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RESUMO 

 

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade estabelecem o Plano Diretor 
como instrumento básico da política de ordenamento territorial, tendo como princípio 
fundamental o cumprimento da função social da propriedade e do direito à cidade. 
Na perspectiva de adequação às diretrizes e aos objetivos da política urbana 
estabelecidos em 1988, o município de Natal elaborou os Planos Diretores de 1994 
e 2007, definindo instrumentos e parâmetros de regulação do uso e ocupação do 
solo possíveis de assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana 
e de gerar subsídios ao planejamento e à gestão da cidade. Apesar de Natal ter sido 
um dos municípios brasileiros pioneiros na adoção desses princípios, antecipando e 
incorporando os instrumentos que em 2001 viriam a ser definidos no Estatuto da 
Cidade, identifica-se que alguns desses instrumentos e parâmetros direcionados à 
regulação do uso e ocupação do solo não tiveram sua aplicação plena, a exemplo 
do mecanismo de acompanhamento e controle dado pelo estoque de área edificável 
e da densidade, que foi substituída pelo coeficiente de aproveitamento no Plano 
Diretor de 2007. Questionando esse procedimento, busca-se, na presente pesquisa, 
investigar de que maneira essa substituição do parâmetro densidade pelo 
coeficiente de aproveitamento influenciou na capacidade da gestão pública de 
regular os processos de uso e ocupação do solo, de forma a adequar a sua 
intensificação ao suporte da infraestrutura instalada. Foram tomadas como 
referências teórico-conceituais as contribuições sobre a prática de planejamento 
urbano no Brasil, nos marcos do ideário da reforma urbana, com destaque para as 
reflexões de Flávio Villaça, Orlando Alves Santos Junior e Daniel Todtmann 
Montandon, Luiz César de Q. Ribeiro, Raquel Rolnik, Ermínia Maricato, Laura 
Machado de Bueno e Renato Cymbalista, José Roberto Bassul e Carlos F. Lago 
Burnett; e, com relação aos parâmetros de controle urbanístico, o estudo identifica 
as diferentes abordagens sobre a densidade urbana e o coeficiente de 
aproveitamento com base nas reflexões de Claudio Acioly Jr., Forbes Davidson, 
Juan Luis Mascaró, Ricardo Ojima, Marcelo de Souza, José Rámon Navarro Vera e 
Armando Ortuño Padilla, Nestor Goulart Reis, Marta Dora Grostein e Susana 
Ricardo Alves. Como conclusão, discute-se a hipótese formulada, inicialmente, de 
que a mudança de parâmetros verificada colocou limites para o município realizar 
uma gestão adequada do solo urbano e, portanto, de fazer cumprir a função social 
da propriedade, considerando a necessidade de adequação entre a intensificação do 
uso e ocupação do solo e a infraestrutura instalada. 
 
Palavras-Chave: Plano Diretor. Parâmetros Urbanísticos. Densidade. Coeficiente de 
aproveitamento.  Infraestrutura. 

 



ABSTRACT 

 

The Federal Constitution of 1988 (Constituição Federal de 1988) and the Statute of 
the City (Estatuto da Cidade) establish the City Master Plan as a basic instrument of 
spatial planning policy, having the fulfillment of the social function of property and the 
right to the city as its fundamental principle. From the perspective of compliance with 
the guidelines and objectives of the urban policy established in 1988, the city of Natal 
developed the Master Plans of 1994 and 2007, setting instruments and parameters 
to regulate the use and occupation of land capable of ensuring the fulfillment of the 
social function of urban property and generate data for planning and management of 
the city. Although Natal has been one of the pioneers among Brazilian municipalities 
in adopting these principles, anticipating and incorporating the instruments which in 
2001 were to be defined in the Statute of the City, it is identified that some of these 
instruments and parameters aimed at regulating the use and occupation of land did 
not have their full implementation, such as the mechanism of monitoring and control 
given by the Stock of Buildable Area (Estoque de Área Edificável) and density, which 
was replaced by the Coefficient of Utilization (Coeficiente de Aproveitamento) in the 
Master Plan of 2007. In this research, by questioning this procedure, it is sought to 
investigate how the substitution of the parameter Density by the Coefficient of 
utilization influenced the capacity of public administration to regulate the processes of 
land use and occupation, in order to adjust its intensification to the support of the 
infrastructure installed. Contributions about the practice of urban planning in Brazil – 
according to the ideas of urban reform – were taken as theoretical and conceptual 
references, with an emphasis on reflections by Flavio Villaça, Orlando Alves Santos 
Junior e Daniel Todtmann Montandon, Luiz César de Q. Ribeiro, Raquel Rolnik, 
Ermínia Maricato, Laura Machado de Bueno e Renato Cymbalista, José Roberto 
Bassul and Carlos F. Lake Burnett , and, regarding the parameters of urban control, 
the study identifies the different approaches to urban density and coefficient of 
utilization based on the reflections of Claudio Acioly Jr., Forbes Davidson , Juan Luis 
Mascaró, Ricardo Ojima, Marcelo de Souza, José Rámon Navarro Vera e Armando 
Ortuño Padilla, Nestor Goulart Reis, Marta Dora Grostein e Susana Ricardo Alves. 
As a conclusion, it is discussed the hypothesis formulated in the beginning, that the 
change of parameters verified placed limits for the municipality to manage urban land 
appropriately and, therefore, enforce the social function of property, considering the 
need for adequacy between intensification of use and occupation of land and 
infrastructure installed . 
 
Keywords: Master Plan. Urban Parameters. Density. Coefficient of Utilization. 
Infrastructure. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação trata do estudo sobre os parâmetros urbanísticos 

aplicados à gestão urbana, tendo como referência os Planos Diretores de Natal, de 

1994 e 2007. O tema consiste em verificar a contribuição da densidade e do 

coeficiente de aproveitamento na regulação do uso e ocupação do solo, tal como 

definidos nos Planos Diretores do município e abrange as áreas do conhecimento 

relativas ao planejamento territorial e urbano, a partir da Constituição Federal (CF) 

de 1988 e do Estatuto da Cidade (EC).  

O interesse em aprofundar o estudo sobre esse tema decorre, principalmente, 

da trajetória profissional da pesquisadora, que inclui a coordenação da elaboração 

do Plano Diretor de Natal de 1994, e da oportunidade de investigar como a aplicação 

da densidade e do coeficiente de aproveitamento pode contribuir com a gestão 

urbana, no acompanhamento e monitoramento do processo de urbanização do 

município. 

De acordo com o artigo 182 da Constituição de 1988 e, posteriormente, com o 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001) o Plano Diretor é o 

instrumento básico da política do ordenamento urbano, através do qual devem ser 

definidos os usos e as características de ocupação de cada porção do território 

municipal, além de conter os instrumentos e parâmetros que permitem ao município 

construir uma política urbana voltada para a concretização da função social da 

propriedade urbana e do direito à cidade para todos. 

Em Natal, desde 1994, o Plano Diretor (promulgado em 05 de agosto de 

1994) incorporou os princípios e instrumentos urbanísticos voltados para a garantia 

da função social da cidade e buscou romper com o modelo tecnocrata que marcou o 

planejamento das cidades brasileiras, sobretudo a partir de 1964, resultando em 

modelo de cidade,  

 

[...] caracterizado, de um lado, pela apropriação privada dos 
investimentos públicos e, de outro, pela segregação de grandes 
massas populacionais em favelas, cortiços e loteamentos periféricos, 
excluídos do consumo de bens e serviços urbanos essenciais 
(BASSUL, 2010, p. 71). 



16 
 

 

A despeito do município de Natal dispor, desde 1901, de instrumentos de 

organização territorial, agravam-se os problemas gerados por esse modelo de 

crescimento urbano, aliado ao acelerado processo de urbanização ocorrido nas 

últimas décadas. Esses problemas podem ser atribuídos, entre outras deficiências 

inerentes ao planejamento urbano, à ausência de uma adequada estruturação da 

administração pública para executar a avaliação e o monitoramento da implantação 

dos instrumentos de gestão da cidade.  

Na busca do enfrentamento dessas questões e da adequação às novas 

diretrizes e objetivos da Política Urbana, estabelecida no Brasil a partir da 

Constituição de 1988, os Planos Diretores de 1994 e 2007 definiram diversas 

diretrizes para viabilizar, entre outros objetivos, o pleno desenvolvimento das 

funções sociais e ambientais da cidade e da propriedade, nos termos da 

Constituição de 1988, posteriormente regulamentada pelo Estatuto da Cidade, da 

seguinte forma: 

 

Art. 4º. [...], ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 
I - o uso e ocupação do solo serão submetidos à capacidade da 
infraestrutura urbana instalada, compatibilizando-a às condições do 
meio-ambiente, considerando-se áreas onde a ocupação pode ser 
intensificada e, outras, onde deve ser limitada; 
II - a dinâmica de ocupação do solo será condicionada pela 
instalação e ampliação da capacidade da infraestrutura e adequação 
às características físico-ambientais-urbanas [...] (NATAL, 1994). 
 
 

Verifica-se, porém, que a implementação dessas diretrizes é função da 

utilização de instrumentos e parâmetros ou índices urbanísticos1 de controle e 

acompanhamento, capazes de assegurar o seu cumprimento, além de gerar 

subsídios ao planejamento e à gestão da cidade.  

Em 1994, a Lei Complementar (LC) nº 07/1994 (Plano Diretor de Natal) 

definiu a densidade como parâmetro urbanístico para efetivar a implantação das 

citadas diretrizes, especialmente, no controle do uso residencial, remetendo a sua 

intensificação à capacidade da infraestrutura urbana instalada. Esse critério orientou 

a definição do zoneamento, dividindo o munícipio em três macrozonas: Zona de 

                                            
1
 De acordo com a NBR 6505, índice urbanístico corresponde a expressões matemáticas de relações 

entre as grandezas físicas e as socioeconômicas, bem como entre as grandezas, para fins 
urbanísticos. 
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Adensamento Básico, Zona Adensável e Zona de Proteção Ambiental (NATAL, 

1994).  

Nas Zonas Adensáveis foi estimulada a intensificação do uso do solo acima 

dos parâmetros básicos, considerando, porém, o limite máximo de disponibilidade de 

área constante do estoque de área edificável definido para cada uso e bairro, em 

função da infraestrutura instalada. Para tanto, o Plano Diretor estabeleceu os 

procedimentos que permitiam à gestão municipal monitorar o estoque ou a 

disponibilidade de área edificável no município. 

Esses critérios estavam diretamente relacionados aos objetivos expressos no 

artigo 3º da referida Lei, da seguinte forma: 

 

Art. 3º - Os critérios que asseguram o cumprimento dos objetivos 
expressos nos arts. 1º e 2º desta Lei, nos termos do art. 119 da Lei 
Orgânica do Município do Natal, são: 
I - [...] 
II - a distribuição equânime dos custos e benefícios das obras e 
serviços de infra-estrutura urbana e a recuperação para a 
coletividade da valorização imobiliária decorrente dos investimentos 
públicos; 
III - a racionalização e adequação do uso da infra-estrutura urbana 
instalada, evitando-se sua sobrecarga e ociosidade; (NATAL, 1994). 
  

Portanto, para a citada norma, a densidade e o coeficiente de aproveitamento 

se apresentavam como os principais parâmetros urbanísticos que, associados ao 

zoneamento e demais instrumentos, se destinavam ao controle urbanístico e 

subsidiava a gestão dos serviços urbanos, da seguinte forma: densidade – a relação 

entre o número de habitantes e a área da unidade territorial considerada, aplicada, 

especificamente, para o uso residencial; e o coeficiente de aproveitamento - o índice 

que se obtém dividindo-se a área construída pela área do lote, não sendo 

computada, no seu cálculo, a área de garagem, desde que não exceda 25% da área 

destinada ao uso principal do empreendimento destinado aos demais usos não 

residenciais (NATAL, 1994, Art. 6º, inciso VI e X). 

Apesar de Natal ter sido um dos primeiros municípios brasileiros a adotar os 

princípios da política urbana, expressa na Constituição de 1988, antecipando e 

incorporando os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, o qual viria a ser 

instituído somente em 2001, alguns desses instrumentos e parâmetros voltados para 

a gestão urbana, previstos em 1994, não tiveram aplicação plena. Ressalta-se que 

ocorreram várias iniciativas de ajuste a esses parâmetros, a exemplo da Lei 



18 
 

 

Complementar nº 022, de 18 de agosto de 1999, que ampliou a densidade básica de 

180 hab/ha (1994), para 225 hab/ha, estratificando, com base na área construída, a 

composição familiar para a definição do número de unidades habitacionais e, em 

2000, da Lei Complementar nº 027/2000, que criou a Zona Adensável do Bairro de 

Ponta Negra, modificando o zoneamento definido em 1994. 

A partir das exigências do Estatuto da Cidade para revisão dos Planos 

Diretores, em 2004 tem início a revisão do Plano Diretor de Natal resultando na Lei 

Complementar nº 082/2007 que, apesar de manter os mesmos princípios, objetivos 

e diretrizes, substitui a densidade no controle da intensificação do uso do solo, 

referente ao uso residencial, pelo coeficiente de aproveitamento para todos os usos 

e retira o estoque de área edificável, remetendo esse controle ao parâmetro máximo 

definido para cada bairro da Zona Adensável monitorado pelo órgão municipal 

competente, com base nos relatórios anuais das concessionárias responsáveis 

pelos serviços de infraestrutura, conforme previsto no Art.13 da Lei Complementar nº 

082/2007. 

Essa substituição foi a questão central que motivou o estudo dos referidos 

parâmetros considerando que a retirada da densidade e dos mecanismos de 

controle (a exemplo do Estoque de Área Edificável) limitou a possibilidade do 

município de exercer as ações de monitoramento. Cabe ressaltar que o estoque de 

área edificável teria essa função enquanto que o relatório elaborado pelas 

concessionárias daria conta apenas de informar ao município (anualmente) a 

tendência de saturação da infraestrutura existente e a necessidade de melhoria e 

ampliações para cada bairro.  

Portanto, trata-se de um controle que evidencia limites para o efetivo 

monitoramento da relação entre a intensificação do uso do solo e a infraestrutura 

existente. Não havendo a inserção de outros mecanismos de acompanhamento, não 

há como o Plano Diretor compatibilizar a intensificação do uso e ocupação do solo à 

infraestrutura, conforme previsto nos instrumentos normativos. Contudo, no 

processo de revisão do Plano Diretor foi apontado que o coeficiente de 

aproveitamento daria conta de fazer essa compatibilização através dos relatórios 

anuais das concessionárias de serviços.  

Considerando que a densidade determina o número de pessoas por área e o 

coeficiente de aproveitamento define a relação entre a área construída e a área do 
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terreno, busca–se compreender as potencialidades e limites desses parâmetros para 

a gestão do crescimento urbano em Natal.  

Diante do exposto, indaga-se: de que maneira a substituição do parâmetro 

densidade pelo coeficiente de aproveitamento influenciou na capacidade da gestão 

pública de regular os processos de uso e ocupação do solo, numa perspectiva de 

compatibilidade entre a adequada intensificação do uso do solo e o suporte da 

infraestrutura instalada? 

Essa questão aponta para a formulação da seguinte hipótese de trabalho: a 

substituição da densidade pelo coeficiente de aproveitamento fragilizou a 

capacidade de gestão do poder público na regulação do uso e ocupação do solo de 

forma compatível com a infraestrutura, deixando vulnerável, portanto, um dos eixos 

de consecução dos objetivos de efetivação da função social da cidade e da 

propriedade urbana. 

Assim, busca-se compreender os fundamentos de formulação dos parâmetros 

urbanísticos previstos nos Planos Diretores de 1994 e 2007, visando evidenciar a 

contribuição da densidade e do coeficiente de aproveitamento para a efetivação da 

função social da cidade e da propriedade, no tocante à adequação da intensificação 

do uso e ocupação do solo à capacidade da infraestrutura instalada. 

A pesquisa visa, especificamente, contribuir para estudos sobre a gestão do 

espaço urbano e, a partir de uma visão de conjunto: i) identificar os diferentes 

aspectos conceituais da densidade e do coeficiente de aproveitamento e suas 

relações com a forma urbana; ii) abordar as transformações na prática de 

formulação dos instrumentos de planejamento urbano pós-Constituição de 1988; iii) 

caracterizar  os parâmetros urbanísticos no planejamento urbano no município de 

Natal, a partir de 1994; iv) caracterizar o contexto politico em que se deu a 

formulação dos Planos Diretores de Natal de 1994 e 2007, na visão dos diferentes 

atores que participaram do processo; e, dada a complexidade do tema, envolvendo 

diversas variáveis, foi necessário optar pela delimitação  operacional e de análise, a 

partir dos dados oficiais disponíveis, e nesse sentido, optou-se por: v) caracterizar a 

dinâmica sócio espacial que reflete na intensificação do uso do solo nos bairros de 

Tirol e Capim Macio, como recorte físico-territorial, representando duas áreas do 

município com dinâmicas de ocupação do solo diferenciadas – ocupação 

consolidada (Tirol) e em processo de consolidação (Capim Macio) – principalmente, 

no que se refere à aplicação dos parâmetros urbanísticos; vi) caracterizar as 
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condições da infraestrutura urbana, especialmente os subsistemas de água e esgoto 

nos citados bairros, uma vez que as diretrizes estabelecidas nos Planos 

condicionam o uso e a ocupação do solo à capacidade da infraestrutura instalada; e  

vii) identificar as potencialidades da densidade instituída no Plano Diretor de 1994 e 

o coeficiente de aproveitamento estabelecido no Plano Diretor de 2007, para o 

planejamento e a gestão urbana do município.  

Considerando que as citadas normas inserem diferentes parâmetros voltados 

para o controle urbanístico, define-se a densidade e o coeficiente de aproveitamento 

e suas relações com a infraestrutura instalada como objeto de estudo. Como 

universo de análise foram delimitados os bairros de Tirol e Capim Macio, frações 

urbanas que possibilitam uma comparação entre duas áreas com dinâmicas de 

ocupação do solo diferenciadas: uma com ocupação consolidada (bairro do Tirol) e 

outra com ocupação em processo de consolidação (bairro de Capim Macio).  

Situados em regiões administrativas e zonas de adensamento diferentes, o 

Tirol, devido a sua localização na Região Administrativa Leste e na Zona Adensável 

(segundo o Macrozoneamento definido na Lei Complementar nº 07/1994 e Lei 

Complementar nº 082/2007) e o bairro de Capim Macio, localizado na Região 

Administrativa Sul e, de acordo com as referidas leis, inserido na Zona de 

Adensamento Básico (Figura 01), se constituem, para efeito desta pesquisa, nas 

frações urbanas que melhor podem representar a dinâmica urbana do munícipio, no 

período analisado (2000 a 2010). 
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Figura 01 - Regiões administrativas e a indicação da área de estudo 

  
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - Anuário Natal 2013

2
 

 

Quanto aos procedimentos metodológicos, esta dissertação prioriza dois 

eixos de estudo: um voltado para a concepção da política urbana e o outro, para os 

conceitos e aplicação dos parâmetros urbanísticos. 

                                            
2
 Adaptado, pela pesquisadora, para inclusão da área de estudo. 
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No que se refere à política urbana, a análise fundamentou-se na discussão 

em torno da matriz da reforma urbana no país, a partir das reflexões de Flávio 

Villaça (2005), Orlando Alves Santos Junior e Daniel Todtmann Montandon (2011), 

Raquel Rolnik (1997; 2001) Ermínia Maricato (2011), Laura Machado de Bueno e 

Renato Cymbalista (2007), José Roberto Bassul (2010) e Carlos F. Lago Burnett 

(2009). Com relação aos conceitos e aplicação dos parâmetros urbanísticos, o 

estudo incorporou as reflexões de Acioly e Davidson (1998), referentes à tomada de 

decisão para definição de qualquer parâmetro que possa intervir na qualidade dos 

espaços urbanos e os impactos decorrentes de sua aplicação, ou seja, 

 

[...] decisões tomadas nesta área podem ter um impacto significativo 
na saúde, meio ambiente, na produtividade das cidades e no 
processo de desenvolvimento humano como um todo (ACIOLY; 
DAVIDSON, 1998, p.10). 

 

Com relação à tomada de decisão pelo poder público, para os citados 

autores, a densidade urbana, como parâmetro urbanístico, é de grande importância 

no processo decisório, tanto para o planejamento e o desenho urbano, como para a 

gestão territorial, pois sua aplicação afeta diretamente o desenvolvimento urbano, ou 

seja, 

 

[...] a densidade serve como instrumento de apoio à formulação e 
tomada de decisão por parte dos planejadores urbanos, urbanistas, 
arquitetos, e engenheiros no momento de formalizar e decidir sobre a 
forma e extensão de uma determinada área da cidade (ACIOLY; 
DAVIDSON, 1998, p. 16). 

 

Quando a discussão trata da relação entre o adensamento urbano e a 

infraestrutura, adota-se a visão de Mascaró (1998, p. 49), quando destaca que “uma 

cidade realmente constitui-se quando as edificações são atendidas por um 

adequado sistema de infraestrutura”. Ainda referindo-se à densidade urbana, o autor 

reconhece que o debate sobre o tema se apresenta bastante controverso quando 

relacionado ao padrão de vida, reconhecendo que “[...] formou-se a ideia de que 

qualidade de vida só se consegue com densidades populacionais baixas” 

(MASCARÓ, 1998, p. 49). 

No entanto, ao analisar o 2º Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental de Porto Alegre (2º PDDUA), em 1998, Mascaró (1998) afirma que a 
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qualidade de vida urbana não deve estar condicionada, apenas, à aplicação de um 

parâmetro urbanístico, mas, ao conjunto de instrumentos e parâmetros 

estabelecidos nas normas, ressaltando que, 

 

A qualidade de vida só é boa quando a legislação urbana, em 
conjunto, permitir uma boa harmonia entre densidade de ocupação 
do solo; alturas edificadas; afastamentos de frente, fundos e laterais 
e larguras das ruas, assim como outros fatores, como tipo de 
atividade dos usuários nesse setor, taxa de motorização, etc. 
(MASCARÓ, 1998, p. 49). 

 
Para comprovar a hipótese formulada e alcançar os objetivos desta pesquisa, 

o procedimento utilizado se consistiu na adoção de formas de investigação que 

permitam compreender as potencialidades dos parâmetros ou índices urbanísticos 

para o controle do uso e ocupação do solo, através do estudo desses parâmetros 

para atender à finalidade expressa nos Planos Diretores de Natal de 1994 e 2007. 

