 (-1 a 0) 

ChF 2 a 3 Salário Mínimo (E) (E)/(1) E5 (-1 a 0) 

ChF 3 a 5 Salário Mínimo (F) (F)/(1) E6 0 

ChF 5 a 10 Salário Mínimo (G) (G)/(1) E7 (+1 a 0) 

ChF 10 a 15 Salário Mínimo (H) (H)/(1) E8 (+1 a 0) 

ChF 15 a 20 Salário Mínimo (I) (I)/(1) E9 (+1 a 0) 

ChF >20 Salário Mínimo (J) (J)/(1) E10 (+1 a 0) 

Total de Domicílios 
(1) 

ChF Analfabetos (A) (A)/(1) E1 (-1 a 0) O reescalonamento de: 
E1+E2 = RA1 

Escolaridade 
Precária 

(RA1) 

 

O reescalo-
namento de: 
RA1 + RA2+ 

RA3+RA4 

Desenvolvi-
mento 

Humano 
IA2 

(-1 a +1) 

ChF com 1 a 3 Anos de Estudo (B) (B)/(1) E2 (-1 a 0) 

Total de Domicílios 
(1) 

ChF Analfabetos (A) (A)/(1) E1 (-1 a 0) 

O reescalonamento de: 
E1+E2+E3+E4+E5+E6 = 

RA2 

Desenvolvimento 
Educacional 

(RA2) 
(-1 a +1) 

ChF com 1 a 3 Anos de Estudo (B) (B)/(1) E2 (-1 a 0) 

ChF com 4 a 7 Anos de Estudo (C) (C)/(1) E3 0 

ChF com 8 a 10 Anos de Estudo (D) (D)/(1) E4 (+1 a 0) 

ChF com 11 a 14 Anos de Estudo (E) (E)/(1) E5 (+1 a 0) 

ChF com > 15 Anos de Estudo (F) (F)/(1) E6 (+1 a 0) 

População de 10 a 
14 anos (2) 

População não Alfabetizada de 
10 a 14 anos (A) 

(A)/(2) E1 (-1 a 0) 
O reescalonamento de: 

E1+E2 = RA3 

Estímulo 
Educacional 

(RA3) 
(-1 a +1) 

População de 5 a 9 
anos (3) 

População não Alfabetizada de 
5 a 9 anos (B) 

(B)/(3) E2 (+1 a 0) 

População Total (4) 
População com 70 anos  

de idade ou mais (A) 
(A)/(4) E1 (-1 a +1) 

O reescalonamento de: 
E1 = RA4 

Longevidade 
(RA4) (-1 a +1) 

Total de Domicílios 
(1) 

Total de Moradores por Domicílio (A) (A)/(1) E1 (-1 a +1)  
Densidade 

Habitacional 
(IE1) (-1 a +1) 

O reescalo- 
namento 

de: 
IE1+RA1+ 
RA2= a1 

 
Conforto 

Domiciliar  
(a1) 

(-1 a +1) 

O reescalo- 
namento de: 

a1+RA3+RA4+ 
IE2 = B1 

 
Qualidade 
Domiciliar 

(B1) 
(-1 a +1) 

O reescalo- 
namento de: 

B1+RA3 = 
(IA3) 

 
Qualidade 

de Vida 
IA3 

(-1 a +1) 

Nº Médio de 
Dormitórios por 

Domicílio (5) 

Escalonado diretamente  E1 (-1 a +1) 

O reescalonamento de: 
E1+E2 = RA1 

Condições de 
Privacidade 

(RA1) 
(-1 a +1) 

Nº Médio de 
Pessoas por 
Domicílio (6) 

Nº Médio de Banheiros 
por Domicílio (A) 

(A)/(6) E2 (-1 a +1) 

Nº Médio de 
Banheiros por 
Domicílio (7) 

Escalonado diretamente  E1 (-1 a +1) 

O reescalonamento de: 
E1+E2 = RA2 

Conforto 
Sanitário 

(RA2) 
(-1 a +1) 

Nº Médio de 
Pessoas por 
Domicílio (6) 

Nº Médio de Banheiros 
por Domicílio (A) 

(A)/(6) E2 (-1 a +1) 

Total de Domicílios 
(1) 

Total de Domicílios com 
Abastecimento Precário de Água (A) 

(A)/(1) 
E1 (-1 a 0) 

AAPrec 

O reescalonamento de: 
E1+E2+E3 = RA3 

Qualidade 
Ambiental 

(RA3) 
(-1 a 0) 

 

Total de Domicílios 
(1) 

Total de Domicílios com 
Instalações Sanitárias Precárias (B) 

(B)/(1) 
E2 (-1 a 0) 

ISPrec 

Total de Domicílios 
(1) 

Total de Domicílios com 
Tratamento Precário de Lixo (C) 

(C)/(1) 
E3 (-1 a 0) 

PTLixo 

População Total 
(4) 

Moradores em Domicílios Particulares 
Improvisados (A) 

(A)/(4) 
E1 (-1 a 0) 

PopImp O reescalonamento de: 
E1+E2 = RA4 

Habitações 
Precárias 

(RA4) (-1 a 0) 
Total de 

Domicílios (1) 
Total de Domicílios Improvisados (B) (B)/(1) E2 (-1 a 0) 

Total de 
Domicílios (1) 

Total de Domicílios não Próprios (A) (A)/(1) 
E1 (-1 a +1) 

HabImp 
 

Propriedade 
Domiciliar 

(IE2) (-1 a 0) 

Total de 
Domicílios (1) 

Total de Mulheres Chefes de Família (A) (A)/(1) 
E1 (-1 a 0) 

MChF 
O reescalonamento de: 

E1+E2 = IA4 
(-1 a +1) 

   
Equidade 

IA4 
(-1 a +1) 

Total de 
Mulheres 
Chefes de 
Família (8) 

Total de Mulheres Chefes 
de Família Analfabetas (B) 

(B)/(8) 
E2 (-1 a 0) 
MChFAnalf 

E(x) = percentuais escalonados 
R(Ex) = índices reescalonados 
I(Ax) = índices finais 
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ANEXO II  –  ABREVIATURAS UTILIZADAS NOS MODELOS DE REGRESSÃO 

DAS ANÁLISES PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, GENOVEZ (2002) 

 
  

 SRend = Sem Rendimento 

 A_1SM = até 1 salário mínimo 

 1_2SM = entre 1 e 2 salários mínimos 

 2_3SM = entre 2 e 3 salários mínimos 

 5_10SM = entre 5 e 10 salários mínimos 

 10_15SM = entre 10 e 15 salários mínimos 

 15_20SM = entre 15 e 20 salários mínimos 

 MAIS_20 = mais de 20 salários mínimos 

 DEducR = Desenvolvimento Educacional Revisto 

 D10_14R = População não Alfabetizada de 10 a 14 anos Revisto 

 D5_9R = População não Alfabetizada de 5 a 9 anos Revisto 

 LongR = Longevidade Revisto 

 DHabR = Densidade Habitacional Revisto 

 PopImpR = População Improvisada Revisto 

 HabImpR = Habitações Improvisadas Revisto 

 AAPrecR = Precário Abastecimento de Água Revisto 

 ISPrecR = Precária instalação Sanitária Revisto 

 PTLixoR = Precário Tratamento de Lixo Revisto 

 MAnalfR = Mulheres não Alfabetizadas Revisto 

 MChFR = Mulheres Chefes de Família Revisto 

 

 

 

 

 

 

 