Dentre os procedimentos operacionais, foram utilizadas como técnicas a 

coleta de dados, a consulta bibliográfica, a documental, a entrevista e a visita de 

campo. A consulta bibliográfica teve como objetivo adquirir e complementar o 

conhecimento sobre as questões relacionadas à compreensão dos parâmetros ou 

índices urbanísticos que contribuem para a forma urbana, incluindo a produção 

científica disponível em livros, periódicos, artigos e revistas, integrantes do acervo 

particular e de bibliotecas públicas e virtuais, referentes à análise de experiências na 

aplicação da densidade e do coeficiente de aproveitamento no controle urbanístico. 

A consulta documental objetivou caracterizar os bairros de Tirol e de Capim 

Macio, através de dados da infraestrutura existente e da legislação urbanística 

incidente sobre o município, especialmente, os Planos Diretores de 1984,1994 e 

2007, de dados dos Censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Anuários de Natal, livros, artigos, teses e dissertações disponibilizadas na biblioteca 

da UFRN e virtuais e no acervo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo (SEMURB) e da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte 

(CAERN), através de cadastros, documentos técnicos e publicações. 

Foram utilizados, para a análise, os dados da CAERN referentes ao número 

de ligações e consumo de água e coleta de esgoto nos bairros de Tirol e Capim 

Macio, caracterizando as condições de atendimento desses subsistemas e 

qualificando os citados bairros, quanto ao grau de urbanização, para efeito de 
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aplicação dos parâmetros de intensificação do uso e ocupação solo, previstos nos 

citados instrumentos normativos. 

No que se refere à aplicação dos parâmetros em questão, foram utilizados os 

dados do setor de licenciamento da SEMURB nos bairros do Tirol e Capim Macio, 

especificamente, o cadastro de controle e acompanhamento dos empreendimentos 

licenciados no período de 2007 a 2010, à luz do Plano Diretor de 2007, totalizando 

169 empreendimentos, como dados referenciais para a simulação nos dois 

momentos, justificado pela ausência de dados disponíveis na SEMURB em períodos 

anteriores a 2007. 

Esses dados permitiram: a) projetar a população esperada com a aplicação 

de cada parâmetro e comparar os resultados em duas situações simuladas, a partir 

dos empreendimentos licenciados; e, b) projetar o consumo de água e esgoto, 

utilizando, para isso, a população esperada com a aplicação de cada parâmetro 

isoladamente, identificando a situação em que ocorre o maior consumo. 

Acrescentam-se, como ilustração, as simulações gráficas da ocupação de 

determinada quadra de cada bairro, segundo os parâmetros urbanísticos aplicados 

ao uso residencial, definidos nos Planos Diretores de 1994 e 2007. Para tanto, 

utilizou-se a orientação metodológica adotada por Costa (2001), permitindo construir 

diversas situações de ocupação para a mesma quadra, em cada um dos bairros, da 

seguinte forma: i) ocupação atual, considerando a base cartográfica da SEMURB, 

2006; ii) ocupação, segundo os parâmetros urbanísticos (densidade básica e 

máxima) do Plano Diretor de 1994; iii) ocupação segundo os parâmetros 

urbanísticos (coeficiente de aproveitamento básico e máximo) do Plano Diretor de 

2007. Foram fixadas as prescrições urbanísticas relacionadas aos recuos mínimos 

estabelecidos nos referidos Planos e o parcelamento do solo resultante do 

remembramento dos lotes existentes.  

Essas simulações contribuíram para identificar o grau de complexidade de 

cada parâmetro em gerar indicadores de acompanhamento e monitoramento da 

dinâmica urbana pelo gestor público, em cumprimento ao princípio da função social 

da propriedade, notadamente, quando se trata da relação entre adensamento e 

infraestrutura, cujo principal indicador é a demanda populacional. 

Para a complementação de dados e de informações coletadas, foram 

utilizadas consultas aos técnicos do município, profissionais e estudiosos 

representando os diversos segmentos que participaram, em diferentes momentos, 
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da construção dos referidos Planos, através de entrevistas abertas que contribuíram 

para averiguação dos fatos, conhecimento de opiniões e condutas na aplicação dos 

parâmetros, complementando a base de dados e informações para análise da 

legislação, no que se refere à sua aplicação. A visita de campo teve a finalidade de 

constituir um registro fotográfico da situação de determinadas frações territoriais, 

previamente selecionadas, dos bairros do Tirol e Capim Macio, que possibilitassem 

visualizar a dinâmica urbana no período estudado. 

Após o levantamento e coleta de dados, as informações foram 

sistematizadas, constituindo-se na base de reflexão para as conclusões. 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos:  

No primeiro e segundo capítulo, o estudo buscou a fundamentação na função 

social da cidade e da propriedade, a partir das discussões acumuladas em torno da 

matriz teórica da reforma urbana no país, refletidas na construção dos instrumentos 

de planejamento urbano, principalmente, as reflexões de Orlando Alves Santos 

Junior e Daniel Todtmann Montandon (2011), Raquel Rolnik (1997; 2001) Ermínia 

Maricato (2011), Laura Machado de Bueno e Renato Cymbalista (2007), José 

Roberto Bassul (2010) e Carlos F. Lago Burnett (2009) que trazem diferentes 

contribuições sobre os avanços na prática de planejamento urbano no Brasil, a partir 

da inclusão do ideário da reforma urbana na formulação dos Planos Diretores. 

Tendo com referência os parâmetros de controle urbanístico definidos na legislação 

municipal e o Plano Diretor como instrumento de gestão e estruturação do espaço 

urbano, o estudo procura identificar as diferentes abordagens sobre os citados 

parâmetros urbanísticos, especialmente, a densidade urbana e o coeficiente de 

aproveitamento e, para isso, foram adotadas como base de estudo as reflexões de 

Claudio Acioly Jr. e Forbes Davidson (1998), Juan Luis Mascaró (1998), Ricardo 

Ojima (2007), Marcelo de Souza (2006), José Rámon Navarro Vera e Armando 

Ortuño Padilla (2011), Nestor Goulart Reis (2009), Marta Dora Grostein (2013) e 

Susana Ricardo Alves (2011) além de outros identificados no decorrer do 

desenvolvimento do trabalho. 

O terceiro capítulo do trabalho é dedicado à revisão das análises produzidas 

acerca da legislação urbanística do município, com destaque para os Planos de 

1994 e 2007, delimitados por trazerem no seu conteúdo os parâmetros urbanísticos 

investigados e aplicados em diferentes momentos do planejamento urbano em 

Natal, possibilitando a compreensão sobre sua formulação. 
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O quarto capítulo foi dedicado, notadamente, às questões relacionadas à 

intensificação do uso e ocupação do solo e sua relação com a capacidade da 

infraestrutura instalada, observando-se os limites fixados na legislação.  Para isso, 

foram delimitados os subsistemas de água e esgoto, por esses subsistemas se 

constituírem em indicadores determinantes (em 1994 e 2007), na definição do 

macrozoneamento do munícipio e na delimitação das áreas territoriais passíveis de 

maior adensamento. 

O quinto capítulo (conclusão), procura-se evidenciar as potencialidades da 

densidade urbana e do coeficiente de aproveitamento para o atendimento da função 

social da cidade e da propriedade, destacando-se aspectos que se apresentam 

como obstáculo ao cumprimento desses princípios, quando relacionados ao acesso 

à infraestrutura e sua importância no controle urbanístico de Natal. 
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CAPÍTULO 1 

 

INSTRUMENTOS E PARÂMETROS URBANÍSTICOS: 

visões e conceitos na mudança de paradigma do 

planejamento urbano após Constituinte de 1988 na 

perspectiva do Direito à Cidade  
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1 INSTRUMENTOS E PARÂMETROS URBANISTICOS: VISÕES E CONCEITOS 

NA MUDANÇA DE PARADIGMA DO PLANEJAMENTO URBANO APÓS 

CONSTITUINTE DE 1988 NA PERSPECTIVA DO DIREITO À CIDADE 

 

 

Para compreender a influência dos parâmetros urbanísticos no controle e 

acompanhamento da dinâmica urbana e sua relação com a função social da cidade 

e da propriedade, é fundamental uma reflexão sobre a questão urbana pós 

Constituinte de 1988, na visão de diferentes atores envolvidos na construção e 

aplicação dos princípios da reforma urbana e, consequentemente, dos instrumentos 

de planejamento urbano, a partir desse contexto. 

O final do século XX e o início do século XXI representaram, para a Política 

Urbana brasileira, um período de significativas transformações institucionais, tanto 

no âmbito nacional como em nível local (nos munícipios), especialmente, pós 

Constituinte de 1988. Incluem-se, nessas transformações, a obrigatoriedade, para os 

municípios com mais de 20 mil habitantes, de elaborar seus Planos Diretores, 

através dos quais devem ser regulamentados os instrumentos urbanísticos previstos 

na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - o Estatuto da Cidade, cujas mudanças 

são referenciadas por Bueno e Cymbalista (2007, p. 8), da seguinte forma: 

 

[...] o Estatuto da Cidade instituiu o Plano Diretor em um novo e 
estratégico patamar: ele se transformou no principal instrumento para 
a gestão territorial, que regula o uso e a ocupação do solo, define 
direitos de propriedade e – principalmente – os parâmetros através 
dos quais esta deve desempenhar sua função.  

 

Nesse sentido, considera-se que o Plano Diretor, da forma como foi definido 

na Constituição Federal de 1988 (Art. 182 e 183) e regulamentado pelo Estatuto da 

Cidade, pode contribuir para a construção de um novo paradigma de planejamento 

territorial e urbano que visa à redistribuição dos benefícios da urbanização para toda 

população, através do conjunto de instrumentos de intervenção no território 

municipal e de uma nova concepção de planejamento e de gestão urbanos.  

Destaca Rolnik (2001, p. 5), que as inovações contidas na gestão urbana a 

partir de 1988, estão situadas em três campos, ou seja:  
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que incorpora a [...] um conjunto de novos instrumentos de natureza 
urbanística voltados para induzir - mais do que normatizar - as 
formas de uso e ocupação do solo; uma nova estratégia de gestão 
ideia de participação direta do cidadão em processos decisórios 
sobre o destino da cidade e a ampliação das possibilidades de 
regularização das posses urbanas, até hoje situadas na ambígua 
fronteira entre o legal e o ilegal.  
 

Para melhor compreender o contexto atual em que está inserido o 

planejamento e a gestão urbana, é importante destacar, no primeiro momento, o 

conhecimento sobre alguns pontos da trajetória de construção da matriz teórica da 

reforma urbana no Brasil. 

 Apesar das inovações na gestão urbana, a partir da Constituição de 1988, do 

Estatuto das Cidades e da criação do aparato institucional (Ministério das Cidades e 

Conselho das Cidades), alguns autores tecem diferentes críticas a essas inovações, 

entre eles, Villaça (2005, p. 90), quando se refere à recente prática de elaboração 

dos Planos Diretores no Brasil, destacando que os avanços apontados não 

conseguem se concretizar em decorrência “[...] do abismo que separa o seu discurso 

da prática de nossa administração municipal e da desigualdade que caracteriza 

nossa realidade política e econômica [...]” ou, como Burnett (2009), em sua análise 

sobre o que de fato se concretizou do ideário da Reforma Urbana na Constituinte de 

1988, quando considera que  

[...] a Carta Magna ao despachar a política urbana para os limites 
municipais, pois ao remeter a decisão sobre a função social da 
cidade para cada um dos municípios [...] mais uma vez, beneficiou as 
forças conservadoras com interesses na manutenção da atual lógica 
de produção do espaço urbano. [...] as disposições constitucionais 
fecharam o cerco em torno do projeto da Reforma Urbana, 
completando-se assim o tripé força econômica, pensamento técnico 
e poder político, articulados entre si e com papéis decisivos no que 
foi entendido como um “novo processo de planejamento urbano”, 
aparentemente, favorável aos reclamos populares (BURNETT, 2009, 
p. 145). 

No entanto, outros estudiosos, mesmo reconhecendo as limitações dos 

municípios para gerenciarem a complexidade urbana, consideram que os Planos 

Diretores, pelo menos em termos legais, implicam a importância estratégica no 

tocante à concretização dos princípios e objetivos da reforma urbana (JUNIOR 

SANTOS; RIBEIRO, 2006) e identificam a existência de uma lógica comum que 

inclui uma diferença entre o objetivo do planejamento urbano tradicional e a nova 
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ordem jurídica, ou seja, a “[...] intervenção nos modos de produção da cidade real, 

ao invés da adoção de modelos ideais [...]” (ROLNIK, 2000, p. 8).  

Destaca-se, ainda, que a expectativa dos setores populares no processo 

constituinte de 1987/1988, era a aprovação do principio da função social da 

propriedade e da cidade no texto constitucional. Tendo em vista que, a CF de 1988 

condicionou o cumprimento da função social da propriedade ao Plano Diretor (Art. 

82 e 183), este passou a ser redefinido em seus pressupostos e instrumentos de 

aplicação pelo conjunto social que vinha, naquele processo, construindo o caminho 

para a reforma urbano no país3. 

Esses pressupostos são importantes para que se empreenda uma reflexão 

sobre os avanços alcançados e os impasses enfrentados pelas administrações 

públicas na elaboração e implementação dos princípios constitucionais e seus 

respectivos instrumentos, o que requer empenho na compreensão, aperfeiçoamento 

e revisão permanente dos instrumentos de regulação do solo urbano. 

Em uma breve reflexão sobre a trajetória dos princípios e instrumentos de 

planejamento no Brasil, identifica-se que o debate remonta à década de 1970, em 

que o país vivia o chamado “período desenvolvimentista” iniciado por volta da 

segunda metade dos anos 1950, quando se intensificou, significativamente, a 

concentração populacional nas áreas urbanas, acumulando problemas e 

desigualdades sociais geradas pela atratividade exercida pela industrialização, 

provocando insatisfações da sociedade civil, principalmente dos movimentos sociais 

pela moradia, culminando com a realização, em 1963, do Seminário Nacional de 

Habitação e Reforma Urbana (FERREIRA, 2003).  

Entretanto, a mobilização da sociedade civil, que vinha crescendo em torno 

das grandes reformas sociais, foi desmontada no governo militar. No caso da 

reforma urbana, seus princípios foram substituídos por um planejamento urbano 

centralizador e tecnocrático (FERREIRA, 2003). 

No entanto, a década de 1980, segundo Cymbalista (2007, p. 25), pode ser 

considerada o marco inicial das mudanças qualitativas na luta em torno da política 

urbana, para o autor, período marcado pelo 

[...] momento de redemocratização e das intensas mobilizações 
sociais. Em meados daquela década articulou-se o “movimento 

                                            
3 
Carta de Princípios, São Paulo, 1989. 
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nacional pela reforma urbana”, recuperando o termo “reforma 
urbana”, desenhado na década de 1960 no contexto das reformas de 
base promovidas pelo governo João Goulart.  
 

Assim, em 1985, é criado o Movimento Nacional pela Reforma Urbana 

(MNRU), resultado de uma ampla mobilização dos diversos setores da sociedade 

civil organizada em apoio ao processo constituinte, tendo um papel de destaque na 

elaboração e aprovação do capítulo da Política Urbana, liderando a proposta de 

Emenda Popular ao projeto de lei em discussão e, posteriormente, na elaboração 

das constituições estaduais, leis orgânicas municipais e planos diretores. O Brasil 

contemporâneo estava vivendo uma das mais intensas transformações, onde as 

cidades resultam, na visão de Ribeiro e Santos Júnior (2011, p. 11), 

 

[...] da combinação de dois mecanismos complementares: a 
liberdade para os agentes capitalistas tratarem e negociarem a 
cidade (em especial a moradia e o solo urbano) como mercadoria (ou 
seja, a livre mercantilização) e a perversa política de tolerância com 
todas as formas de uso e apropriação do solo urbano (o que permitiu 
não somente as ocupações ilegais das favelas e loteamentos 
irregulares, mas também as formas ilegais de ocupação de áreas 
nobres pelas classes médias e pelas elites).  
 

A situação exigia uma reforma urbana capaz de agir sobre a dinâmica de 

formação, crescimento e transformação das nossas cidades que, segundo os 

autores, pode ser sintetizada em,  

 

[...] duas questões nacionais cruciais: por um lado, a questão 
democrática traduzida na consolidação da cidadania ativa [...] regime 
político republicano capaz de assegurar a todos o direito à cidade, 
[...] por outro, a questão distributiva traduzida na quebra do controle 
excludente do acesso à riqueza, à renda e às oportunidades geradas 
no (e pelo) uso e ocupação do solo urbano, assegurando a todos o 
direito à cidade como riqueza social em contraposição a sua 
mercantilização (RIBEIRO; SANTOS JÚNIOR, p. 12). 
 

Essas transformações requeriam a atualização da questão urbana brasileira, 

incluindo novos modelos de planejamento e gestão da cidade. A participação da 

sociedade civil na gestão pública no Brasil é uma prática recente, assegurada a 

partir da Constituição Federal de 1988, já que a própria lei oferece uma série de 

mecanismos que permite que a população, de forma articulada, participe da gestão 

da cidade e reivindique seus direitos. 
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Nesse sentido, os princípios constitucionais tornaram-se referência nos 

debates acadêmicos e políticos sobre a questão urbana no Brasil. Princípios 

relacionados ao direito à cidade, à função social da propriedade e à gestão 

democrática, que foram inscritos pelos movimentos sociais na Emenda Popular, 

confirmando-se como os pilares da matriz teórica e política da Reforma Urbana, 

constituíram-se os novos paradigmas sobre a questão urbana do ponto de vista 

teórico e conceitual e para as políticas de desenvolvimento territorial e urbano. 

Ainda no universo dos movimentos sociais, foi articulado, em 1987, o Fórum 

Nacional da Reforma Urbana (FNRU), que até hoje agrupa várias entidades 

representativas dos segmentos dos movimentos sociais, organizações não 

governamentais e instituições de pesquisa. Ressalta-se, entretanto, que apesar do 

descrédito generalizado com a experiência de planejamento urbano no país 

(planejamento urbano centralizador e tecnocrático) (FERREIRA, 2003), os planos 

diretores ganharam importância estratégica na concretização dos princípios e 

objetivos da reforma urbana assegurados na Constituição Federal (Art. 182), que 

remeteu a possibilidade de efetivação da função social da propriedade ao Plano 

Diretor, considerado importante instrumento de implantação de novos padrões de 

gestão da cidade. 

O FNRU defendia um maior acesso da população aos bens e serviços e à 

gestão democrática da cidade, sendo incluída na pauta de debates a questão 

redistributiva dos bens e serviços públicos, a formulação de instrumentos jurídicos e 

urbanísticos que viabilizassem a participação efetiva da população, principalmente, 

na construção de uma nova forma de gestão que possibilitasse o exercício pleno da 

cidadania. Destacam Grazia e Rodrigues (2003, p. 14) que “[...] Os princípios 

elaborados coletivamente, que referenciam o Movimento pela Reforma Urbana 

desde seu nascimento [...]” são os seguintes: 

 

 [...] Direito à Cidade e à Cidadania – entendido como uma nova 
lógica que universalize o acesso aos equipamentos e serviços 
urbanos, a condições de vida dignas, ao usufruto de um espaço 
culturalmente rico e diversificado e, sobretudo, a uma dimensão 
política de participação ampla dos habitantes das cidades na 
condução de seus destinos. 

 Gestão Democrática das Cidades – entendida como forma de 
planejar, produzir, operar e governar as cidades submetidas ao 
controle social, [...]. 
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 Função Social da Cidade e da Propriedade – entendida como a 
prevalência do interesse comum sobre o direito individual de 
propriedade, o que implica no uso socialmente justo e 
ambientalmente equilibrado do espaço urbano.  

 

Esses princípios, incorporados ao aparato institucional, orientam a construção 

dos instrumentos de gestão urbana a partir de 1988. Nesse sentido, entende-se que 

a Lei trouxe novas expectativas para o planejamento e desenvolvimento urbano 

através dos princípios, diretrizes e instrumentos voltados para a promoção do direito 

à cidade, fortalecendo a gestão democrática e a função social da cidade e da 

propriedade urbana, cujo objetivo trata da inclusão territorial e da redução das 

desigualdades relacionadas às irregularidades no acesso à terra urbanizada e à 

degradação ambiental que caracterizam a maioria das cidades brasileiras. Observa-

se, em pesquisas recentes sobre a avaliação dos Planos Diretores, organizadas por 

Santos Junior e Montandon (2011) que, em geral, esses princípios foram incluídos 

na formulação dos Planos Diretores Municipais, no entanto, poucos foram 

efetivados. 

Remetendo à abordagem para o contexto da estrutura institucional, destaca-

se a reflexão de Maricato (2006), quando analisa a criação de um órgão gestor em 

âmbito nacional (Ministério das Cidades) e os processos de formulação de uma 

Política de Desenvolvimento Urbano, em que “[...] a participação social, tende a ser 

um forte impulso para incluir a questão urbana na agenda política brasileira”. Em 

suma, a avaliação da autora sobre os avanços dessa trajetória política está refletida 

na seguinte observação: “essa construção é recente e sua consolidação depende da 

defesa e continuidade dos pilares que a inspiraram, o que não está completamente 

assegurado em razão dos interesses em jogo” (MARICATO, 2006, p. 219). 

Dessa forma, entende-se que a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da 

Cidade estabelecem as diretrizes para o planejamento e desenvolvimento urbano no 

Brasil. Entretanto, como afirma Villaça (2005, p. 10) em relação aos Planos 

Diretores, 

 

[...] o Plano Diretor (na concepção ampla) é um poderoso 
instrumento para a solução de nossos problemas urbanos [...]. Se 
tais problemas persistem é porque nossas cidades não tem 
conseguido ter e aplicar esse miraculoso Plano Diretor. 
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Ainda sobre a dimensão do planejamento urbano, a partir do Estatuto da 

Cidade, Rodrigues (2004, p. 13) registra que o mesmo assume uma nova dimensão 

“[...] ao regulamentar os instrumentos para a aplicação das normas urbanísticas [...]”. 

Entretanto, a autora reconhece que o planejamento apresenta limitações na medida 

em que ainda prevalece o paradigma do planejamento estático, setorial, burocrático 

que não conseguiu reduzir o que chamou de “[...] sombreamento de atribuições das 

unidades da federação e que o poder público permanece como o agente 

fundamental na aplicação dos instrumentos de planejamento” (RODRIGUES, 2004, 

p. 13). 

No entanto, entende-se que o Estatuto da Cidade traz uma série de inovações 

para a gestão urbana, especialmente, as relacionadas à ampliação da abrangência 

dos Planos Diretores e o alcance dos princípios que norteiam a sua função, 

atualmente, mais voltados para fazer cumprir a função social da cidade e da 

propriedade.  

Cabe destacar que, além dos parâmetros urbanísticos (densidade e 

coeficiente de aproveitamento), objetos desta pesquisa, outros instrumentos de 

caráter jurídico e urbanístico foram concebidos ou redefinidos no âmbito do Estatuto 

da Cidade, especificamente, com a finalidade, segundo Galvão (2005, p. 27) “[...] de 

induzir de forma mais eficiente e eficaz o controle do uso e ocupação do solo e de 

possibilitar um melhor cumprimento dos princípios constitucionais mencionados”.  

Dentre os instrumentos, ressalta-se a importância da Transferência do Direito 

de Construir e Outorga Onerosa do Direito de Construir, estabelecidos pela Lei nº 

10.257/2001-Estatuto da Cidade, inseridos no conjunto de instrumentos que, na 

visão de Galvão (2005, p.27), estão mais “[...] voltados para promoção de 

estratégias de expansão imobiliária, mais desejáveis do ponto de vista social e 

urbanístico” cujos principais objetivos são: i) promover o melhor aproveitamento da 

infraestrutura instalada, além de possibilitar a recuperação para a coletividade da 

valorização imobiliária gerada por ações públicas (Outorga Onerosa); ii) assegurar o 

aproveitamento econômico de um bem ao proprietário de imóvel situado em área,  

que por suas características físicas, ambientais e culturais apresentam restrições ao 

direito de construir, conforme previsto no Estatuto da Cidade.  

Essas inovações influenciaram, também, a formulação e a forma de utilização 

dos parâmetros de controle do uso e ocupação do solo, quanto ao acesso à terra 

urbanizada e à democratização do solo urbano, incluindo, segundo Rolnik (2001), 
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dispositivos capazes de atuar sobre a especulação imobiliária e instrumentos que 

permitem separar o direito de propriedade da potencialidade construtiva dos 

terrenos, atribuídos pela legislação urbana através dos parâmetros urbanísticos, a 

exemplo da densidade e do coeficiente de aproveitamento, objeto deste estudo. 
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CAPÍTULO 2 

 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS: 

influências sobre a estruturação do espaço e da forma 

urbana  
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2 PARÂMETROS  URBANÍSTICOS: INFLUÊNCIAS SOBRE A ESTRUTURAÇÃO 

DO ESPAÇO E DA FORMA URBANA 

 

 

Os Planos Diretores, como instrumentos de planejamento do uso e ocupação 

do solo urbano, estão incorporados à gestão urbana no Brasil desde a década de 

1930, com a elaboração do Plano Agache, no Rio de Janeiro. A partir de 1988, com 

a promulgação da Constituição Federal, a sua abrangência foi ampliada e os 

princípios que norteiam sua função foram modificados, estando voltados para fazer 

cumprir a função social da cidade e da propriedade, através da aplicação dos 

diferentes instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. É nesse contexto de 

mudanças que se insere este estudo sobre os parâmetros urbanísticos e suas 

potencialidades, como instrumentos de gestão voltados para a promoção do direito à 

cidade nos termos das citadas normas. 

Inicialmente, busca-se compreender o significado dos parâmetros 

urbanísticos na forma de produção do espaço urbano, na visão de diferentes 

autores, entre eles, Souza (2002), que trata da relação de grandezas e índices que 

atuam, diretamente, na produção do espaço urbano e em cuja reflexão destaca que 

“Os parâmetros urbanísticos consistem em grandezas e índices (relação entre duas 

grandezas) que medem aspectos relevantes relativos à densidade e à paisagem 

urbana”. (SOUZA, 2002, p. 220) 

Segundo o autor, os parâmetros urbanísticos e os zoneamentos devem andar 

juntos e expressar aspectos da densidade urbana e das formas espaciais, no 

entanto, a construção dos parâmetros, mesmo com a “[...] nítida vocação 

progressista, pode ser distorcida e trazer mais mal do que bem, se porventura forem 

regulamentados de maneira pouco inteligente, inadequada ou distorcidos.” (SOUZA, 

2002, p. 220) 

Oliveira (2010), em sua reflexão sobre os parâmetros urbanísticos no contexto 

do município de Natal, apoiada no pensamento de Souza (2002), afirma que os 

parâmetros urbanísticos condicionam a ocupação do solo, permitindo a manutenção 

de densidades e tipologias compatíveis com uma boa qualidade de vida e 

ressaltando que parâmetros como “[...] a densidade urbana, associada ao 

zoneamento, se destinam ao controle da forma urbana, mais que os outros 

mecanismos de controle urbano”. (OLIVEIRA, 2010, p. 34).  
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Entretanto, a definição do parâmetro mais adequado a cada realidade urbana 

parece ser ainda, um dos principais problemas dos urbanistas e planejadores, na 

visão de Acioly e Davidson (ACIOLY; DAVIDSON, 1998, p. 9). 

Entende-se que o desafio da regulação urbanística é agir sobre as diferentes 

realidades locais, incluindo: dinâmica econômica e imobiliária, potencialidades 

locais, estágios e qualidade de organização da sociedade civil e os parâmetros 

urbanísticos para o seu controle, em atendimento a um novo paradigma que parte 

do pressuposto de que, segundo Rolnik (2000, p. 7) “[...] a cidade é produzida por 

uma multiplicidade de agentes que devem ter sua ação coordenada [...] a partir de 

um pacto, que corresponda ao interesse público da cidade”.  

Esta pesquisa focaliza a análise da densidade e do coeficiente de 

aproveitamento, dentre os parâmetros urbanisticos (gabarito, afastamentos, área 

construída, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, densidade, entre 

outros) que atuam diretamente na relação entre a necessidade de crescimento 

urbano e a qualidade de vida.  

A densidade urbana, no que se refere à sua importância e como deve ser 

compreendida na avaliação do processo de urbanização de determinado espaço 

urbano, é vista, a partir das reflexões de Acioly e Davidson (1998, p. 16) como um 

“[...] referencial importante para avaliar tecnicamente e financeiramente a 

distribuição e consumo da terra urbana, infraestrutura e serviços públicos em uma 

área residencial.” E o coeficiente de aproveitamento observa o que estabelece o 

Estatuto da Cidade4 haja vista, a relação dos dois parâmetros com os objetivos 

constantes dos Planos Diretores de Natal de 1994 e 2007. 

 

 

 

                                            
4
 Coeficiente de Aproveitamento - a relação entre a área edificável e a área do terreno 

quando da aplicação da outorga onerosa do direito de construir, cujos limites devem ser 
estabelecidos nos Planos Diretores considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura 
existente e o aumento da densidade prevista para cada área (Lei nº 10.257/2001 EC, 2001, 
Art. 28). 
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2.1 DENSIDADE URBANA E COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS NA GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO 

URBANO 

 

Para introduzir uma reflexão sobre as potencialidades dos parâmetros ou 

índices urbanísticos (densidade urbana e coeficiente de aproveitamento) para a 

gestão e estruturação dos espaços urbanos, a partir da Constituição de 1988 e do 

Estatuto da Cidade, é importante compreender que as mudanças introduzidas por 

esses instrumentos regulatórios trouxeram diferentes rumos para o desenvolvimento 

urbano, através das diretrizes, princípios e instrumentos voltados para a promoção 

do direito à cidade e para efetivação da gestão democrática (SANTOS JUNIOR; 

SILVA; SANT’ANA, 2011, p. 14).  

Essas mudanças institucionais e políticas, estabelecidas em 1988 e 

regulamentadas no Estatuto da Cidade em 2001, têm no Plano Diretor o seu 

principal instrumento, cujo objetivo é assegurar a função social da cidade e da 

propriedade urbana, garantir o direito à moradia e o acesso aos serviços a todos os 

cidadãos, bem como implementar uma gestão democrática e participativa capaz de 

aplicar os instrumentos e parâmetros  definidos nesses dispositivos legais (SANTOS 

JUNIOR; SILVA; SANT’ANA, 2011, p. 14). 

Avalições recentes sobre o quadro geral das cidades destacam que os 

problemas urbanos se acumulam em velocidade sempre superior às condições e 

possibilidades de soluções e, nesse contexto no Brasil, o modelo de cidade sempre 

esteve relacionado ao contexto politico onde a intervenção do planejamento urbano 

estava restrita a modelos ideais e tinham o zoneamento como instrumento do 

planejamento e controle urbanístico, baseado em índices, como taxas de ocupação, 

coeficientes de aproveitamento e tamanhos mínimos de lotes ideais para cada 

porção da cidade (ROLNIK, 2000, p. 4). 

Esse modelo e seus respectivos parâmetros ou índices urbanísticos 

começaram a ser questionados, quanto à sua eficácia, para responder às demandas 

do processo de urbanização crescente no país. Nessa direção, pode-se destacar o 

questionamento de Netto e Saboya (2010) em relação à capacidade de intervenção 

desses instrumentos e parâmetros refletidos na seguinte pergunta: “[...] Como os 

instrumentos de intervenção tradicionais, como zoneamento e demais regras de 

ocupação e uso do solo, colocam-se face aos desafios desse complexo padrão de 
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urbanização?” e, acrescenta ainda, os autores, “[...] como modelos normativos 

podem guiar as dinâmicas cada vez mais complexas (e potencialmente 

contraditórias) da cidade brasileira?” (NETTO; SABOYA, 2010). 

Assim, entende-se que os atuais instrumentos e parâmetros urbanísticos têm, 

entre outras funções, o desafio de intervir sobre a dinâmica urbana para reduzir as 

desigualdades geradas nas cidades, refletidas na disputa pelos setores mais 

valorizados. E, em alguns casos, criados para permitir a flexibilização dos 

instrumentos urbanísticos vigentes (como as operações urbanas, operações 

interligadas e solo-criado), em troca de um pagamento que pode ser efetuado em 

dinheiro, em melhorias de infraestrutura, ou na construção de habitação popular, 

conforme definido pelo município, na tentativa de viabilizar ações de intervenção 

sobre os conflitos sociais gerados pelo processo de urbanização.  

A flexibilização dos parâmetros urbanísticos, em alguns casos, tem sido 

usada para aumentar a densidade populacional o que, de certa forma, poderá 

proporcionar a otimização do uso da infraestrutura urbana, mas, alerta Rolnik (2000, 

p. 11), que essa prática de estimular a intensificação do uso e ocupação do solo 

deve ser tratada 

 

[...] com bastante cuidado, pois o aumento da densidade de área 
construída nem sempre significa o aumento da densidade 
populacional. Pelo contrário, bairros que se transformam em centros 
de negócios tendem a expulsar população, esvaziando-se à noite e 
desequilibrando ainda mais o uso da infraestrutura.  
 

Retomando a discussão sobre a questão dos índices urbanísticos de controle 

do uso e ocupação do solo, ressalta-se que as leis de zoneamento, em geral, têm 

adotado dois parâmetros de disciplinamento do uso do solo urbano: um relativo à 

densidade populacional, outro referente ao coeficiente de aproveitamento ou índice 

de utilização. Esses dois parâmetros são instrumentos básicos para a definição de 

uma distribuição equitativa de densidades urbanas compatíveis com os limites da 

sustentabilidade ambiental, social e econômica das cidades. 

Com relação ao primeiro, reconhece-se que o processo de controle da 

densidade, por meio da regulamentação urbanística, ainda é um tema pouco 

explorado e o debate controverso, por envolver diferentes interesses onde, para 

Rolnik (2000, p. 12), 
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[...] o desafio é o controle da densidade a partir da incidência da 
regulação urbanística segundo seus objetivos reais, combatendo os 
movimentos de adensamento e desadensamento que ocorrem à sua 
revelia - e muitas vezes na contra-mão do investimento público,  
adensando os territórios precários e desadensando aqueles que 
contam com infraestrutura consolidada”.  
 

Esses são, portanto, os desafios que devem ser enfrentados pelos gestores 

públicos, técnicos e especialistas, para quem a densidade urbana é um tema que 

permanece altamente polêmico, segundo Mascaró (2011), o qual destaca que a 

qualidade de vida só é boa quando a regulamentação urbanística é tratada em 

conjunto com os demais parâmetros, devendo ser observada a diversidade da 

cidade e buscando as densidades adequadas. 

Especialmente com relação à densidade urbana, Acioly e Davidson ressaltam 

sua importância para o planejamento urbano, desde que associada a outros fatores 

como disponibilidade do solo urbano, a legislação urbana e edilícia existente, a 

tipologia e porte das edificações e o tamanho das famílias consideradas.  

Assim, é importante se entender as múltiplas dimensões da densidade e, para 

isso, é necessário se fazer alguma distinção com relação à abrangência do 

parâmetro, ou seja: densidade demográfica (o foco desta pesquisa) significa o 

número de pessoas residindo em determinada área, geralmente expressa em 

habitantes por hectare; densidade habitacional - trata-se do número de unidades 

habitacionais de determinada área, dividida pela área, em hectare. As densidades, 

sejam demográfica ou habitacional, podem ser expressas na forma bruta ou líquida. 

O Plano Diretor de Natal (Lei Complementar nº 07/1994) definiu a densidade 

líquida relacionando com a área territorial líquida, da seguinte forma:  

 

Art. 6º. Para fins desta Lei são adotadas as seguintes definições: 
I - [...] 
IV - Área Líquida – a área total do bairro, excluídas as áreas verdes, 
as de preservação e os arruamentos; 
XI - Densidade Líquida – a relação entre o número de habitantes e a 
área líquida da unidade territorial considerada; (NATAL, 1994). 
 

O Coeficiente de aproveitamento foi definido no Estatuto da Cidade (Art. 28, § 

1o) como “[...] a relação entre área edificável e a área do terreno.” Trata-se de um 

conceito técnico invariável, ou seja, sempre terá como referência a relação entre a 

área edificável e o tamanho do terreno, o que requer do poder público, através do 
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Plano Diretor, o estabelecimento das limitações necessárias ao equilíbrio entre o 

adensamento construtivo e populacional e as condições ambientais e urbanas, 

sobretudo, quando se trata de atender ao principio constitucional de garantia da 

função social da cidade e da propriedade expressa no Estatuto da Cidade. Ou seja, 

o direito de construir está restrito ao coeficiente de aproveitamento, único ou básico, 

definido em cada Plano Diretor. 

Comentando o Estatuto da Cidade, em seus diversos artigos, no que se refere 

ao estabelecimento do Coeficiente de Aproveitamento, que poderá ser básico ou 

único, e máximo, os autores Barros, Carvalho e Montandon (2010, p. 107) destacam 

que, para que se cumpra a função social da cidade e da propriedade, a definição do 

coeficiente de aproveitamento (principalmente o coeficiente de aproveitamento 

máximo) “[...] deve considerar a capacidade de suporte da infraestrutura e o 

aumento da densidade.” Para isso, o Poder Público deve estabelecer limites para 

determinadas áreas e, ainda, diferenciar por usos (residencial, comercial ou 

serviços), evitando a sobrecarga da infraestrutura. 

Entretanto, a utilização de parâmetros diferenciados (básico ou único e 

máximo), seja para a densidade ou para o coeficiente de aproveitamento, exige que 

sejam estabelecidos os limites máximos para a área construída ou para a densidade 

nos Planos Diretores, reduzindo a influência do potencial construtivo no valor da 

terra urbana. Galvão (2005), na sua análise sobre a utilização de parâmetros 

urbanísticos diferenciados e os riscos de distorção da sua aplicação sobre o valor da 

terra urbana, destaca que a simples aplicação de diferentes índices sem a 

consideração de critérios urbanísticos adequados, poderá provocar efeitos adversos 

sobre o espaço urbano, entre eles, o de produzir profundas diferenciações de 

adensamento entre as diferentes áreas ou zonas da cidade, propiciando, por 

exemplo, uma expansão desordenada, a coexistência de vazios urbanos com áreas 

excessivamente verticalizadas e, até mesmo, a deterioração de áreas mais nobres e 

centrais da cidade, decorrente de sobrecargas ou ociosidade de suas infraestruturas 

instaladas (GALVÃO, 2005, p. 27). 

Sobre o ponto de vista da sustentabilidade, as contradições sobre a forma de 

cidade mais compatível ainda existem, ou seja, se por um lado, a forma compacta é, 

frequentemente, indicada como uma das mais apropriadas para o uso racional da 

infraestrutura e preservação dos recursos naturais, por outro lado, a forma dispersa, 

ou espalhamento urbano como destaca Mascaró (2001), pode trazer consequências 
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que resultam em dois processos distintos: a) baixa densidade urbana resultante de 

lotes com áreas grandes; e b) falta de continuidade da malha urbana, chamada de 

leapfrogging ou vazios urbanos. 

Na visão do autor, esse modelo de expansão (dispersa) tem como resultado 

uma situação contraditória, pois considerando que, enquanto o valor da terra tende a 

baixar, o padrão de crescimento torna-se economicamente insuficiente, ou seja, tem 

baixa rentabilidade, o que não é desejável (MASCARÓ, 2001). 

Portanto, aprofundar o conhecimento sobre esses índices urbanísticos que, 

aliados ao zoneamento e demais parâmetros (taxa de ocupação, gabaritos, taxa de 

permeabilização, recuos etc.), influenciam, significativamente, na estruturação do 

espaço urbano, exige uma compreensão das diferentes abordagens conceituais 

desses parâmetros e da forma urbana. 

 

2.2 DENSIDADE, COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO E A FORMA 

URBANA: ABORDAGENS CONCEITUAIS 

 

Para discutir a influência dos parâmetros urbanísticos (densidade e 

coeficiente de aproveitamento) na gestão pública, considerando o Estado como um 

dos agentes reguladores do ordenamento urbano procura-se, aqui, contextualizar a 

importância desses parâmetros na produção dos espaços urbanos e sua influência 

no processo de ocupação territorial presente em diferentes abordagens conceituais. 

Neste estudo, destacam-se os modelos alternativos adotados para a forma urbana 

que procuram relacionar a sustentabilidade e a dimensão urbana, a partir do grau de 

adensamento das cidades. 

Nas últimas décadas, um dos enfoques do debate sobre essa forma urbana, 

segundo Vera e Padilla (2010), tem ocorrido em torno de dois modelos alternativos: 

cidade compacta e cidade dispersa. A noção de cidade compacta remete à ideia de 

cidade densa e com alto grau de mistura de funções, que caracterizava as cidades 

mediterrâneas tradicionais. Segundo os autores “[...]se ha convertido tanto em un 

paradigma disciplinar vinculado a las estrategias de sostenibilidad ambiental urbana 

como en un icono verbal del discurso de algunos políticos locales[...]” (VERA; 

PADILLA, 2010, p. 24).  

Na reflexão dos autores sobre a diferença dos dois conceitos, observam-se 

duas tendências: uma ideológica, que utiliza a noção de cidade compacta para 
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legitimar as propostas do ponto de vista da sustentabilidade, e outra, que deriva da 

cidade difusa que surge como contrário da cidade compacta, tendo a densidade 

como a variável mais relevante nessa abordagem. 

Para os autores, a densidade tem sido um dos principais indicadores de 

qualidade de vida urbana, destacando que, entre meados do século XIX e XX, as 

diferentes propostas que marcaram a teoria do urbanismo moderno tiveram a 

densidade residencial como um dos principais indicadores, a exemplo do projeto 

Villie Radieuse, de Le Corbusier, apresentado no encontro em Bruxelas em 1930 – 

torres de 150 m de altura e densidade de 1.000 hab/ha e o projeto de Gropius que 

relacionava a distribuição de blocos paralelos com a altura, orientação, insolação e 

densidade.  

Ressalta-se ainda que nos Estados Unidos, o modelo adotado na segunda 

metade do século XX era representado por projetos de cidades estendidas e 

dispersas, caracterizadas pela descentralização das atividades e baixa densidade, 

que chamam de “fenômeno do sprawl residencial” (VERA; PADILLA, 2010, p. 25). 

Esse fenômeno atraiu a atenção de diferentes especialistas, frente à significância 

que os custos diretos e indiretos dessa forma de crescimento vinham sendo 

incluídos no debate sobre a valorização da produção do espaço urbano. 

Ricardo Ojima (2007), em um estudo comparativo sobre a urbanização 

brasileira, a partir da construção de indicador de dispersão urbana, destaca dois 

fatores que influenciam o crescimento urbano: o populacional e o padrão de 

expansão física das ocupações urbanas. 

Tendo como referência esses dois fatores, o autor destaca que um dos 

desafios do século 21 “[...] não é apenas a pressão dos números, mas como as 

formas urbanas se moldam e são moldadas pelas tensões entre crescimento 

populacional e expansão urbana [...]” (OJIMA, 2007, p. 277). E, procurando 

esclarecer como as aglomerações urbanas se comportam, resume o fenômeno da 

seguinte forma: 

 

[...] duas aglomerações urbanas podem apresentar taxas de 
crescimento populacional semelhantes no mesmo período, mas uma 
pode configurar uma forma urbana compacta, verticalizada e 
monocêntrica e outra poderá conformar o seu espaço urbano de 
modo disperso, horizontalizado e policêntrico, cada qual 
representando custos sociais e ambientais distintos. 
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O autor ainda se reporta ao termo urban sprawl5 já mencionado, quando 

surgiu nos Estados Unidos, em meados da década de 1960, sobretudo, para 

caracterizar o padrão suburbano de urbanização (representada pela expansão 

descontrolada das aglomerações urbanas) e levavam os diversos pesquisadores a 

adotarem diferentes metodologias para “[...] avaliar em que medida uma forma de 

ocupação do espaço poderia apresentar impactos sociais, econômicos e ambientais 

diferenciados” (OJIMA, 2007, p. 278). 

As reflexões anteriores apontam para se compreender que a urbanização 

dispersa é a principal tendência contemporânea de expansão das cidades e, 

segundo Sposito (2004), esse é o desafio que se coloca na atualidade, ou seja, de 

compreender a simultânea diminuição das densidades urbanas e das contiguidades 

territoriais, com a consequente criação de vazios urbanos e de novas formas 

territoriais mais descontínuas que, contraditoriamente, reforçam a concentração 

econômica pela especialização locacional das atividades e caracteriza o modelo de 

urbanização dispersa. 

O fenômeno da urbanização dispersa se apresenta, segundo Mancini (2008), 

cada vez mais globalizado, conduzindo a uma nova realidade espacial que destaca 

as formas mais complexas na visão dos diversos estudiosos do fenômeno.  

O modelo de urbanização, conceituado na literatura internacional como urban 

sprawl, vem sendo estudado com diferentes enfoques que variam de evidências 

morfológicas a impactos negativos no meio ambiente, principalmente, quando 

relacionado à escassez de recursos naturais e à diminuição da qualidade de vida 

(MANCINI, 2008, p. 9).  

Na visão de Reis (2009), o debate sobre esse fenômeno ainda não é 

devidamente compreendido no Brasil. Em entrevista à revista Cidadania & Meio 

Ambiente, o autor alerta que a urbanização dispersa provoca o esvaziamento das 

áreas centrais das cidades médias e grandes, ocasionando desperdícios de 

recursos públicos em infraestrutura, provocado pelo que chamou de “esgarçamento 

do tecido urbano”. 

Ainda, para analisar os fatores que contribuem para as formas de ocupação 

urbana, Ojima (2007, p. 282) considera que entre 

                                            
5
 Ou dispersão urbana, tradução livre do termo em inglês utilizado para essa abordagem, urban 

sprawl. Embora a tradução literal do termo remeta a "espraiamento urbano", optou-se pelo termo 
dispersão. Outras referências, como Indovina (1990) e Scott et al. (2001), apontam para a análise 
deste processo a partir de outras abordagens, como cidade difusa e cidade-região. 
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[...] os fatores que evidenciam a mudança no padrão de ocupação 
urbana, está o fato de que, recentemente, há um descompasso entre 
o crescimento da população urbana e a expansão das áreas 
urbanas. Segundo pesquisa publicada pelo Sierra Club (2003), o 
ritmo de crescimento das áreas urbanas, nos Estados Unidos, 
excede em pelo menos duas vezes aquele verificado para a 
população.  

 

Considera o autor que, para análise dessa forma de ocupação, uma das 

maneiras que se pode utilizar para medir esse “[...] descompasso em áreas 

metropolitanas distintas seria a análise das densidades populacionais” (OJIMA, 

2007, p. 282). Nesse sentido, a densidade se apresenta como um dos indicadores 

mais utilizados para quantificar a forma urbana, todavia, as decisões tomadas na 

definição da densidade mais apropriada para os diferentes setores podem resultar 

em impactos significativos no meio urbano, na produtividade e no processo de 

desenvolvimento das cidades. 

Nesse campo de abordagem identificam-se interpretações variadas sobre o 

conceito de densidade, entre eles os relacionados (desde meados do século XX) à 

valorização do papel desse parâmetro, na forma e condições de funcionalidade do 

desenvolvimento urbano.  

Como a densidade urbana é um índice que pode ser construído a partir de 

relações diversas, entre as quais se insere o número de habitantes, o número de 

habitações, as áreas construídas e pavimentadas e as funções da ocupação do solo, 

e, tendo em vista ser bastante comum relacionar o conceito de densidade à 

dicotomia alto-baixa e a elas podem estar associados modelos de ocupação 

distintos, Alves (2011, p. 11), relacionando a densidade urbana a um instrumento de 

compreensão e estruturação do espaço, afirma que “[...] morfotipologias distintas 

podem apresentar valores de densidade semelhantes [...]”, conforme se pode 

observar na Figura 02: 
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Figura 02 – Três áreas com 75 fogos/ha 

 
 

Os estudos acrescentam que não existe consenso acerca do que pode se 

considerar alta, média ou baixa densidade, em razão da variedade de conceitos que 

os termos apresentam, a partir do contexto territorial e cultural em que se inserem. 

Reconhece Alves (2011) que, apesar das limitações analíticas sobre a densidade 

urbana, seja do ponto de vista qualitativo e quantitativo, a mesma exerceu, no século 

XX, um papel central no debate sobre a boa e a má forma de ocupação urbana, 

sobretudo nas últimas décadas, com a necessidade generalizada de implementar 

modelos de desenvolvimento mais sustentáveis, requer o desenvolvimento de  

pesquisas que respondam às questões relacionadas aos benefícios e desvantagens 

da densidade urbana, a partir desses diversos conceitos. 

Alguns autores, elucidando as vantagens e as desvantagens da densidade 

(mais alta ou mais baixa) para uma cidade, reconhecem que a alta densidade 

apresenta como vantagens o uso mais eficiente do solo urbano e mais eficiência da 

infraestrutura, maior controle social e economia de escala e, como desvantagens, 

destacam a degradação ambiental, o congestionamento e a poluição; a baixa 

densidade traz como desvantagens problemas, tais como, o acesso aos serviços 

públicos e a insuficiente interação social, porém, consideram como vantagens a 

menor degradação do meio urbano, a possibilidade de saneamento de baixo custo e 

de propiciar uma vida mais tranquila, procurando relacionar aos modelos de cidade 

compacta e dispersa, onde o adensamento e o espalhamento urbano podem causar 

efeitos positivos e negativos ao meio urbano e à qualidade de vida. 

Conforme alerta Acioly e Davidson (1998, p. 9), “qualquer que seja a escolha, 

ambas as soluções trazem consigo uma série de impactos ao meio ambiente urbano 
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e à qualidade, intensidade e singularidade da vida e convívios urbanos” No entanto, 

os diversos agentes que atuam na produção do espaço urbano (profissionais e 

políticos) têm refletido pouco sobre o padrão de urbanização (tamanho e forma) das 

diferentes porções da cidade e os efeitos que exercem na qualidade de vida e no 

espaço de moradia da população. 

Não se trata, simplesmente, de optar pela alta ou baixa densidade para 

determinada cidade, mas cabe verificar se a densidade é compatível com a 

realidade de determinada área como se pode depreender da reflexão de Jacobs 

(2000, p. 230) em defesa da diversidade urbana: 

 

[...] densidades habitacionais urbanas adequadas são uma questão 
de funcionalidade. Não pode ser baseada em abstrações sobre a 
extensão da área que idealmente deveria ser reservada para tantas e 
tantas pessoas (vivendo numa sociedade submissa imaginária). As 
densidades são muito baixas, ou muito altas, quando impedem a 
diversidade urbana, em vez de a promover. 

 

Constata-se que a densidade exerce influência sobre a qualidade do espaço 

e, consequentemente, sobre a vida urbana, podendo-se considerar que os efeitos de 

sua aplicação não estão associados apenas à questão do grau (alta ou baixa), mas 

é necessário investigar em que medida os parâmetros de intensidade do uso do solo 

interagem com os demais aspectos relacionados à produção do espaço urbano e 

podem contribuir para uma adequada ou inadequada qualidade de vida urbana. 

O coeficiente de aproveitamento ou índice de utilização pode ter diferentes 

denominações que expressam o mesmo conceito. A abordagem aqui apresentada 

adota o conceito de coeficiente de aproveitamento conforme definido no Estatuto da 

Cidade, qual seja, “a relação entre a área edificável e a área do terreno” (Lei nº 

10.257, 2001, Art. 28 §1º). O mesmo artigo da Lei associa o parâmetro à aplicação 

da outorga onerosa (autorização para construir acima do potencial básico), 

remetendo ao Plano Diretor a obrigatoriedade de definir os seus limites básico (ou 

único) e máximo, considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e 

o aumento da densidade, em consequência do aproveitamento máximo construtivo 

permitido. 

Destacam alguns autores que a necessidade do controle da medida de 

adensamento do solo pode ser variada e utilizar diferentes métodos para sua 

efetivação exigindo, para cada um, indicadores mais apropriados. No entanto, a 
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definição dos parâmetros mais adequados para uma determinada área, zona ou 

cidade deve ser precedida da definição clara de sua finalidade urbanística, de seu 

papel no contexto mais amplo da cidade e do conhecimento das características 

físicas e da disponibilidade da infraestrutura (LIMA, 2002, p. 99). O autor destaca 

ainda que, quando se refere à concepção dos parâmetros de uso e ocupação do 

solo para determinado espaço urbano, há importância de se considerar 

 

[...] os efeitos da associação de dois ou mais deles, de forma a 
garantir a coerência em relação aos objetivos desejados, ou seja, 
evitando que a aplicação de um parâmetro comprometa a finalidade 
de um outro” (LIMA, 2002,  p. 102).  

 

Anzolch (2003) estudando o que denominou de “código da forma urbana”, 

avalia o desempenho diferencial dos índices construtivos estabelecidos no 1º Plano 

Diretor de Porto Alegre, reconhecendo que a maioria dos problemas decorrentes de 

sua aplicação pode estar relacionada à dificuldade de integração das diferentes 

formas de controle, ressaltando que isto acontece “[...] porque o esgotamento das 

possibilidades de integração, em nível técnico, ocorre quando estas formas de 

controle, ao se multiplicarem, se enfraquecem [...]” (ANZOLCH, 2003, p. 92). 

Nesse sentido, é importante destacar que as abordagens aqui evidenciadas 

contextualizam a diferença entre os parâmetros urbanísticos e a importância de ser 

considerada, na definição dos mesmos, a finalidade urbanística e a integração de 

dois ou mais parâmetros assegurando a coerência entre os objetivos desejados e, 

assim, evitando o comprometimento dos demais parâmetros, especialmente, quando 

relacionado ao que estabelece os Planos Diretores.  

Pode-se entender que, a partir dessa abordagem conceitual, o Plano Diretor 

como ferramenta de controle do uso urbano, tem interferido na propriedade privada, 

através do controle da forma urbana e do estabelecimento de limites ao rendimento 

do solo e, como tal, pode ser considerado importante instrumento de construção da 

forma urbana e gestão pública.  
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2.3 REFLEXÕES CONCEITUAIS E A IMPORTÂNCIA DOS PARÂMETROS 

URBANÍSTICOS NA ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

A partir das reflexões conceituais e da importância dos parâmetros 

urbanísticos para gestão e estruturação do espaço urbano, entende-se que dois 

principais aspectos devem ser considerados na formulação dos instrumentos 

normativos, tais como: i) a garantia, pelo poder público, que os procedimentos 

adotados na definição dos instrumentos e índices de regulação do uso e ocupação 

do solo considerem os objetivos de combate aos movimentos de adensamento de 

desadensamento, os quais, segundo Rolnik (2000, p. 12), têm resultado em 

movimentos contrários à aplicação dos investimentos “[...] adensando os territórios 

precários e desadensando aqueles que contam com infraestrutura consolidada [...]”; 

ii) as abordagens, evidenciadas neste estudo contextualizam a diferença entre os 

parâmetros urbanísticos e a importância de ser considerado, na definição dos 

mesmos, a finalidade urbanística e a integração de dois ou mais índices. Dessa 

forma, assegurando a coerência entre os objetivos desejados, evitando o 

comprometimento dos instrumentos urbanísticos, em especial quando relacionado 

ao que estabelece o Plano Diretor e, no caso do objeto deste estudo, a 

compatibilidade entre o uso e ocupação do solo e a capacidade de atendimento da 

infraestrutura urbana, na perspectiva do direito à cidade.  

De acordo com o Ministério das Cidades (2005, p. 23), três eixos 

estruturantes devem ser considerados: i) Inclusão social - o acesso a terra 

urbanizada; ii) justiça social - distribuição mais justa dos custos e dos benefícios do 

desenvolvimento urbano; iii) gestão democrática - aplicar instrumentos que 

assegurem a participação efetiva de quem vive e constrói a cidade nas decisões e 

na implementação do Plano.  

Igualmente, pode-se compreender que o Plano Diretor, como ferramenta de 

controle do uso e ocupação do solo urbano, a partir dessa abordagem conceitual, 

tem interferido na propriedade privada através do controle da forma urbana e do 

estabelecimento de limites ao rendimento do solo e, como tal, pode ser considerado 

importante instrumento de construção da forma urbana e de gestão pública. 

Essa interferência do Plano Diretor se dá a partir da aplicação dos parâmetros 

de regulação do uso e ocupação do solo.  
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CAPÍTULO 3 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS:  

concepções e procedimentos de aplicação nos Planos 

Diretores de Natal – 1994 e 2007  
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3 PARÂMETROS URBANÍSTICOS: CONCEPÇÕES E PROCEDIMENTOS DE 

APLICAÇÃO NOS PLANOS DIRETORES DE NATAL – 1994 E 2007 

 

 

Esta seção do estudo enfoca os parâmetros urbanísticos no contexto dos 

Planos Diretores de Natal de 1994 e 2007 por trazerem no seu conteúdo a 

densidade e o coeficiente de aproveitamento aqui investigados e aplicados em 

diferentes momentos do planejamento urbano em Natal, possibilitando a 

compreensão de sua formulação. 

 

3.1 PARÂMETROS URBANÍSTICOS: INSERÇÕES NOS PLANOS DIRETORES DE 

NATAL 

 

Diversas iniciativas de intervenção urbanística foram realizadas em Natal a 

partir do século XX, com destaque para os Planos Urbanísticos, Planos Diretores e 

outras formas de intervenção, representando, cada uma, o contexto político e 

administrativo então vigente, tornando-se marcos referenciais do processo de 

urbanização da cidade. Entre os Planos Urbanísticos, destaca-se o Plano da Cidade 

Nova (1901), que, construído sob a ótica da cidade ideal, estabeleceu um padrão 

físico-espacial para frações da cidade (Figura 03), o qual prevalece até hoje, a 

despeito das mudanças no contexto político-administrativo que orientou as demais 

iniciativas. 
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Figura 03 - Master-plan (1901-1904) 

 
Fonte: PMN/ SEMURB – Anuário Natal – 2008. 

 

Esta pesquisa trata, especificamente, dos Planos Diretores formulados no 

período pós Constituição Federal de 1988, ou seja, os datados de 1994 e 2007. No 

entanto, como os parâmetros urbanísticos são o objeto deste estudo, referencia-se, 

também, o Plano de Organização Territorial de Natal instituído pela Lei nº 

3.175/1984 a partir do qual, procura-se descrever e comentar com mais detalhe o 

conteúdo dos Planos Diretores de 1994 e 2007, haja vista, a inclusão da densidade 

e do coeficiente de aproveitamento, nesses instrumentos normativos.   

A Lei nº 3.175/1984 traz como avanço, sobre as normas anteriores, a 

consolidação e institucionalização do planejamento urbano através da formação de 

um aparato técnico, com a criação do Instituto de Planejamento Urbano do Município 

de Natal (IPLANAT) e a reorganização do Conselho Municipal de Planejamento e 

Meio Ambiente (CONPLAM). 

 Como destaca Duarte (2011, p. 83) 

 

[...] até o início dos anos 1980 se consolidava em Natal um processo 
de ocupação dispersa e fragmentada da malha urbana [...], com a 
transformação do solo rural em urbano e a expansão do perímetro da 
cidade [...]  
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Essa situação representava o contexto urbano em que o poder público 

discutia a elaboração do Plano Diretor, cujo modelo de planejamento, segundo 

Duarte (2011), tinha como referência os Planos de 1967 (elaborado por uma 

empresa de planejamento de São Paulo - SERETE) e de 1974 baseados no ideário 

do planejamento racional e harmônico do modelo de Plano Diretor de 

Desenvolvimento Local Integrado (PDDLI). Acrescenta ainda a autora que, 

fundamentado nos preceitos da Carta de Atenas, “[...] pensava o zoneamento a 

partir do macro, sem buscar e considerar as especificidades da realidade urbana 

[...]” (DUARTE, 2011, p. 88).  

A despeito de sua elaboração ter se efetivado no período do pleno debate dos 

princípios da Reforma Urbana, o Plano de 1984, não incorporou os novos princípios 

e instrumentos em discussão. Para Duarte (2011, p. 89), “[...] o Plano Diretor de 

1984 manteve o caráter tecnocrático, de controle físico e territorial [...]” apesar de 

prever, assim como os Planos Diretores elaborados pelo município a partir da 

Constituinte de 1988, a produção do espaço urbano com vistas à melhoria de vida 

da população local e o adequado aproveitamento dos investimentos públicos, 

conforme Art. 4º da Lei nº 3.175/1984:  

 

Art.40 – São objetos desta Lei 
a) Promover a ocupação do solo urbano de forma racional, 
permitindo a perfeita adequação da estrutura urbana ao bem estar da 
população;   
b) Ordenar o alojamento da população, impedindo especulações 
que possam concorrer para o rebaixamento de nível econômico da 
propriedade imobiliária e à promiscuidade do uso e funções 
conflitantes numa mesma área; (NATAL, 1984).   

 

Assim, a citada Lei representava a última iniciativa de planejamento físico-

territorial de base funcionalista, como se pode observar no zoneamento que dividia a 

cidade em Zonas por usos e funções urbanas, estabelecendo padrões de 

adensamento através de parâmetros diferenciados de densidades para o uso 

residencial associado a diferentes índices de utilização, ou conforto como foi 

denominado o coeficiente de aproveitamento, distribuído por zona de densidade 

conforme Figura 04. 
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Figura 4 - Plano Diretor Físico-Territorial de Natal – Lei n0 3.175/1984 – Zoneamento de 
Densidades 

 
 

Fonte: Rosa Maria Pinheiro de Oliveira, 2010. Adaptação da área de estudo pela 
pesquisadora 

 

 

Cabe destacar, ainda, a reflexão de Lima (2001) sobre o zoneamento 

funcionalista estabelecido no Plano de 1984, no controle do processo de segregação 

socioespacial que já caracterizava a cidade, afirmando que o mesmo não conseguiu 

modificar a tendência de exclusão social histórica, 
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O Plano Diretor 84, portanto adotou um esquema de zoneamento e 
modelo a ser implantado nas áreas de expansão urbana, [...] 
Entretanto, esta diretriz não foi obedecida e o zoneamento funcional 
não pode se contrapor às tendências históricas de utilização de 
atividades. O Plano Diretor 84, portanto, não conseguiu interferir na 
tendência de urbanização existente, baseada nos eixos viários 
estabelecidos no início do século pelo Plano da Cidade Nova, e 
retificados a partir de 1942, preservando a forma de apropriação 
urbana, e a segregação sócio espacial. (LIMA, 2001, p. 118). 

 

Dez anos depois (1994), com base no debate fundamentado nos 

pressupostos da reforma urbana, principalmente a função social da propriedade  e 

do direito à  cidade, foi elaborado o Plano Diretor de Natal (Lei Complementar nº 

07/1994) rompendo com o zoneamento funcionalista e estabelecendo, na visão de 

Oliveira (2010, p. 61), a 

 

[...] compatibilização entre adensamento do solo e a capacidade de 
suporte da infraestrutura instalada, estabeleceu parâmetros para 
resgatar a valorização imobiliária decorrente da atuação urbanística e 
da qualificação do espaço urbano com recursos provenientes do 
esforço coletivo.  

 

A citada Lei procurou introduzir transformações significativas na forma de 

apropriação do solo, pelo mercado imobiliário, na medida em que, o zoneamento do 

uso e ocupação do solo se dava vinculado aos instrumentos, prescrições e 

parâmetros urbanísticos em substituição, ao zoneamento funcionalista do Plano de 

1984 estabelecendo parâmetros urbanísticos diferenciados por uso e zona da cidade 

(Figura 05), ou seja, definiu a densidade para uso residencial e o coeficiente de 

aproveitamento para os demais usos, cujo objetivo era favorecer o 

acompanhamento e monitoramento da implantação do Plano, pelo gestor público, 

dos requisitos mínimos para o cumprimento da função da propriedade urbana. 
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Figura 05 - Plano Diretor de Natal – Lei Complementar n0 07/1994 – Macrozoneamento  

 
 

Fonte: PMN/ SEMURB – Anuário de Natal – 2008. Adaptação da área de estudo pela 
pesquisadora 

 

No entanto, no período entre 1994 e 2001 (ano da promulgação da Lei do 

Estatuto da Cidade), a Lei Complementar nº 07/1994 foi ajustada duas vezes através 
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das Leis Complementares (Lei Complementar nº 022/1999 e Lei Complementar nº 

027/2000) e alvo de inúmeras regulamentações. A despeito do processo 

democrático em que se deu a elaboração do Plano de 1994, segundo Duarte (2001, 

p. 235) “[...] era de se esperar que no momento seguinte à sua aprovação houvesse 

a preocupação necessária como a implementação (regulamentação e aplicação) das 

normas [...]”, fato que não ocorreu da forma que administração municipal esperava 

tendo acontecido, em parte, provocada segundo a autora “[...] pelos setores 

econômicos que se sentiram prejudicados com a aprovação daquele Plano”. Aliado 

a essas questões identifica-se, em documento da SEMURB (2003) sobre a 

avaliação da capacidade institucional do município para implementação do Plano, 

que a fragilidade institucional do município gerou um forte descompasso entre o que 

estabelecia a Lei e a gestão urbana. Cita os documentos (SEMURB, 2003, p. 58).  

que “[...] a frágil capacidade de gestão do Poder Publico Municipal apontada como a 

principal responsável pela dificuldade de implementação do Plano”. 

 Foi nesse contexto de mudança da Administração Municipal, de fragilidade 

da capacidade de gestão e pouca participação da sociedade civil que ocorreram as 

sucessivas revisões do Plano (1999 e 2000) e, como destaca Duarte (2011, p. 236) 

“[...] fortemente conduzidas pelos interesses do mercado imobiliário”.  

A revisão de 1999 (Lei Complementar nº 022/1999) altera os índices de 

aproveitamento dos imóveis de uso de residencial ampliando a densidade básica de 

180 hab/ha para 225 hab/ha (Art. 1º, Lei Complementar nº 022/1999) além do 

cálculo do número de pessoa por domicílio que, no Plano anterior, essa variável 

estava vinculada ao índice da Fundação IBGE relativa ao número médio de 

habitantes por família no município (à época de elaboração do Plano, estimada em 

4,5 pessoas/domicilio). A Lei Complementar nº 022/1999 passa a estratificar o 

tamanho da composição familiar relacionando-a com a área construída, mantendo a 

densidade como referência, conforme pode ser observado no Quadro 01.  

 
Quadro 1 – Área construída, composição familiar e número de unidades habitacional previsto na Lei 

Complementar nº 022/1999 

Área Construída útil Composição Familiar N° de unidades (HU) 

Até 46m² 1, 5 hab. NHU = ha x D/1,5 

>46m² - 80m² 3,00hab NHU= ha x D/3,00 

>80m² 4,5 hab NHU= ha x D/4,5 

Fonte: SEMURB – Lei Complementar nº 022/1999 
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As alterações estabelecidas na citada Lei, possibilitaram o aumento no 

número de unidades habitacionais e, consequentemente, do potencial construtivo de 

todos os lotes da cidade, além de alterações de parâmetros fundamentais para o 

cumprimento da função social da cidade no que se refere ao “[...] uso socialmente 

justo e ecologicamente equilibrado do seu território [...]” (NATAL, 1994) permitindo o 

aumento da taxa de impermeabilização, da taxa de ocupação, a redução de recuos, 

entre outros. A Lei, ainda, ampliou a Zona Adensável II (Zona Norte) incluindo os 

bairros de Pajuçara e Redinha. 

Na sequência de revisões, segundo Duarte (2011), a SEMURB promove uma 

serie de alterações pontuais de interesse específico da administração e a revisão de 

2000 (Lei Complementar nº 027/2000) cujo objetivo era possibilitar a ampliação do 

adensamento do Bairro de Ponta Negra, conforme a autora justificado “[...] em razão 

dos investimentos públicos realizados naquela área entre os anos de 1999 e 2000 

[...]” (DUARTE, 2011, p. 252).  Considera Duarte (2001, p. 253), que a revisão de 

2000 se deu nas mesmas condições da anterior “[...] sem que se tenha notícia da 

existência de estudos técnicos quanto à capacidade de infraestrutura urbana na área 

[...]”, capaz de justificar o aumento da densidade e do coeficiente de aproveitamento 

tendo como resultado dessa alteração uma forte tendência de verticalização do 

bairro, especialmente, voltada para a atividade turística. 

Atualmente, encontra-se em vigor a Lei Complementar nº 082/2007 que 

corresponde ao atual Plano Diretor da Cidade resultado da revisão da Lei 

Complementar nº 07/94. 

A Lei nº 082/2007 (Art. 6º, inciso XII) mantem os mesmos princípios, objetivos 

e diretrizes da anterior e, estabelece como parâmetro de controle urbanístico, o 

Coeficiente de Aproveitamento (CA), ou seja, “[...] o índice que se obtém dividindo-

se a área construída pela área do lote”; (NATAL, 2007) para todos os usos, 

diferenciado por Zona: Zona Adensável (CA variando de 2,5 a 3,5); Zona de 

Adensamento Básico (CA igual a 1,20) cuja delimitação consta do 

Macrozoneamento onde, se pode, também, observar a sua alteração, se comparado 

ao Plano de 1994, com a exclusão da Zona Adensável, localizada na Região 

Administrativa Norte. (Figura 06) 
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Figura 06 - Plano Diretor de Natal – Lei Complementar n
o 
082/2007– Macrozoneamento 

 
Fonte: PNM/SEMURB, 2012. Adaptação pela pesquisadora. 

 

A partir dessas alterações dos instrumentos urbanísticos, busca-se identificar 

as potencialidades dos parâmetros urbanísticos (densidade urbana e coeficiente de 

aproveitamento) utilizado pelos dois Planos, no controle e gestão urbana, do 
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município de Natal, direcionando a investigação para aplicação dos mesmos em 

determinada fração urbana, o que permite averiguar a importância de cada um dos 

parâmetros para o acompanhamento e controle, pelo poder público, do processo de 

urbanização, em atendimento ao princípio da função social da cidade e da 

propriedade, prevista nas citadas normas.  

 

3.2 PARÂMETROS URBANÍSTICOS: PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO NOS 

BAIRROS DO TIROL E CAPIM MACIO 

 

Historicamente, a densidade e o coeficiente de aproveitamento tem se 

inserido na legislação urbanística de município de Natal desde 1967, sobretudo, nos 

Planos 1967,1974, 1984 e 1994.  O Plano de 1967, elaborado pelo arquiteto Jorge 

Wilheim (Plano Serete) propunha o urbanismo como uma estratégia 

desenvolvimentista onde, a discussão sobre o crescimento da cidade estava 

relacionado a duas formas: o adensamento e a sua distribuição, expresso nos 

objetivos, conforme destaca Miranda (1999, p. 80) na transcrição dos critérios da 

proposta: 

 

[...] O segundo objetivo é manter certa coesão urbana mediante duas 
táticas: o adensamento e a redistribuição de alguns bairros. 
Definimos a coesão urbana como sendo a continuidade e distribuição 
harmoniosa ou equilibrada das densidades e da população.  

 

O Plano Diretor de 1974, que se constituiu numa adaptação resumida do 

Plano Urbanístico e de Desenvolvimento para Natal, elaborado pelo Escritório 

Serete S/A Engenharia (NOBRE, 2001, p. 57) utilizava a densidade como parâmetro 

urbanístico para definição dos critérios que orientavam o direcionamento do 

crescimento da cidade. 

Fundamentado, nos mesmos princípios que nortearam a elaboração da Lei nº.  

2.211/1974, o Plano Diretor de 1984, baseado no que alguns autores chamaram de 

urbanismo moderno apoiado nos princípios funcionalista, racionalista, sanitarista e, 

nas técnicas administrativas cujo objetivo era propor condições ideais na forma de 

estruturação urbana a partir da aplicação de parâmetros urbanísticos, tais como: a 

divisão da cidade em zonas por uso exclusivo; o tamanho ideal de lotes; a definição 

de recuos entre as edificações; a altura das edificações que relacionado aos limites 
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de densidade dos distintos setores urbanos definiam as condições de uso e 

ocupação do solo para as diversas porções do território municipal. 

Cita Duarte (2011, p. 89) que Plano Diretor de 1984 “[...] manteve o caráter 

tecnocrático, de controle físico e territorial [...] o solo urbano era tratado de forma 

segmentada através de estabelecimento de usos diferenciados para cada zona [...]”. 

E, nessa perspectiva (funcionalista e racionalista) o Plano foi concebido para agir 

sobre a rentabilidade da propriedade privada e como destaca Duarte (2011, p. 90), 

na sua análise sobre o conteúdo da norma “[...] impedir o rebaixamento econômico 

da propriedade urbana [...]” o que permite concluir que os parâmetros urbanísticos 

estabelecidos no citado Plano, entre eles a densidade, contribuíram para a 

valorização imobiliária de porções específicas da cidade com estabelecimento de 

altas densidades, nas áreas centrais e baixa densidade nas áreas periférica, 

conforme se pode observar na Figura 4. 

 Acrescenta-se, a esse ponto de vista sobre a definição da densidade em 

Natal, a visão dos planejadores da época, para os quais as variáveis econômicas 

deveriam prevalecer, sobretudo, na relação entre custo e beneficio e na definição 

dos setores urbanos que trariam mais vantagens com o adensamento e, nesse 

sentido, voltado para a produção do mercado formal não reconhecendo grande 

parcela da cidade que, frente aos parâmetros urbanísticos definidos, se mantinham 

na informalidade. 

O Plano Diretor de 1984, apesar de aprovado a luz do debate da reforma 

urbana não incorporou os princípios e instrumentos direcionados para formação de 

um quadro jurídico- institucional capaz de incorporar as demandas populares, o que 

só veio ocorrer, como destaca Duarte (2011, p. 88) “[...] mais fortemente, com o 

Plano Diretor de 1994.”.  

Pautado na matriz da reforma urbana, que de certa forma já havia sido 

incorporada na Constituição Federal de 1988, o Plano Diretor de 1994 caracterizava 

a mudança na gestão urbana em Natal respaldado em um forte aporte teórico 

metodológico formulado pela a ação do MNRU e FNRU e constituído dos princípios 

que norteiam a Política Urbana no país, traz de volta o debate em torno da forma de 

crescimento e estruturação urbana e, agora, sob o paradigma do desenvolvimento 

sustentável e da garantia da participação da população local na construção de seu 

principal instrumento - o Plano Diretor. 
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Neste sentido, identifica-se como uma das mais importantes mudanças, entre 

a Lei nº 3.175/84 e a Lei Complementar nº 07/94, a definição dos princípios que 

fundamentaram a formulação dos parâmetros urbanísticos voltadas para o 

aproveitamento construtivo do solo e que formaram a referência institucional 

utilizada, segundo Oliveira (2010, p. 59) para 

 

[...] mediar o valor da terra no município de Natal, uma vez que 
essas prescrições agregaram valor ao solo, influenciadas pelas 
medidas correspondentes às potencialidades construtivas 
fixadas pela legislação.  

 

A principal diferença identificada entre os dois Planos (1984 e 1994) refere-se 

a ordem jurídica vigente a partir da Constituição de 1988, cujo objetivo é estabelecer 

que o desenvolvimento urbano deve atender a função social da cidade e da 

propriedade expresso no Art. 2º da Lei Complementar nº 07/1994, transcrito a 

seguir, 

 

Art. 20. [...] o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade, garantindo um uso socialmente justo e 
ecologicamente equilibrado de seu território de forma a assegurar a 
todos os habitantes condições de bem-estar e segurança [...] 
(NATAL, 1994) 

 

E, para cumprimento desse objetivo foram estabelecidos critérios (Art. 2º, 

inciso II, entre os quais se destaca os que influenciam, diretamente, na formulação 

dos parâmetros urbanísticos como “[...] II – a distribuição equânime dos custos e 

benefícios das obras e serviços de infraestrutura urbana e a recuperação, para a 

coletividade, da valorização imobiliária decorrente dos investimentos públicos;” 

(NATAL, 1994) já se antecipando á reflexão de Mascaró e Mascaró (2001) acerca 

das previsões sobre a distribuição espacial da população mundial nos próximos 

decênios, afirmando que 

 

[...] um dos grandes desafios para os governantes desses países. 
Conforme o Relatório da Comissão Mundial do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (“Nosso futuro comum”, também chamado de 
Relatório Brundtland), no espaço de apenas 15 anos o mundo em 
desenvolvimento terá de aumentar em 65% a capacidade de produzir 
e administrar a infraestrutura seus serviços e suas habitações, só 
para atender as condições atuais.  
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Desse modo, o Plano de 1994 utiliza os parâmetros urbanísticos com forma 

de controle e gestão da cidade, na medida em que incorpora atributos espaciais 

como: o condicionamento do adensamento à capacidade de infraestrutura instalada; 

a proporcionalidade entre os espaços públicos e privados; o respeito às limitações e 

fragilidade dos recursos naturais e a preservação do patrimônio cultural, busca 

conferir à população local qualidade de vida urbana; permite a utilização de 

metodologias apropriadas ao correto dimensionamento dos sistemas de serviços 

urbanos, que garanta o equilíbrio entre demanda e oferta da infraestrutura e serviços 

públicos além, de contribuir para intermediar o planejamento e as políticas de gestão 

do crescimento urbano do município. 

Durante a vigência da Lei Complementar nº 07/1994 deu-se início o processo 

de reestruturação do aparato legal que viabilizaria a sua implementação, procurando 

avançar na promoção da reforma urbana, no município.  No entanto, segundo 

Oliveira (2010, p. 73) 

 

Não se observa que tenham ocorrido, todavia, os desdobramentos 
necessários ao desenvolvimento das políticas que possibilitam a 
implementação das ações transformadoras [...] de modo que sua 
implantação ficou restrita à aplicação dos mecanismos auto 
aplicativos, voltados ao controle do uso do solo e à atuações 
pontuais no âmbito da habitação de interesse social. Em meio a essa 
letargia, as reações dos segmentos que atuam na produção 
imobiliária, contra as restrições urbanísticas advinda da Lei 
Complementar n0 07/1994, tomavam corpo [...]  

 

Para atender ao objetivo do pleno desenvolvimento da função social da 

cidade e da propriedade, garantindo o uso socialmente justo e ecologicamente 

equilibrado do seu território, a Lei Complementar nº 07/94 estabeleceu o 

macrozoneamento do município (Figura 05) compatível com as condições físicas, 

econômicas e sociais e os parâmetros de adensamento condicionado à capacidade 

de suporte da infraestrutura instalada, promovendo uma significativa redução no 

aproveitamento construtivo do solo, se comparado aos parâmetros estabelecidos na 

Lei nº 3.175/84, cuja estratégia de adensamento se baseava no modelo dos Planos 

Diretores de Desenvolvimento Local Integrado - PDDLI, mantendo o caráter 

tecnocrático e de controle físico territorial com o seguinte objetivo: “[...] impedir o 

rebaixamento econômico da propriedade. Urbana [...]” (NATAL, 1984). 
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Conforme pode ser observado na Lei nº 3.175/84, as densidades variavam de 

733hab/ha para os bairros mais centrais e de 122hab/ha nos bairros mais periféricos 

(Figura 04). No Plano de 1994, a densidade máxima, utilizada para o controle do uso 

residencial, variava de 300 a 550hab/ha para os bairros passíveis de adensamento 

(Figura 05) e fixava uma densidade básica (180 hab/ha) para os demais bairros, a 

partir de um macrozeamento prévio estabelecendo as porções do território municipal 

passíveis de ocupação, seja pelas condições de atendimento da infraestrutura 

instalada, seja pelas limitações e restrições dos recursos naturais e culturais do 

município. 

O Quadro 2 demonstra a diferença nos parâmetros urbanísticos (em valores e 

denominação) estabelecidos pelas citadas normas e aplicados aos Bairros de Tirol e 

Capim Macio revelando, a mesma tendência de indução da forma urbana a partir 

dos parâmetros urbanísticos, mesmo com objetivos diferentes, ou seja, o incentivo 

ao adensamento das áreas urbanas consolidadas e centrais (Bairro do Tirol), e 

controle do adensamento de áreas periféricas e de expansão urbana (Bairro de 

Capim Macio). 

 

Quadro 2 – Demonstra as mudanças nos parâmetros urbanísticos nos bairros de Tirol e Capim Macio, 
a partir da Lei nº 3.175/1984 e da Lei Complementar (LC) nº 07/1994 
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TIROL ZR5-5 733 Variável ADENSÁVEL 550 5,5 
(1) Índices Básicos 

(LC.nº07/1994) 

CAPIM 

MACIO 
ZR2-2 152 Variável 

NÃO 

ADENSÁVEL 
180 1,8 

D =180 hab/há 

CA= 1,8 

(2) Lei nº 3.175/1984 

IC – variável 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base na Lei nº 3.175/1984 e na Lei Complementar nº 
07/1994 
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Considerava o setor da construção civil a época, que a expressiva redução da 

potencialidade construtiva, provocada pelo o Plano Diretor de 1994, em áreas de 

interesse do mercado imobiliário, reduzia os investimentos com o deslocamento das 

construções para municípios vizinhos como Parnamirim, o que aliado à pouca 

participação da sociedade no controle da implantação de PD de 1994, contribuiu 

para sua revisão que veio a ocorrer em 2000, com a aprovação da Lei 

Complementar nº 027/2000 que, estimulada pelos incentivos a atividade turística 

favoreceu a criação da Zona Adensável, no Bairro de Ponta Negra, aumentando os 

limites da densidade e do coeficiente de aproveitamento, em parte do Bairro, 

constituindo o que Oliveira (2010, p. 80) chamou de “ilha de adensamento no interior 

da Zona de Adensamento Básico” ampliando, em consequência, a potencialidade 

construtiva e a dinâmica imobiliária do Bairro. 

Passados sete anos da ultima revisão (Lei Complementar nº027/2000) do 

Plano Diretor de 1994, inicia-se o processo de elaboração da Lei Complementar no 

082/2007 em um contexto político-administrativo caracterizado segundo Duarte 

(2001, p. 355) pelos “[...] poucos avanços e os vários momentos do processo de 

fragilização dos direitos concretizados” que culminou com significativas mudanças 

na Lei Complementar no 07/1994 entre elas, a substituição dos parâmetros 

urbanísticos.  

A citada Lei utiliza o coeficiente de aproveitamento no controle do uso e 

ocupação do solo, com valores inferiores aos de 1994 (Quadro 03) para os 

diferentes usos em substituição a densidade, anteriormente, prevista no controle do 

uso residencial. Manteve as diretrizes que condicionam o adensamento urbano a 

capacidade da infraestrutura instalada e definiu um novo zoneamento para cidade 

reduzindo a Área de adensável, excluindo a Região Norte da possibilidade de 

adensamento previsto, em 1994. 
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Quadro 3 - Mudanças nos parâmetros urbanísticos nos bairros de Tirol e Capim Macio a partir da Lei 
Complementar nº 07/1994 e da Lei Complementar nº 082/2007 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base na Lei nº 3.175/1984 e na Lei Complementar 
nº 07/1994 

 

As diferentes mudanças nos parâmetros de controle urbanístico no município 

podem ser observadas no Quadro 04 onde é apresentada a variação de valores 

desses parâmetros (densidade e coeficiente de aproveitamento), a partir do Plano 

de 1984.  

 

Quadro 4 - Comparação dos parâmetros urbanísticos entre os Planos Diretores de 1984 a 2007 
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Lei nº. 

3.175/1984 

Lei Compl.  

Nº. 07/1994 

Lei Compl.  

Nº022/1999(**) 

Lei Compl. 

Nº. 027/2000(***) 

Lei Compl. Nº. 

082/2007 

  Básico Máximo Básico Máximo Básico Máximo Básico Máximo 

(D) hab/ha 
122 (Baixa) 

733 (Alta) 
180 550 225 550 180 350 - - 

C.A 
0,8 a 

1,0(****) 
1,8(*) 5,5(*) 1,8(*) 5,5(*) 1,8(*) 3,5(*) 1,2 3,5 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base na Lei Complementar nº. 07/1994, na Lei 
Complementar nº 022/1999, na Lei Complementar nº. 027/2000 e na Lei Complementar nº 082/2007 

 

Nota: 
(*) Utilizado para uso não residencial. 
(**) Altera o cálculo do número de unidades habitacionais, a partir da variação da 
composição familiar. 
(***) Aplicado apenas para Zona Adensável de Ponta Negra. 
(****) Índice de utilização aplicado apenas ao uso residencial 

É nesse contexto de revisão e mudanças na legislação urbanística do 

município (período de 1994 a 2007), que se pretende através desta pesquisa 
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identificar as potencialidades dos parâmetros urbanísticos e compreender os efeitos 

de sua aplicação para o controle do uso e ocupação do espaço urbano de Natal, na 

perspectiva de um planejamento que possa sanar à desigualdade em que se 

encontra distribuída a infraestrutura urbana, na cidade e, a fragilidade dos sistemas 

administrativos para fazer frente ao processo de adensamento urbano que vem 

ocorrendo em Natal, nas ultima décadas. 

Observa-se que o zoneamento da cidade sempre esteve vinculado ao 

adensamento de determinadas porções do território municipal, todavia, adotando 

critérios diferenciados, dividido em dois momentos. Antes de 1988 - o Plano Diretor 

de 1984 utilizava a densidade para orientar o crescimento da cidade a partir da área 

central urbanizada (Figura 04) onde eram aplicados parâmetros mais elevados 

chegando à periferia geográfica do município (em processo de expansão) com 

pequenas densidades, com a seguinte variação: Alta = 733 hab/ha; Média = 550 

hab/ha a 366 hab/ha e; Baixa = 136 hab/ha a 122 hab/ha. A densidade demográfica 

na Lei nº 3.175/1984 se apresentava vinculada ao índice de conforto, um dos índices 

urbanísticos previstos na Lei, da seguinte forma: 

 
Art. 69 – Na ocupação dos lotes, as edificações deverão atender 
além das demais prescrições urbanísticas, a: 
I – [...] 
II – índices urbanísticos de ocupação, de utilização e de conforto; 
III – [...] 
§ 1º - Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 
a) índice de ocupação – a relação percentual entre a área ocupada 
pela projeção horizontal da construção e a do terreno respectivo; 
b) índice de utilização – a relação entre a área total de construção e 
a área do terreno; 
c) índice de conforto – o fator de controle da densidade demográfica  
residencial, resultante  da  relação  entre a área do terreno e o 
número de unidades residenciais do prédio.(NATAL, 1984) 

 

Pós Constituinte de 1988, como já abordado, o controle urbanístico no 

município de Natal estabelecido no Plano Diretor  busca, atender aos princípios da 

função social da propriedade e o direito à cidade adotando como estratégia: o 

estabelecendo um zoneamento ambiental prévio do município; definição dos limites 

para a intensificação do uso solo através da aplicação de parâmetros urbanísticos, 

vinculado à capacidade de suporte da infraestrutura e, para isso, a subdivisão do 

solo urbano, em três zonas distintas: Zona de Adensamento Básico; Zona Adensável 

e Zonas de Proteção Ambiental (Figuras 5 e 6). 
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3.3 DENSIDADE E COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: CONTRIBUIÇÃO  

PARA A EFETIVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

 

Considerando a analise sobre a densidade e o coeficiente de aproveitamento 

no controle urbanístico conforme expressa os Planos Diretores do município de 

Natal de 1994 e 2007, apresentam-se aqui algumas reflexões que visam 

compreender os fundamentos de formulação desses parâmetros urbanísticos, nos 

dois momentos, evidenciando a contribuição de cada para o cumprimento do 

princípio constitucional da função social da cidade e da propriedade, especialmente, 

relacionado á adequação da intensificação do uso e ocupação do solo á capacidade 

da infraestrutura urbana instalada. 

Verificou-se que, a densidade e coeficiente de aproveitamento foram 

instituídos para regular o uso e ocupação solo do município em cumprimento ao 

objetivo do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

de acordo com os Planos Diretores de 1994 e 2007 da seguinte forma: a) em 1994, 

ficou estabelecido que a densidade, para o controle urbanístico do uso residencial6 

se apresentava como o parâmetro mais adequado cujo limite da intensificação acima 

dos parâmetros básicos estava condicionado ao Estoque de Área Edificável.7 Com a 

revisão da Lei Complementar no 07/1994 em 2007, esse parâmetro e o mecanismo 

de acompanhamento (Estoque de área edificável) foram retirados fundamentados 

nas discussões ocorridas durante o processo de revisão, nos diferentes fóruns de 

debate. 

As propostas apresentadas naquele momento estavam voltadas para atender 

os interesses refletidos nos diferentes algumas vezes convergentes objetivos, entre 

os quais se destacam: i) assegurar os princípios e diretrizes estabelecidos em 1994, 

especialmente, relacionado à função socioambiental da cidade e da propriedade, 

compatibilizando a intensificação do uso e ocupação do solo com a capacidade da 

infraestrutura existente; ii) adequar as normas de planejamento urbano (Plano 

                                            
6
 Art. 9º - A densidade básica residencial para todos os terrenos contidos na zona urbama é de 180 

(cento e oitenta) habitantes por hectare. (Lei Complementar nº 07/1994). 
7
 Art. 13 - O Estoque de Área Edificável é diferenciado por uso residencial e não-residencial em 

função da pontencialidade da infraestrutura instalada, do sistema viário, das tendências de 
localização dos usos e das políticas urbanas expressas nos objetivos e diretreizes desta Lei. (Lei 
Complementar nº 07/1994) 
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Diretor) ao processo de crescimento da cidade e as regras editadas no Estatuto da 

Cidade (2001); iii) agregar à densidade outras variáveis de análise que a 

qualificassem à luz da infraestrutura existente, uso do solo, capacidade de carga, 

suporte de extensão de rede, macrozoneamento, planos sociais de recomposição do 

espaço, entre outras. 

No que se refere, especificamente, a formulação dos parâmetros e 

mecanismos urbanísticos em discussão nesta pesquisa identifica-se, nos relatos de 

diferentes atores sociais que participaram de alguma forma das discussões sobre a 

revisão da Lei Complementar n0 07/1994, entraves á aplicação da densidade e a 

operacionalização do Estoque de Área Edificável que, justificaram as modificações 

instituídas com a Lei Complementar no 082/2007, destacando-se: a) a necessidade 

de agregar outras variáveis à densidade demográfica como “indicador sintético de 

adensamento” 8 e a não utilização (desde 1994) do Estoque de área Edificável no 

controle da intensificação do uso do solo; b) a falta, na prática, de condições 

técnicas para operacionalização da aplicação dos parâmetros e mecanismo de 

controle urbanístico, conforme definido em 1994; c) necessidade de simplificação do 

procedimento de análise dos processos de licenciamento, resultando na definição do 

parâmetro único (coeficiente de aproveitamento); d) com a retirada do Estoque de 

área edificável, o controle da intensificação do uso e ocupação do solo submetido à 

capacidade da infraestrutura existente, passam a ser monitorados através dos 

relatórios anuais das concessionárias, órgãos prestadores de serviços públicos ao 

Município de Natal,9 de acordo com a legislação vigente. 

Neste sentido, foram identificados, com a substituição da densidade pelo 

coeficiente de aproveitamento, dois aspectos principais: i) a necessidade de agregar 

outras variáveis (seja à densidade ou ao coeficiente de aproveitamento) que 

possibilitem a efetivação desses parâmetros com indicador de adensamento; ii) a  

ausência de variáveis e mecanismos de acompanhamento evidencia a fragilidade 

                                            
8
 Expressão utilida pelo Prof. Dr. Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva. Em entrevista concedida a 

pesquisadora em 2013. 
9
 Art. 13 - As concessionárias e órgãos públicos responsáveis pelos serviços de água e esgoto, 

energia elétrica, rede de gás, telefonia, televisão e drenagem urbana, ficam obrigadas a manter o 

Município informado, em relatórios e mapas detalhados, digitalizados e georeferenciados, com 

informações anuais, bem como indicar a tendência de saturação da infraestrutura urbana respectiva, 

estabelecida para cada bairro, como também, futuras melhorias e ampliações previstas. (NATAL, Lei 

Complementar nº 082/2007) 
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poder público na implementação do Plano Diretor, inviabilizando a aplicação das 

medidas de controle e a efetividade da aplicação dos instrumentos normativos. 

É importante lembrar que os princípios fundamentais que orientaram a 

formulação dos dois Planos (1994 e 2007) são os mesmos, ou seja, o uso e 

ocupação do solo devem ser submetidos à função socioambiental e a gestão 

democrática, conforme o Estatuto da Cidade. 

Constata-se que, com a revisão foram mantidos, praticamente, todos os 

instrumentos capazes de viabilizar o cumprimento desse princípio, contudo, a 

aplicação dos mesmos com essa finalidade se apresenta, fragilizada nos seus 

objetivos, especialmente, quando se trata de compatibilizar o adensamento à 

capacidade de suporte da infraestrutura urbana, atualmente, sem dispor das 

variáveis adequadas e do mecanismo de controle – o Estoque de Área Edificável. 

Esses são os principais entraves à aplicação do Plano Diretor de Natal na sua 

função de instrumento urbanístico fundamental para o cumprimento do princípio 

constitucional, em discussão nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

 

A INTENSIFICAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO E A CAPACIDADE DA INFRAESTRUTURA 

INSTALADA:  

estudo nos bairros de Tirol e Capim Macio 
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4 A INTENSIFICAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E A CAPACIDADE DA 

INFRAESTRUTURA INSTALADA: ESTUDO NOS BAIRROS DE TIROL E CAPIM 

MACIO 

 

 

O Estatuto da Cidade expressa, no seu Art. 2º, que o processo de produção 

do espaço urbano deve ocorrer numa perspectiva socioambiental e, para isso, 

respeitar os limites da infraestrutura instalada e as condições ambientais do 

respectivo espaço. 

Nas últimas décadas, diversos estudos voltados para a qualificação do 

ambiente urbano têm sido incentivados com o objetivo de aprofundar o 

conhecimento sobre esse principio, entretanto, como já explicitado em itens 

anteriores, as contradições sobre a forma de intensificação do uso e ocupação do 

solo mais compatível com a sustentabilidade ainda existem nas cidades, 

representadas pelos diferentes conceitos sobre a forma urbana, dentre eles - cidade 

compacta ou cidade dispersa. 

No caso da cidade compacta, Mascaró e Mascaró (2001) destacam as 

vantagens e desvantagens do modelo quando relacionado ao uso racional da 

infraestrutura e a proteção dos recursos naturais e citam que essa forma de 

apropriação do solo, 

 

[...] é frequentemente indicada como uma das mais apropriadas 
para o uso racional de energia e preservação dos recursos naturais, 
sendo apontada como vantagens dessa forma a redução do 
número de viagens e consequente redução da emissão de 
poluentes, otimização da infraestrutura [...] (MASCARÓ; 
MASCARÓ, 2001). 

 

Já os estudos que tratam do espalhamento urbano no Brasil, utilizam como 

hipótese a relação da densidade e seus efeitos sobre a dimensão econômica, ou 

seja, qual a densidade mais ou menos econômica, principalmente, quando 

relacionada ao dimensionamento da infraestrutura urbana. 

Observa-se que a forma urbana, seja do ponto vista ambiental ou econômico, 

na maioria das vezes, está relacionada à infraestrutura e às condições ambientais. 

E, para compreender essa relação, a partir dos índices urbanísticos que promovem 

a intensificação do uso e ocupação solo, o presente estudo apresenta as principais 
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características da infraestrutura urbana, expressas nos instrumentos normativos do 

município de Natal, sobretudo, os subsistemas de água e esgoto, na medida em que 

as experiências mais recentes de planejamento urbano no município apontam que 

os mesmos tem exercido influência sobre as formas de apropriação do solo e a 

valorização da terra urbana. 

Estudos realizados pelo Núcleo de Pesquisa em Qualidade de Vida (NPQV) 

(2013), acerca da importância do adequado funcionamento do sistema de 

infraestrutura urbana nas cidades, destacam que são necessários investimentos 

públicos em bens ou equipamentos que possibilitem utilizar a capacidade instalada, 

e não utilizada, ou a sua ampliação, de forma a evitar a sobrecarga do sistema que 

impedem a manutenção dos padrões de atendimento previstos.  

Para efeito deste estudo, a relação da intensificação do uso e ocupação do 

solo e a capacidade da infraestrutura instalada como um dos critérios para o 

cumprimento da função social da cidade e da propriedade, previstos nas citadas 

normas, leva em consideração as características dos elementos relacionadas à 

estruturação do espaço urbano da cidade, incluindo a dinâmica populacional e os 

aspectos socioeconômicos relacionados às condições de renda, moradia e 

infraestrutura urbana, especialmente, os subsistemas de água e esgoto, 

considerados elementos indicadores para a definição dos índices urbanísticos 

analisados. A caracterização aborda, de forma geral, o munícipio de Natal como 

referência e detalha a análise dos bairros do Tirol e Capim Macio, como recorte 

físico desta pesquisa. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS BAIRROS DO TIROL E CAPIM MACIO 

 

O município de Natal (RN), capital do Estado e cidade polo da Região 

Metropolitana de Natal, (Figura 08) está situado no Litoral Oriental e, segundo dados 

do IBGE, na Mesorregião Leste potiguar do Estado. 
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Figura 07 - Rio Grande do Norte, Mesorregiões, Região Metropolitana e Natal 

 

Fonte: GEHAU/DARQ/UFRN – Dados do IBGE. Adaptado pela pesquisadora. 

 

De acordo com os dados do Censo do IBGE, em 2010 o município contava 

com uma população urbana total de 803.739 habitantes e uma taxa média de 

crescimento anual de 1,21% em relação ao período 2000-2010, distribuída em 

quatro Regiões Administrativas - RA (RA Norte, RA Sul, RA Leste e RA Oeste) e 36 

bairros (Figura 01).  

Os bairros Tirol e Capim Macio, localizados, respectivamente, nas RA Sul e 

RA Leste correspondiam, em 2010, a aproximadamente 4,8% da população do 

município e apresentavam, no mesmo período, uma taxa de crescimento inferior a 

do município (Figura 08). 
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 Figura 08 - Natal e os Bairros de Tirol e Capim Macio 

 
Fonte: PNM/SEMURB 2012. Adaptado pela pesquisadora 

 

No entanto, quando comparado à região em que estão inseridos, os dois 

bairros apresentaram um comportamento diferenciado. O Tirol, com uma taxa média 

de crescimento anual de apenas 0,88%, tem refletido o crescimento negativo que 

teve a RA Leste (-0,07%), no período de 2000 a 2010, conforme Tabela 1. Já o 

bairro de Capim Macio, com um crescimento médio de 1,04% no mesmo período, 

vem apresentando uma significativa queda na taxa de crescimento que era 4,40% 

entre 1991/2000. Com relação à região, os dados demonstram uma tendência de 

crescimento do bairro sempre superior ao da região, desde 1991 de acordo com os 

dados da Tabela 1 (APÊNDICE A). 

No que se refere à concentração populacional, o bairro de Capim Macio com 

uma área bruta de 433,36 ha corresponde a 9,48% do território da RA Sul e 2,57% 

de Natal, cuja população passou de 13.984 habitantes em 1991 para 22.760 

habitantes em 2010, apresentando, também, um progressivo aumento na densidade 

demográfica que variou de 32,26hab/ha em 1991 para 52,52hab/ha em 2010, acima 

da densidade populacional verificada para o município no mesmo período (Tabela 2, 

APÊNDICE B). 
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Tabela 01 - Indicadores populacionais comparativos entre os bairros de Capim Macio e Tirol, a 
Região Administrativa e o Município de Natal – 2010 

LOCALIZAÇÃO 

POPULAÇÃO 

(2010) 
ÁREA (ha) DENSIDAD

E  

(hab/ha) 

Taxa média de 

crescimento da 

população residente 

anual 2000-2010 

Total  

(hab) 
% 

Total 

(ha) 
% 

NATAL 803.739 100,0 16.853,24 100,00 

 

46,69 

 

1,21 

 

CAPIM MACIO 
22.760 2,83 433,36 2, 57 52,52 1,04 

 

RA Sul 
    

166.491 
20,71 4.570,11 27,11 

 

36,43 

 

0,66 

 

TIROL 16.148 2,00 360,04 2,13 

 

44,85 

 

0,88 

 

RA Leste 115.297 

 

14,34 

 

1.614,76 9,58 71,40 -0,07 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no Censo Demográfico de IBGE 2010/SEMURB 

 

Esses dados revelam o acelerado processo de crescimento verificado no 

bairro de Capim Macio no intervalo de, aproximadamente, dez anos e a tendência da 

expansão urbana do município nessa direção, refletida no significativo crescimento 

da produção de unidades habitacionais da RA Sul, a partir do ano 2000 que, 

segundo Queiroz (2012), representou o dobro da produção da RA Leste e, em 

alguns momentos, o triplo do somatório das demais regiões, conforme Gráficos 1 e 

2, elaborados por Queiroz (2012 p. 7-8). 

 

Gráfico 1 - Natal/ RN: unidades habitacionais registradas por zona (m²) / 2000-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Queiroz (2012, p.8) 
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Gráfico 2 – Natal/RN: produção imobiliária por bairro e zona/ 2000-2010 

 

Fonte: Queiroz (2012, p.9) 

 

O bairro do Tirol, com uma área de 360,04 ha representa 22,29% da RA Leste 

e 2,13% do município, registra uma densidade demográfica de 44,85 hab/ha inferior 

à densidade da região (71,40 hab/ha).  Em relação ao município, o bairro se insere 

na mesma faixa de densidade (40 – 60 hab/ha) do bairro de Capim Macio, apesar da 

recente urbanização desse último e de sua localização na Zona de Adensamento 

Básico, conforme o zoneamento estabelecido na Lei no 082/2007 (Tabela 1 e Figura 

09). 
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Figura 09 – Densidade demográfica por área geográfica 

 
Fonte: Anuário de Natal 2011-2012- Prefeitura Municipal de Natal/SEMURB – 2012 

 

O bairro do Tirol, entre 1991 e 2010, apresentou um crescimento lento, 

chegando a registrar uma significativa queda da população, entre 1991 e 1996, da 

ordem de 2.105 habitantes e, consequentemente, na densidade demográfica que se 

apresentou sempre inferior à densidade da região para o mesmo período, conforme 

Tabela 1 (APÊNDICE A).  

Essa característica da dinâmica populacional do Tirol, no mesmo período, 

pode estar associada ao processo de transformação no uso do solo pelo qual 

passou, ao deixar de ser predominantemente residencial, nas décadas de 1970 e 

1980, e ceder lugar a usos diferenciados formados por condomínios residenciais 

verticais do tipo multifamiliar ou por empreendimentos comerciais e de prestação de 

serviços, voltando a crescer a partir de 2000 (Tabela 1, APÊNDICE A). O bairro 
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registrou um total de 16.148 habitantes e uma densidade populacional de 44,85 

hab/ha, em 2010, conforme Tabela 1. 

Esse comportamento também pode ser verificado na análise da curva de 

crescimento da produção imobiliária (Gráficos 1 e 2,) elaborada por Queiroz (2012), 

onde o autor, comparando a RA Leste com RA Sul, destaca que o crescimento da 

RA Leste, não alcançando o “pico vertiginoso” da RA Sul vem observando uma 

estabilidade na produção imobiliária da área, entre 2006 e 2008 (Queiroz, 2012, p. 8) 

e a retomada do crescimento populacional do bairro, mesmo que de forma mais 

lenta, nesse período. É importante ressaltar que esse comportamento da produção 

imobiliária e da dinâmica populacional do bairro pode estar relacionado às 

alterações da legislação urbanística, com a consequente mudança nos parâmetros 

urbanísticos que incidem sobre ele, relacionando o potencial construtivo à densidade 

e definindo o número de unidade(s) habitacional(is) para cada terreno, 

independentemente da área construída.  

A partir de 2007, o potencial passa a ser calculado, unicamente, pelo 

coeficiente de aproveitamento, o qual define o limite da área a ser construída, sem 

levar em consideração o número de unidades habitacionais por área.   

Em se tratando de estudo sobre os parâmetros de controle da intensificação 

do uso e ocupação do solo urbano de determinada área, a relação entre o número 

de pessoas por domicilio é um dos indicadores importantes na análise da efetividade 

desses parâmetros e sua relação com a infraestrutura instalada. 

Os dados da SEMURB de 2010 revelam que Natal apresentava um total de 

235.522 domicílios, dos quais 81,35 % se enquadram na tipologia “casa” (unifamiliar) 

e uma taxa de crescimento, entre 2000/2010 de 2,85%. O bairro do Tirol com 5.236 

domicílios, equivalentes a 2,2 % dos domicílios de Natal, apresentou uma taxa de 

crescimento um pouco abaixo da taxa registrada para o município (2,50 %). O 

mesmo ocorreu com o bairro de Capim Macio que, com 7.360 domicílios 

(equivalente a 3,12 % do município de Natal) apresentou uma taxa de crescimento 

de 2,57 % no mesmo período. Contudo, em números absolutos, Capim Macio teve 

um acréscimo de 2.696 domicílios enquanto no Tirol esse acréscimo foi de, apenas, 

1.867 domicílios no mesmo período entre 2000 e 2010 (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Domicílios particulares permanentes, taxa de crescimento, domicílios e média de 
moradores por domicílio por bairro, região administrativa e município, Natal, 1996-2010 

BAIRROS  R.A 

DOMICILIOS 

PARTICULARES 

PERMANENTE 

 

TAXA DE 

CRESC. 

DOMIC. PART. 

PERMANENTE 

MÉDIA DE MORADORES 

/DOMICÍLIO 

2000 2010 2000-2010 1996 2000 2007 2010 

 

CAPIM MACIO 

 

5.713 7.360 2,57 3,88 3,59 3,20 3,09 

 REGIÃO SUL 

 
40.807 51.243 2,30 4,12 3,81 3,41 3,24 

TIROL 

 
4.091 5.236 2,50 3,87 3,61 3,34 3,08 

 REGIÃO LESTE 

 
30.046 34.897 1,51 4,04 3,86 3,37 3,30 

TOTAL DO MUNICIPIO 

 
177.783 235.522 2,85 4,21 4,05 3,58 3,41 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir de dados da Prefeitura Municipal de Natal, Anuário 2011-
2012/Secretaria Municipal de meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/DIPE 

 

Sobre o tamanho médio das famílias, representado na Tabela 02, a partir de 

1996 verifica-se uma pequena variação na média de moradores por domicílios, tanto 

em Natal quanto nos bairros de Capim Macio e Tirol. No município, constata-se que 

a redução do tamanho médio das famílias variou de 4,21 pessoas/domicílio em 

1996, para 3,41 pessoas/domicílio em 2010. Situação semelhante vem ocorrendo 

em Capim Macio, onde a média de 3,88 pessoas/domicílio apresentada em 1996, 

passou para 3,09 em 2010, e no Tirol de 3,87 pessoas/domicílios para 3,08 

pessoas/domicílio, no mesmo período e sempre abaixo da média do município. 

Entretanto, comparando os dados, observa-se que esse comportamento não tem 

influenciado a densidade demográfica dos dois bairros nem do município, nos quais 

a mesma vem aumentando no mesmo período, conforme pode ser observado na 

Tabela 2 (APÊNDICE B). 

Com relação à tipologia dos domicílios, os dados demonstram a tendência de 

verticalização que vem ocorrendo nesses bairros, refletida na predominância de 

edifícios multifamiliares de apartamentos, sendo que Capim Macio já alcançou 49,31 

% dos domicílios e o Tirol ultrapassa os 60 % dos domicílios enquadrados nessa 

tipologia (Tabela 5, APÊNDICE E, Gráficos 3 e 4, Figuras 10 e 11).  
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Gráfico 3 - Tipos de domicílios no Bairro de Capim Macio, 2010 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados da SEMURB 

 
 
 

Figura 10 - Vista parcial do bairro de Capim Macio evidenciando a predominância da tipologia 
residencial unifamiliar 

 
Fonte: Josenita Araújo da Costa Dantas, 2013 
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Gráfico 4 - Tipo de domicílios no Bairro de Tirol, 2010 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados da SEMURB 

 
 

Figura 11 - Vista parcial do bairro do Tirol evidenciando a predominância da tipologia residencial 
multifamiliar 

 
Fonte: Josenita Araújo da Costa Dantas, 2013 

 

Essa característica também pode ser observada a partir dos dados 

disponíveis sobre os empreendimentos licenciados, no período de 2007 a 2010, pela 

SEMURB, na vigência da Lei Complementar nº 082/2007 que permitem comparar os 
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dois bairros em termos da produção imobiliária relacionada ao uso residencial. De 

acordo com esses dados, do total de 94 empreendimentos licenciados (misto e 

residencial) no bairro de Capim Macio, foram produzidas 2.429 unidades 

habitacionais. Dessas unidades habitacionais 97,53 % constituem condomínios 

multifamiliares de apartamentos, seja em empreendimentos residenciais ou mistos, 

totalizando 384.453,47 m² de área construída, de acordo com a Tabela 3 (Figura 

12). 

Tabela 3 - Empreendimentos residenciais e mistos (residencial e não residencial) licenciados no 
bairro de Capim Macio (Zona de Adensamento Básico l), Natal, 2007 a 2010 

USO/ATIVIDADE 

2007 -2010 

EMPREENDIMENTOS 
UNIDADES 

HABITACIONAIS 
ÁREA CONSTRUÍDA (m²) 

TOTAL 

(un) 

 

% 

TOTAL 

(un) 
% TOTAL (m²) % 

  
Residencial unifamiliar 

 

 

60 

 

 

63,83 

 

 

60 

 

 

2,47 

 

 

18.867,93 

 

 

4,68 

Residencial Multifamiliar 

 

24 

 

25,53 

 

1.570 

 

64,64 

 

213.041,09 

 

52,82 
 

Misto 

 

10 

 

10,64 

 

799 

 

32,89 

 

171.412,38 

 

42,50 

 

TOTAL GERAL 94 100,0 2.429 100,00 403.321,40 100,00 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da SEMURB/2012 

 

Figura 12 - Vista parcial do bairro de Capim Macio, evidenciando a tendência de mudança da 
tipologia de residencial unifamiliar para residencial multifamiliar 

 
Fonte: Josenita Araújo da Costa Dantas, 2013 
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No Tirol dos 75 empreendimentos licenciados, no mesmo período, foram 

produzidas 4.048 unidades habitacionais das quais 99,4 % são em condomínios 

multifamiliares, totalizando 583.696,15 m² de área construída (Tabela 4, Figura 13). 

 

Tabela 4 - Empreendimentos residenciais e mistos (residencial e não residencial) 
licenciados no bairro de Tirol (Zona de Adensável), Natal, 2007-2010 

 USO/ATIVIDADE 

2007 -2010  

EMPREENDIMENTOS 

(un) 

UNIDADES 

HABITACIONAIS 

(un) 

ÁREA CONSTRUÍDA 

(m²) 

TOTAL 

(un) 

 

% 

TOTAL 

(un) 
% 

TOTAL 

(m²) 
% 

 

Residencial unifamiliar 
24 32,00 24 0,6 0 10.932,04 1,83 

Residencial Multifamiliar 41 54,67 2.435 60,15 376.320,44 63,07 

Misto 

 
10 13,33 1.589 39,25 209.375,71 35,10 

TOTAL GERAL 

 

75 

 

100,0 4.048 100,00 596.628,19 100,00 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da SEMURB/2012. 

 

Figura13 - Vista parcial do bairro do Tirol, evidenciando a consolidação da tipologia residencial 
multifamiliar em condomínios verticais 

 
Fonte: Josenita Araújo da Costa Dantas, 2013 

 



86 
 

 

Confrontando os dados dos dois bairros, observa-se que a quantidade de 

unidades habitacionais, no Bairro de Tirol cresceu, significativamente, no período de 

224 UH em 2007 chegou a 1.455 UH (2009), o bairro de Capim Macio mesmo 

estando localizado na Zona de Adensamento Básico tem crescido bastante, no 

mesmo período, chegando a triplicar o número de unidades habitacionais produzidas 

(Tabela 5 e 6, APÊNDICE E e F). 

Outro indicador utilizado na caracterização socioeconômica está relacionado 

ao rendimento nominal médio mensal, medidos em salários mínimos (SM). Em 2010 

percebe-se que, a população de Natal, em média, recebe 1,78 SM mensais, média 

superada pelos dois bairros. O bairro de Capim Macio com um rendimento médio 

mensal por pessoas de 10 anos ou mais, equivale a 4,71 SM e o coloca em primeiro 

lugar na RA Leste (3,45 SM) e, em terceiro lugar entre todos os bairros do município 

perdendo, apenas, para Petrópolis e Tirol os quais apresenta um rendimento médio 

mensal acima de seis salários mínimos (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Tipos de domicílios permanentes e rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 
anos ou mais de idade (em SM) por bairro, região administrativa e município - Natal, 2010 

 

TIPO DE DOMICILIO (%) 

 

VALOR DO  

RENDIMENTO NOMINAL 

MÉDIO MENSAL 

(salários mínimos) 

BAIRRO  R.A CASA 

CASA DE VILA 

OU EM 

CONDOMINIO 

APARTAMENTO OUTROS 

CAPIM MACIO 44,52 6,01 49,31 0,16 4,71 

 

REGIÃO SUL 
60,75 6,55 32,48 0,22 3,45 

 

TIROL 

 

28,72 3,5 67,67 0,11 6,46 

REGIÃO LESTE 

 
66,54 6,46 26,66 0,34 2,86 

 

MUNICIPIO 

 

81,35 6,58 11,85 0,22 1,78 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir de dados da Prefeitura Municipal de Natal, Anuário 2011-
2012, Secretaria Municipal de meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/DIPE 

 

Além dos elementos acima descritos, outros fatores podem influenciar na 

definição dos parâmetros urbanísticos, seja na densidade ou no coeficiente de 

aproveitamento. Acioly e Davidson (1998) em seu estudo sobre a densidade urbana 
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quando abordam os fatores que exercem influência sobre esses parâmetros, 

destacam os principais aspectos que tem refletido na definição ou na tomada de 

decisão sobre os índices urbanísticos através das regulamentações urbanísticas 

aplicadas pelo poder público. A Figura 14 abaixo resume alguns importantes fatores, 

na visão de Acioly e Davidson (1998, p. 23). 

Figura 14 – Fatores que influenciam a Densidade Urbana 

 
Fonte: Acioly e Davidson (1998) 

 

Dentre os fatores acima identificados, este estudo concentra-se nos aspectos 

da infraestrutura especialmente, sobre os subsistemas de água e esgoto, buscando 

compreender sua influência na dinâmica urbana a partir da oferta e distribuição 

eficiente dos serviços, em atendimento ao que estabelece o Art. 3º, incisos II e III da 

Lei Complementar nº 082/2007 que reproduz os mesmos critérios estabelecidos no 

Plano Diretor de 1994, quais sejam, 

 

Art. 3º - Os critérios que asseguram o cumprimento dos objetivos 
expressos nos artigos 1º e 2º desta Lei, nos termos do art. 119 da Lei 
Orgânica do Município do Natal, são: 
I - [...] 
II - a distribuição equânime dos custos e benefícios das obras e 
serviços de infra-estrutura urbana e a recuperação, para a 
coletividade, da valorização imobiliária decorrente dos investimentos 
públicos; 
III - a racionalização e adequação do uso da infra-estrutura urbana 
instalada, evitando-se sua sobrecarga e ociosidade; (NATAL,1994) 
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Neste sentido, o item seguinte trata da caracterização das condições atuais 

dos subsistemas de infraestrutura de água e esgoto dos bairros de Capim Macio e 

Tirol, como indicadores da capacidade de adensamento dos citados bairros e 

referência na identificação do equilíbrio entre a função social da propriedade e as 

condições dos subsistemas instalados. 

 

4.2 CONDIÇÕES DA INFRAESTRUTURA URBANA: CARACTERIZAÇÃO DOS 

SUBSISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO NOS BAIRROS DE CAPIM MACIO E TIROL 

 

Para caracterização das condições da infraestrutura urbana, que qualifica o 

grau de urbanização dos bairros de Capim Macio e Tirol adotou-se, a definição de 

infraestrutura urbana expressa por Zmitrowic e Angelis Neto (1997), ou seja, o 

conjunto de sistemas técnicos de equipamentos e serviços necessários ao 

desenvolvimento das funções urbanas para os quais as mesmas podem ser vistas 

sob três aspectos: social – voltado para promoção adequada das condições de 

moradia, trabalho, saúde, educação, lazer e segurança; econômico - busca propiciar 

o desenvolvimento de atividades de produção e comercialização de bens e serviços; 

e, institucional – deve oferecer os meios necessários ao desenvolvimento das 

atividades político-administrativas, entre os quais se inclui a gestão cidade. O 

sistema de infraestrutura segundo os autores é composto de subsistemas e cada um 

tem como objetivo final a prestação de um serviço (ZMITROWIC; ANGELIS NETO, 

1997, p. 2). 

Além das definições anteriores, ressalta-se que os instrumentos normativos 

objeto deste estudo (Lei Complementar nº 82/2007, Art. 12) estabelecem, para efeito 

de aplicação de parâmetros de intensificação do solo urbano acima do adensamento 

básico permitido que, deve ser garantida a disponibilidade de infraestrutura, 

composta pelos seguintes sistemas: abastecimento de água e esgotamento 

sanitário; drenagem de águas pluviais; energia elétrica e o sistema viário.  

Embora os instrumentos normativos venham se referir a infraestrutura urbana 

composta por esses sistemas, o presente estudo adota o termo técnico “subsistema” 

conforme já definido, para caracterizar a oferta dos serviços de água e esgoto 

através de indicadores, como os domicílios residenciais atendidos pela rede geral 

desses subsistemas, por considerar essas variáveis relevantes na definição dos 

parâmetros urbanísticos analisados, assim compreendidos: - o subsistema de 
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abastecimento de água cuja função é prover toda população de água potável 

suficiente para todos os usos, ou seja, a qualidade e quantidade são as condições 

primordiais; e, o subsistema de esgotos sanitários que tem a função de afastar a 

água servida, imprestável mesmo a usos secundários, sem comprometer o meio 

ambiente e deve ser entendido como um complemento necessário ao subsistema de 

abastecimento de água (ZMITROWIC; ANGELIS NETO, 1997). 

Cabe ressaltar a importância dos demais subsistemas (drenagem de águas 

pluviais; energia elétrica e sistema viário) para caracterizar o acesso à terra 

urbanizada em atendimento a um dos eixos do direito a cidade. Pelas dificuldades 

de acesso à informação junto aos diferentes gestores envolvidos na 

operacionalização desses serviços, optou-se por aprofundar o estudo sobre os 

subsistemas de água e esgoto.  

Observando os dados relacionados às condições do atendimento dos 

sistemas de infraestrutura, em 2000 e 2010 os mesmos revelam que apesar do 

aumento na oferta de serviços básicos (fornecimento de água e esgotamento 

sanitário) especialmente, na Região Administrativa Leste, a situação do município, 

em relação a esses serviços apresentou, no mesmo período, um pequeno acréscimo 

(6,4%) dos domicílios atendidos. 

 No bairro de Capim Macio, a despeito do crescimento urbano da região e dos 

investimentos públicos aplicados nas ultimas décadas na implantação da rede de 

esgoto, verifica-se, segundo os dados apresentados na Tabela 04, que o bairro 

apresenta condições ainda bastante precárias com relação aos domicílios atendidos 

pela rede de esgotos sanitários. Em 2010, os dados registram que apenas 0,03% 

domicílios se encontravam ligados à rede geral de esgotos. Conforme informações 

da Gerência de Projetos da CAERN, concessionária responsável pela operação dos 

subsistemas, a rede de esgoto foi implantada, mas, as ligações prediais ainda não 

ocorreram em sua plenitude, sendo a fossa séptica a solução adotada, na maioria 

dos domicílios. 

Em relação ao abastecimento de água, o percentual de domicílios atendidos 

vem crescendo significativamente.  Em 2000, apenas 27,9 % dos domicilio de Capim 

Macio e 23,5 % dos domicílios do Tirol encontravam-se ligados à rede geral de 

água. Em 2010, esse percentual passou para 56,9 % em Capim Macio e, 

aproximadamente, 70% dos domicílios do Tirol são atendidos pela rede geral de 

água de acordo com dados da Tabela 6. 
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Tabela 6 - Abastecimento de agua e esgotamento sanitário nos domicílios particulares permanentes 
por bairro, região e Natal, 2010. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir de dados da Prefeitura Municipal de Natal - Anuário dos 
anos 2003 e 2011/2012 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB/DIPE) – 

Base de Dados IBGE – Censos de 2000 e 2010 

 

Acrescenta-se à caracterização dos subsistemas de água e esgoto, uma 

referência sucinta, sobre os serviços de drenagem, pavimentação, produção de lixo 

e sistema viário, como elementos que contribuem para as condições sanitárias e de 

urbanização da área. 

Identificam-se, de acordo com os dados apresentados na Tabela 7 

(APÊNDICE G) e Tabela 8 (APÊNDICE H), condições distintas de cobertura desses 

Ano 

 

Bairro 

 

 Região 

Administrativa 

Domicílios 

Totais 

% domicílios 

ligação de água a 

rede geral 

% domicílios 

ligação de esgoto 

2
0

0
0
 

 

Capim  Macio 
5.713 27,9 0,03 

 

Região Sul 

 

40.807 82,3 84,3 

Tirol 

 
4.091 23,5 18,9 

Região Leste 

 
30.046 91,9 61,8 

 

Município 

 

177.783 93,7 21,9 

2
0

1
0
 

 

Capim macio 
7.360 56,9 0,95 

 

Região Sul 

 

51.243 82,34 14,1 

Tirol 

 
5.236 68,9 65,3 

 

Região Leste 

 

34.897 92,6 71,9 

 

Município 

 

235.579 90,5 24,5 
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serviços, sendo que o Tirol, por se tratar de área com a urbanização consolidada 

apresenta melhor cobertura quanto a esse aspecto, com 96 % das vias drenadas e 

pavimentadas enquanto que, Capim Macio, área de ocupação mais recente, conta 

com aproximadamente, 50 % das vias pavimentadas e 80 % drenadas fruto de 

investimento público nos últimos anos, evidenciando que o quadro de carência 

desses serviços está diretamente relacionado ao descompasso entre a expansão 

urbana e a oferta dos serviços, uma vez que as áreas com ausência ou reduzida 

cobertura coincidem, com os espaços de expansão urbana.  

Dentre os problemas que caracterizam as condições atuais da infraestrutura 

urbana, em Natal, incluem-se: a gestão dos diversos subsistemas envolvendo 

diferentes gestores o que, tem dificultado a eficiência desses serviços, aliado à 

ausência ou deficiência do planejamento reduzindo a capacidade de 

acompanhamento e gestão dos serviços, prejudicando a análise, a previsão e a 

tomada de decisões, entre elas a definição dos custos dos diferentes subsistemas. Aqui 

cabe uma ressalva para o subsistema viário que, segundo Mascaró (1997), é o que 

merece maior atenção por parte dos gestores públicos, pois é o mais caro dos 

subsistemas citados. 

Ocupando aproximadamente de 20 a 25 % do solo urbano, o subsistema 

viário é aquele que mais se relaciona com o usuário e, depois de implantado, 

apresenta uma grande dificuldade de ser ampliado, devido aos altos custos 

envolvidos e às dificuldades que tal ampliação implica na operação do sistema de 

transportes. Os custos da pavimentação e da implantação das redes de drenagem, 

segundo Zmitrowicz e Angelis Neto (1997) representam mais de 50 % da 

composição dos custos totais da infraestrutura urbana. 

A partir da Lei Complementar nº 07/1994, os usos em todo território municipal, 

foram agrupados em duas classes: residencial e não residencial sendo, permitido o 

uso misto (residencial + não residencial).  

Esta pesquisa focaliza, prioritariamente, o uso residencial considerando como 

pressuposto, sua a predominância na ocupação do espaço urbano de Natal em 

relação aos demais usos. Fato comprovado através dos dados de domicílios 

atendidos pelo subsistema de abastecimento de água que, segundo dados da 

CAERN (Tabela 9, APÊNDICE I) em 2010, nos bairros de Tirol e Capim Macio das 

9.707 ligações de água, 84 % são residenciais, o que tem levado os projetos de 

infraestrutura urbana, segundo Oliveira (2010) adotar como indicador a densidade 
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populacional no dimensionamento dos diferentes sistemas, em geral, calculado para 

atender a demanda dos usos predominantes (OLIVEIRA, 2010, p. 120). 

Essa situação tem contribuído para a definição dos critérios que condicionam 

a intensificação do uso e ocupação solo, no município Natal, especialmente, a partir 

de 1994, reforçando a compreensão de que a intensificação do solo urbano guarda 

uma estreita relação com a disponibilidade dos sistemas de infraestrutura urbana. 

Zmitrowicz e Angelis Neto (199, p. 25) relacionando a capacidade dos 

subsistemas de infraestrutura com a intensificação do uso do solo e custos de 

investimentos na implantação ou ampliação das redes de serviços destaca:  

 

A concentração de usos é, em princípio, limitada pelo ponto de 
saturação das redes viárias e de infra-estrutura, cuja expansão 
encontra diversos obstáculos, pressupondo a necessidade de novas 
obras, desde simples ampliação de redes até a implantação de 
novos equipamentos estruturais, por vezes de grande vulto. 

 

No tocante, aos subsistemas de abastecimento de água e esgoto, tem sido 

adotada como referência para o dimensionamento dos componentes das redes, o 

consumo per capita de diário de água. De acordo com a Organização das Nações 

Unidas essa cota, mantem uma relação direta com tamanho da população e o 

consumo médio diário de água por pessoa (para atender as necessidades de 

consumo e higiene), podendo variar em razão do porte das cidades, das condições 

climáticas e costumes da população. 

De acordo com os dados no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento - SNIS (2012) o consumo diário de água por habitantes, no Brasil, 

alcançou 159 litros/habitantes/dia, em 2010 e, a região nordeste foi a que 

apresentou menor consumo, ou seja, 117 litros/habitantes/dia. No munícipio de 

Natal, de acordo com o Plano Esgotamento Sanitário de Natal (CAERN, 2004) a 

média é de 250 litros/habitantes/dia. 

No que se refere ao volume de esgoto, em geral, as concessionárias desses 

serviços consideram que, aproximadamente, 80 % do volume de água consumido 

são transferidos para geração do efluente o que possibilita mensurar as condições 

dos subsistemas para atender demanda, a partir da população residente. 

 Neste sentido considera-se que a descrição dos aspectos relacionados às 

condições da infraestrutura instalada, nos bairro de Capim Macio e Tirol, refletem os 

critérios utilizados para definir os limites de intensificação do uso do solo, resultando 
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no macrozoneamento do município expresso na delimitação da Zona de 

Adensamento Básico, Zona Adensável e Zona de Proteção Ambiental, tanto 1994, 

como em 2007. 

O Quadro 5, apresenta de forma resumida, alguns dos indicadores que 

podem influenciar na construção dos índices de controle urbanístico, comparando o 

desempenho de cada bairro em relação a Natal. 

 

Quadro 5 - Síntese da situação dos dados populacionais, principais serviços de infraestrutura urbana 
dos bairros de Capim Macio e Tirol, em relação a Natal, 2010 

Informação 

Localização 

 
% do bairro em 

relação a Natal 
Natal Capim Macio 

 

Tirol 

 

POPULAÇÃO Capim Macio Tirol 

População Total 

 Taxa de crescimento 

 Densidade demográfica  

803.739 

1,21 

46,69 

22.760 

1,04 

52,52 

16.148 

0,88 

44,85 

 2,83 

- 

- 

2,00 

- 

- 

DOMICÍLIOS   

 Total 

 Casa 

 Apartamento 

 Casa em vila/condomínio 

235.522 

81,35 

11,85 

6,58 

7.360 

44,52 

49,31 

6,01 

5.236 

28,72 

67,67 

3,5 

3,12 

- 

- 

- 

2,22 

- 

- 

- 

Média de Pessoas/domicílios 

(tamanho da Família) 
3,41 3,09 3,08 - - 

INFRAESTRUTURA URBANA  

% de domicílios ligados a 

rede geral de água 

 

% de domicílios ligados a rede 

geral de esgoto 

98,30 

 

 

31,8 

57,0 

 

 

8,04 

68,8 

 

 

97,48 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

Rendimento Meio Mensal 

(Salários Mínimos) 
1,78 4,71 6,46 

- - 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos dados do IBGE e SEMURB (2010) 

 

A partir desses dados, verifica-se que em termos populacional os bairros do 

Tirol e Capim Macio representam juntos, menos de 5% da população do município 

com uma taxa de crescimento inferior a da capital, chegando a percentuais inferiores 

a 1% como é o caso do Tirol. 
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Em relação à concentração populacional os dados relacionados a densidade 

demográfica permitem mensurar o grau de adensamento e a efetivação da aplicação 

dos parâmetros de controle urbanísticos analisados. O Bairro de Capim Macio, 

apesar de localizado na Zona de Adensamento Básico (conforme dispõe a Lei 

Complementar nº 082/2007) apresentou em 2010, uma densidade demográfica 

(52,52 hab/ha) superior a do bairro do Tirol (44,85 hab/ha).  

Com relação à infraestrutura urbana, especialmente, os subsistema de água e 

esgoto, os dados de 2010 revelam que Natal, assim como, os Bairros de Capim 

Macio e Tirol apresentam mais da metade dos domicílios atendidos pela rede de 

abastecimento de água (Tabela06). É com relação ao subsistema de esgotamento 

sanitário, que reside a maior diferença entre os dois bairros: o Tirol com 97,50% dos 

domicílios ligados rede geral e, o bairro de Capim Macio com apenas 8,04%.  

As descrições dos aspectos relacionados às condições da infraestrutura 

instalada nos bairro de Capim Macio e Tirol refletem os critérios de intensificação do 

uso do solo utilizados na delimitação da Zona de Adensamento Básico (Capim 

Macio) e Zona Adensável (Tirol), constante do macrozoneamento do município, 

tanto em 1994 como em 2007, os quais levaram em consideração a infraestrutura 

instalada procurando atender a um dos eixos da função social da cidade 

estabelecidos nas citadas normas. 

 

4.3 APLICAÇÃO DA DENSIDADE E COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 

SOBRE OS SUBSISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 

 

Considerando que o controle urbanístico em Natal, desde 1994, visa atender 

ao princípio da função social da propriedade e o direito á cidade adotando, como 

uma das estratégias para alcance desses princípios, o estabelecimento de limites 

para a intensificação do uso do solo com base na capacidade de suporte da 

infraestrutura urbana instalada busca-se verificar a efetividade da aplicação dos 

parâmetros densidade e coeficiente de aproveitamento sobre os subsistemas de 

água e esgoto, nos bairros do Tirol e Capim Macio no atendimento ao que determina 

as normas urbanísticas.  

De uma forma geral, o município de Natal, na sua totalidade, se apresenta 

ocupado por uma variedade de usos (residencial, comercial, serviços etc.), em 

intensidade e forma diferenciada predominando o uso residencial como já 
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demonstrado em itens anteriores, razão pela qual o presente estudo se deteve em 

analisar aplicação da densidade e do coeficiente de aproveitamento, a partir dos 

dados relacionados aos empreendimentos residenciais licenciados no período de 

2007 a 2010, nos bairros do Tirol e Capim Macio. 

O bairro do Tirol tem sido caracterizado como um espaço urbano consolidado, 

de ocupação mais antiga (objeto de intervenções urbanísticas anteriores) onde 

predomina o uso residencial, na ultima década, em forma de condomínio 

multifamiliar vertical (68%) de acordo com os dados do licenciamento (Tabela 03). 

Apresenta uma cobertura de quase 70% dos domicílios atendidos pela rede geral de 

abastecimento de água e 97% (2010) de esgoto o que contribuiu para a definição de 

sua localização na Zona Adensável desde o Plano de 1994, nos termos da Lei 

Complementar nº 07/1994 e Lei Complementar nº 082/2007. 

Já o bairro de Capim Macio, área de ocupação mais recente se apresenta em 

processo de consolidação com 64% do uso residencial destinado a categoria 

residencial unifamiliar e apresentando significativa carência dos serviços de esgoto 

(8,04%) tendo sido, desde 1994, incluído na Zona de Adensamento Básico, de 

acordo com legislação urbanística do município. Portanto, frações da cidade com 

dinâmica urbana diferenciada. 

Para verificar o comportamento dos subsistemas a partir da aplicação da 

densidade e do coeficiente de aproveitamento conforme previstos, respectivamente, 

nos Planos Diretores (1994 e 2007), foram utilizadas as informações disponíveis 

sobre os bairros do Tirol e Capim Macio, relativas aos empreendimentos licenciados 

pela SEMURB, entre 2007 e 2010 (Tabelas 5 e 6, APÊNDICE, E e F e Quadros 1 e 

2, APÊNDICE L e M). Ressalta-se que, os dados referem-se aos empreendimentos 

residenciais e misto, licenciado na vigência da Lei Complementar nº 082/2007 

informação disponível, naquele momento, para consulta nos relatórios de análise 

técnica dos processos de licenciamento. 

Os dados permitiram obter os seguintes resultados: i) projetar a população 

esperada e o consumo de água e esgoto gerado com a aplicação da densidade 

(conforme previsto no Plano Diretor de 1994) e do coeficiente de aproveitamento 

(nos termos do Plano Diretor 2007; ii) mensurar os valores correspondentes á 

demanda a que estão submetidos os subsistemas de água e esgoto; iii) comparar os 

resultados da aplicação de cada parâmetro, isoladamente; iv) identificar as 

dificuldades e potencialidades da aplicação dos dois parâmetros isoladamente,  a 
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partir do número de unidades habitacionais (UH) e da área construída (aqui 

entendida como área líquida), constante das Tabelas 03 e 04. Ressalta-se, que os 

dados disponibilizados nas Tabelas 03 e 04 foram considerados para efeitos desta 

pesquisa, como números referenciais para o cálculo da aplicação dos parâmetros, 

haja vista tratar-se, apenas, de uma simulação.   

Portanto, para o cálculo da População Esperada (variável a ser utilizada para 

avaliar o consumo de água e esgoto) utilizou-se:  

i) a densidade básica (180 hab/ha) conforme prevista em 1994 e 

considerando a média de pessoas por domicílio (IBGE, 2010, Quadro 05) para cada 

bairro: Tirol (3,08 pessoas/domicilio) e Capim Macio (3,09 pessoas /domicilio) e a 

área construída em hectares(Tabelas 03 e 04) a partir do seguinte cálculo: D = 

hab/ha onde, D = densidade; hab = habitantes e ha = área medida em hectares;  

ii) o Coeficiente de Aproveitamento ressalta-se que  só foi possível, com a 

informação sobre o número de unidades habitacionais fornecidas pelo cadastro de 

empreendimentos haja vista, que a simples utilização da parâmetro não permitiria 

fazer a operação. Portanto, a partir do número de UH (dados fornecidos pelo 

relatório da SEMURB) aplicando-se, diretamente, a média de moradores por 

domicílio (IBGE, 2010, Quadro 05) previsto para cada bairro, obteve-se a população 

esperada, sendo: Pop = nº HU x média de pessoas por família (Tabela 07). 

 

Tabela 7- População esperada nos bairros de Tirol e Capim Macio a partir da aplicação do 
Coeficiente de Aproveitamento e Densidade. 

Bairro 
Total 

UH 

 

Área Total 

Construída 

(ha) 

População esperada 

Coeficiente Aproveitamento 

Básico (1,2) 

Densidade 

Básica 

(180hab/ha) 

Tirol 4.054 59,00 12.486 10.620 

Capim Macio 2.429 41,08 7.506 7.394 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base nos dados do licenciamento (SEMURB) 2007 a 2010. 
Nota: Os parâmetros utilizados são os índices básicos estabelecidos nas Leis Complementares nº 
07/1994 e nº 082/2007 

 

Comparando os resultados constantes da Tabela 07 identifica-se uma 

redução, mesmo que pequena, da população quando se aplica a densidade em 

relação à aplicação do coeficiente de aproveitamento, demonstrando a diferença na 

aplicação isolada dos parâmetros. 
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No tocante aos subsistemas de abastecimento de água e esgoto os métodos, 

usualmente, adotados para dimensionar os componentes dessas redes utilizam 

como referência o consumo per capita de água que, no caso, desta pesquisa 

recorreu-se aos dados do Plano de Esgotamento Sanitário de Natal elaborado pela 

CAERN em 2004, ou seja: 250 litros/habitantes/dia (Tirol) e 300 litros/habitantes/dia 

(Capim Macio) aplicada sobre o quantitativo da população calculada (população 

esperada constante da Tabela 07) cujo volume de consumo resultante poderá ser 

obtido, segundo Oliveira (2010) aplicando-se a seguinte fórmula: V = nº hab. x cota 

per capita, onde, V = volume médio per capita de consumo de água expresso em 

litros/dia; nº hab = número de habitantes; QMD = cota média diária de consumo per 

capita expressa em litros/dia. 

Os resultados da simulação permitiu mensurar os valores correspondentes à 

demanda da população gerada seja, com a aplicação da densidade ou, com 

coeficiente de aproveitamento, conforme TABELA 08. 

 

Tabela 8 - Consumo de água gerada a partir da aplicação da densidade e coeficiente de 
aproveitamento, por bairro, Natal, 2013. 

Bairro 

Coeficiente Aproveitamento Básico 

 (1,2) 

Densidade 

Básica 

(180 hab/há) 

População 

esperada (hab) 

Consumo de 

água (m
3
) 

População 

esperada (hab) 
Consumo de água (m

3
) 

Tirol 12.486 3.122.000 10.620 2.655.000 

Capim Macio 7.506 2.251.800 7.394 2.218.200 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base nos dados do licenciamento (SEMURB) 2007 a 2010 

 

Os resultados apontam para certo incremento no volume de consumo de 

água quando se aplica diferentes parâmetros urbanísticos. Percebe-se que, no Tirol 

comparando as duas situações (aplicando a densidade ou o coeficiente de 

aproveitamento) o incremento no consumo foi da ordem de 467.000 m3. O mesmo 

deve ocorrer com o volume de esgoto que, para efeito desta simulação, equivale a 

80% do volume de água conforme informações obtidas junto aos técnicos da 

CAERN. 

Como pode se observar a discussão em torno dos aspectos relacionados ás 

condições da infraestrutura, sempre envolvem dados sobre a população que, para 

ser utilizada no controle urbanístico ou no monitoramento da relação intensificação 
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do solo e capacidade da infraestrutura instalada, a densidade aplicada, 

isoladamente, se apresentada mais apropriada, por incluir a variável população, de 

forma mais direta, considerando que o cálculo da quantificação da população, no 

caso da aplicação do coeficiente de aproveitamento, só foi possível porque o 

cadastro da SEMURB forneceu os dados sobre o número de unidades habitacionais. 

 

4.4 DENSIDADE E COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: ADEQUAÇÕES 

ENTRE O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E A INFRAESTRUTURA URBANA 

 

A análise sobre a densidade e o coeficiente de aproveitamento no controle 

urbanístico em Natal conforme disposto nos Planos Diretores do município de Natal 

de 1994 e 2007, permite algumas reflexões que visam evidenciar a contribuição de 

cada um para o cumprimento do princípio constitucional da função social da 

propriedade e do direito à cidade, especialmente, no tocante à adequação da 

intensificação do uso e ocupação do solo à capacidade da infraestrutura urbana 

instalada. 

Verificou-se que a demanda e o consumo de água e esgoto apresentam 

resultados diferenciados dependendo de qual parâmetro foi utilizado. Em 1994 (LC 

nº 07/1884) a densidade, para o controle urbanístico do uso residencial, se 

apresentava como o parâmetro mais adequado e, para os demais usos não 

residenciais foi utilizado o coeficiente de aproveitamento cujo limite da intensificação 

acima dos parâmetros básicos estabelecido para todo território municipal estava 

vinculado ao Estoque de Área Edificável.  

Com a Lei Complementar nº 082/2007, esses parâmetros foram modificados e 

o mecanismo de acompanhamento retirado, ficando a compatibilização entre o uso e 

ocupação do solo e a capacidade da infraestrutura submetida ao cumprimento ao 

disposto nos artigos 12 a 14 cabendo às concessionárias e órgãos prestadores de 

serviços públicos o acompanhamento do consumo. Contudo, a omissão no 

cumprimento das obrigações impostas pela norma torna esse controle bastante 

frágil. O não cumprimento, na prática, do disposto nos citados artigos está 

relacionado a não formalização do fluxo de alimentação dos dados de forma 

sistemática e integrada, pela SEMURB, através da implantação de um Sistema 

Integrado de Informações Georreferenciadas (SIG Natal). 
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A caracterização dos aspectos relacionados às condições da infraestrutura 

instalada nos bairro de Capim Macio e Tirol permite compreender que, tanto em 

1994 (Lei Complementar nº 07/1994) como em 2007 (Lei Complementar nº 

082/2007) em especial, os subsistemas de água e esgoto contribuíram para 

definição do zoneamento no que se refere às condições de adensamento nos dois 

bairros em zonas distintas: Zona de Adensamento Básico (Capim Macio) e Zona 

Adensável (Tirol), constante do macrozoneamento do município. 

O estudo, ainda, revela que as condições da infraestrutura sempre envolvem 

a população e, para ser utilizada no controle urbanístico ou no monitoramento da 

relação da intensificação do solo e capacidade da infraestrutura instalada, a 

densidade aplicada, mesmo de forma isolada, se apresenta mais apropriada, por 

incluir diretamente a variável população. Já, o coeficiente de aproveitamento para o 

cálculo da quantificação da população apresenta limitações não envolvendo 

variáveis que possa mensurar a população esperada e, consequentemente, dificulta 

o controle do consumo da infraestrutura, em atendimento ao que dispõe o Art. 4º que 

trata das diretrizes para atingir os objetivos, ou seja, o uso e ocupação do solo serão 

submetidos á capacidade da infraestrutura urbana instalada.  

Acrescentam-se esse contexto, as transformações na forma urbana a partir 

da aplicação dos dois parâmetros, representadas por três situações simuladas, 

quais sejam: a ocupação existente e a ocupação permitida pelos índices e 

prescrições urbanísticas estabelecidas, respectivamente, pelos Planos Diretores 

1994 e 2007.  

Para a construção dos modelos simulados, foi selecionada, de forma 

aleatória, uma quadra em cada bairro representando a tendência de ocupação, do 

uso residencial multifamiliar (Figuras 15 e 16). 
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Figura 15 – Bairro do Tirol e quadra selecionada em destaque 

 

Fonte: PNM/SEMURB 2012. Adaptada pela pesquisadora. 

 

Figura 16 - Bairro de Capim Macio e quadra selecionada em destaque 

Fonte: PNM/SEMURB 2012. Adaptada pela pesquisadora. 

] 
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Portanto, estabeleceu-se como situação base a ocupação na forma como se 

encontrava á área selecionada, quando dos levantamentos, a partir de uma base 

cartográfica da SEMURB, de 2006 e atualizada in loco, resultando na Simulação 1. 

Para a realização das demais simulações foram considerados os seguintes 

pressupostos: i) reunião (remembramento) de lotes, de forma a assegurar uma 

testada mínima de 20,00 m; ii) utilização dos potenciais básico e máximo, permitido 

em cada Plano, traduzido em número de unidades habitacionais; iii) definição da 

área edificável a partir dos recuos mínimos estabelecidos nos citados Planos; iv) 

adoção do uso residencial multifamiliar vertical; v) unidades habitacionais, com área 

mínima de 120,00 m2 ; uma ou duas unidades habitacionais por pavimento; vi) altura 

do pavimento de 3,00 m e no máximo dois pavimentos destinados a lazer e serviço. 

Foram calculados os potenciais construtivos de cada terreno em termos de 

número de unidades habitacionais, população esperada, número de pavimentos e 

altura da edificação, resultando, dessa forma, uma volumetria que simula a 

edificação com aplicação de cada parâmetro isoladamente.  Para tanto, foram 

construídas diferentes situações para cada bairro, da seguinte forma: no bairro do 

Tirol foram construídas duas situações para cada Plano, haja vista a localização do 

mesmo na Zona Adensável e, portanto, com possibilidade de aplicação de 

parâmetros básico e máximo previstos nos dois Planos. O bairro de Capim Macio 

por se encontrar na Zona de Adensamento Básico apresenta apenas duas 

possibilidades – com a aplicação da densidade (1994) e com o coeficiente de 

aproveitamento (2007). 
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Simulação 1 - Situação de ocupação atual construída a partir do mapa base 

atualizado nos bairros de Tirol e Capim Macio (Figura 17). 

 

Figura 17 – Simulação 1: situação atual da quadra selecionada no bairro do Tirol conforme base 
cartográfica da SEMURB (2006) e atualização in loco 

 

 

 
Vista em plano  Vista em perspectiva 

 
 
 
 
Figura 18 – Simulação 1: situação atual da quadra selecionada no bairro de Capim Macio conforme 

base cartográfica da SEMURB (2006) e atualização in loco 

   
 
 
 

Vista em plano                     Vista em perspectiva 
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Simulação 2 - Situação de ocupação no bairro do Tirol, considerando os índices e 

prescrições urbanísticas definidos no Plano Diretor de 1994, conforme Quadro 6: 

 
Quadro 6 - Índices e prescrições urbanísticas para a área selecionada no Bairro do Tirol, segundo o 

Plano Diretor de Natal, 1994 

Plano de 1994 Prescrição Urbanística 

Localização Zona Adensável 

Uso Residencial multifamiliar 

Densidade 
Básica 180 hab/ha 

Máxima 550 hab/ha 

Recuo mínimo 
Frontal 3,00m 

Lateral e Fundos 1,50m 

Taxa de Ocupação 80% 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

 

Figura 19 – Situação atual com remembramento de lotes na quadra do bairro do Tirol 

 
Fonte: PNM/SEMURB, 2012. Adaptada pela pesquisadora 
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Figura 20 – Simulação 2 

 
 
 

 

Vista em plano – Base para simulação 
 
 

 

 

 

 
Vista em perspectiva (Densidade Básica) 
 

 Vista em perspectiva (Densidade 
máxima) 

 
 
 

Simulação 3 - Situação de ocupação no bairro do Tirol, considerando os índices e 

prescrições urbanísticas definidos no Plano Diretor de 2007, conforme Quadro 7: 

 
Quadro 7 - Índices e prescrições urbanísticas para a área selecionada no Bairro do Tirol, segundo o 

Plano Diretor de Natal, 2007 

Plano de 1994 Prescrição Urbanística 

Localização Zona Adensável 

Uso Residencial multifamiliar 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Básico 1,2 

Máxim 3,5 

Recuo mínimo 
Frontal 3,00m 

Lateral e Fundos 1,50m 

Taxa de Ocupação 80% 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Figura 21 - Simulação 3 

   

Vista em plano - Base para simulação 

 

 

 

 

Vista em perspectiva (Coeficiente de 
aproveitamento básico) 

 Vista em perspectiva (Coeficiente de 
aproveitamento máximo) 

 

Simulação 4 - Situação de ocupação no bairro de Capim Macio, considerando os 

índices e prescrições urbanísticas definidos no Plano Diretor de 1994, conforme 

Quadro 8: 
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Quadro 8 - Índices e prescrições urbanísticas para a área selecionada no Bairro de Capim Macio, 
segundo o Plano Diretor de Natal, 1994 

Plano de 1994 Prescrição Urbanística 

Localização Zona Adensável 

Uso Residencial multifamiliar 

Densidade Básica 180 hab/há 

Recuo mínimo 
Frontal 3,00m 

Lateral e Fundos 1,50m 

Taxa de Ocupação 80% 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 
 
 
 

Figura 22 – Situação atual com remembramento de lotes na quadra do bairro de Capim Macio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: PNM/SEMURB, 2012. Adaptada pela pesquisadora 
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Figura 23 - Simulação 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vista em plano - Base para simulação  Vista em perspectiva (Densidade Básica) 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

 

Simulação 5 - Situação de ocupação no bairro de Capim Macio, considerando os 

índices e prescrições urbanísticas definidos no Plano Diretor de 2007, conforme 

Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Índices e prescrições urbanísticas para a área selecionada no Bairro de Capim Macio, 
segundo o Plano Diretor de Natal, 2007 

Plano de 1994 Prescrição Urbanística 

Localização Zona Adensável 

Uso Residencial multifamiliar 

Coeficiente de 

Aproveitamento 

Básico 1,2 

Recuo minimo 
Frontal 3,00m 

Lateral e Fundos 1,50m 

Taxa de Ocupação 80% 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Figura 24 - Simulação 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vista em plano - Base para simulação  Vista em perspectiva (Coeficiente de 
aproveitamento básico) 

 

 

 

As figuras acima evidenciam a diferença da ocupação mesmo com a 

aplicação dos parâmetros urbanísticos básicos – densidade e coeficiente de 

aproveitamento.  

Com a substituição da densidade básica pelo coeficiente de aproveitamento 

básico, sob o ponto de vista da morfologia urbana, percebe-se a verticalização da 

área tanto no bairro do Tirol como em Capim Macio e o aumento de 73,07% (Tirol) e 

de 73,56% (Capim Macio) no número de unidades habitacionais possíveis de serem 

construídas (APÊNDICES R,S e T), segundo os Planos Diretores de 1994 e 2007 

implicando, consequentemente, no crescimento da população esperada e maior 

demanda pelos serviços de água e esgoto. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Nesta pesquisa buscou-se refletir sobre as potencialidades da densidade e do 

coeficiente de aproveitamento, visando compreender os fundamentos e 

contribuições desses parâmetros urbanísticos definidos nos Planos Diretores de 

1994 e 2007, quanto à adequação da intensificação do uso e ocupação do solo à 

capacidade da infraestrutura instalada.  

Esses objetivos se colocaram a partir de questionamentos acerca da retirada 

da densidade como parâmetro de regulação do uso e ocupação do solo no Plano 

Diretor de Natal de 2007, adotando-se, apenas, o coeficiente de aproveitamento 

para esse fim. 

Sob a hipótese de que a substituição da densidade pelo coeficiente de 

aproveitamento no Plano de 2007 gerou lacunas e fragilizou os procedimentos de 

controle do uso e ocupação do solo compatível com a capacidade da infraestrutura 

urbana instalada, foram vistos, inicialmente, diferentes visões e conceitos sobre a 

aplicação de parâmetros urbanísticos na prática do planejamento urbano. 

Nesse sentido, ressaltou-se a mudança de paradigma verificada com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, o Estatuto da 

Cidade, os quais trouxeram uma série de inovações para a gestão urbana, 

destacando-se a redefinição do Plano Diretor face à sua atribuição quanto ao 

cumprimento da função social da cidade e da propriedade e do direito à cidade.   

Considerando os dados da pesquisa realizada, constatou-se que a aplicação 

de parâmetros urbanísticos (densidade e coeficiente de aproveitamento) 

diferenciada por uso, como ocorreu em 1994, ou seja, densidade para o uso 

residencial e o coeficiente de aproveitamento para uso não residencial, sem 

apresentar mecanismo de integração entre eles, contribuiu para elevar o preço da 

terra em face de restrição do potencial construtivo. Entende-se que essa dinâmica 

comprometeu o princípio da função social da propriedade, uma vez que, concorreu 

para a elevação do preço da terra, estimulando o processo especulativo, 

evidenciado pela produção de unidades habitacionais com grandes áreas 

construídas e voltadas para a população de média e alta renda.  

Verificou-se, ainda, que a substituição da densidade pelo coeficiente de 

aproveitamento, no Plano Diretor de 2007, eliminou a possibilidade da gestão 
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pública de exercer o controle entre a intensificação do uso e ocupação do solo 

compatível com a infraestrutura instalada, uma vez que passou a não dispor do 

parâmetro de controle populacional, no caso a densidade. No momento em que o 

coeficiente de aproveitamento passou a ser o único parâmetro de regulação, não 

houve mais como mensurar a relação entre a população e a infraestrutura instalada. 

Com a aplicação única do coeficiente de aproveitamento só se tornou possível medir 

a área construída. Isso foi agravado com a retirada do Estoque de Área Edificável, 

mecanismo este que possibilitava o monitoramento dessa adequação. Em que pese 

a adoção dos relatórios das concessionárias para exercer o controle da 

infraestrutura, em vez do Estoque de Área Edificável, verificou-se um total 

descolamento da variável população em todo o processo de monitoramento sobre a 

intensificação do uso do solo.  

A partir destas constatações e das definições nos Planos Diretores de Natal, 

conclui-se que a estratégia utilizada para o atendimento à função social da cidade se 

apresenta de forma diferenciada, nos dois momentos. Em 1994, a estratégia 

utilizada para o atendimento a essa função era submeter a propriedade urbana às 

regras que garantissem a compatibilidade entre a intensificação do uso do solo e a 

infraestrutura instalada, introduzindo na regulação, o controle urbanístico através da 

aplicação de parâmetros diferenciados por uso - a densidade para uso residencial e 

o coeficiente de aproveitamento para o uso não residencial. Essa estratégia de 

utilização de índices específicos para cada uso foi fragilizada em seus objetivos, 

mediante pressão do setor imobiliário para ampliação do potencial construtivo, fato 

ocorrido a partir de 1999 quando se verificou alteração da densidade básica que 

passou de 180 hab/ha para 225 hab/ha. Em 2007, a estratégia era a simplificação do 

procedimento de elaboração e análise de projetos com a aplicação de único 

parâmetro. 

Os dados que caracterizam a evolução do crescimento do número de 

domicílios, por bairro, revelaram que a inserção de Capim Macio na Zona de 

Adensamento Básico, não foi impedimento para o crescimento verificado no período 

de 2000 a 2010, quando os números relativos aos domicílios permanentes, 

apresentaram taxa de crescimento superior à do bairro do Tirol (Zona Adensável), 

no mesmo período.  

Conforme visto anteriormente, do ponto de vista da equipe técnica do 

município, que elaborou o Plano Diretor 2007, com a retirada da densidade e a 
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aplicação de um único parâmetro (Coeficiente de Aproveitamento), os processos de 

licenciamento foram simplificados, passando a ter mais agilidade nas suas análises. 

Também foi demonstrado que tal mudança gerou ganhos significativos para o setor 

da construção civil, com o crescimento da quantidade de unidades habitacionais 

numa mesma área.  Ressalta-se, contudo, que esses argumentos e efeitos da 

aplicação de um só parâmetro se distanciam de seu objetivo, que é o controle e 

monitoramento do uso e ocupação do solo, em sua relação com a capacidade de 

infraestrutura, por parte da gestão pública. 

Portanto, conclui-se que, para a efetivação da gestão e do controle 

urbanístico, especialmente quando se relaciona a intensificação do uso e ocupação 

do solo à capacidade de infraestrutura instalada, torna-se imprescindível, no mínimo, 

a associação dos parâmetros densidade e coeficiente de aproveitamento e 

vinculados a outras prescrições urbanísticas como o gabarito, os recuos e a taxa de 

ocupação. Nesse sentido, reitera-se o estabelecido no Estatuto da Cidade (Art. 

ocupaçao28, § 3º) o qual recomenda que os Planos Diretores, ao definirem os 

limites máximos da potencialidade construtiva, deverão considerar a 

proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o acréscimo de densidade 

esperada para cada fração urbana, o que não tem ocorrido na implementação do 

Plano Diretor de 2007 com a utilização, unicamente, do coeficiente de 

aproveitamento aliado à retirada do mecanismo de monitoramento. 

As simulações gráficas e quantitativas realizadas para os Bairros do Tirol e 

Capim Macio demonstraram que, de fato, não há possibilidade de aferir o 

contingente populacional e, portanto, a demanda por infraestrutura com a aplicação, 

apenas, desse parâmetro urbanístico. Isto posto, pode-se inferir que a mudança 

verificada no Plano Diretor de 2007, com a utilização do coeficiente de 

aproveitamento e a retirada da densidade e do mecanismo de monitoramento 

(controle do estoque de área edificável) fragilizou os processos de regulação e 

acompanhamento da intensificação do uso e ocupação do solo no município de 

Natal, segundo os princípios da função social da propriedade. 

Assim, confirmou-se a hipótese de que a substituição da densidade pelo 

coeficiente de aproveitamento fragilizou a capacidade do poder público de regular o 

uso e a ocupação do solo, de forma compatível com a infraestrutura urbana 

existente, deixando vulnerável, portanto, um dos eixos de consecução dos objetivos 

de efetivação da função social da cidade e da propriedade urbana em Natal.  
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APÊNDICE A 

Tabela 1 - População residente e taxa média de crescimento por bairro, região administrativa e município, Natal 1991 – 2010 

BAIRROS/ REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO POPULAÇÃO 

RESIDENTE ANUAL (%) 

1991 1996(*) 2000 2007(*) 2010 
1991/ 

1996 

1991/ 

2000 

1996- 

2000 

2000-

2007 

2000-

2010 

CAPIM MACIO 13.984 18.103  20.522  22.139 22.760 5,30 4,40 3,19 1,09 1,04 

 REGIÃO SUL 

 
145.253 148.871 155.882 160.646 166.491 0,50 0,80 1,16 0,43 0,66 

TIROL 15.176 13.071 14.799 15.968 16.148 -2,90 -0,30 3,15 1,09 0,88 

 REGIÃO LESTE 

 
128.772 114.453 116.106 117.900 115.297 -2,30 -1,10 0,36 0,22 -0,07 

TOTAL DO 

MUNICIPIO 
606.887 656.037 721.317 774.230 803.739 1,60 1,80 2,1 1,20 1,21 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir de dados do Censo do IBGE e da Prefeitura Municipal de Natal/Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo – SEMURB/DIPE 
Nota: (*) Dados da Contagem Populacional 

(**) 1991, 2000 e 2010 – Dados do Censo IBGE 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

APÊNDICE B 

Tabela 2 - População residente e densidade demográfica por bairro, região administrativa e município / Natal, 1991 – 2010 

BAIRROS/ REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 

ÀREA 

(HA) 

POPULAÇÃO RESIDENTE Densidade Demográfica (hab/ha) 

1991 1996(*) 2000 2007(*) 2010 1991 1996 2000 2007 2010 

 

CAPIM MACIO 
433,36 13.984 18.103  20.522  22.139 22.760 32,26 41,77 47,35 51,08 52,52 

 REGIÃO SUL 4.570,11 145.253 148.871 155.882 160.646 166.491 36,34 32,57 34,10 35,15 36,43 

TIROL 360,04 15.176 13.071 14.799 15.968 16.148 42,15 36,30 40,35 44,35 44,85 

 REGIÃO LESTE 

 
1.614,76 128.772 114.453 116.106 117.900 115.297 79,74 70,87 71,90 73,01 71,40 

TOTAL DO 

MUNICIPIO 
16.853,24 606.887 656.037 721.317 774.230 803.739 36,01 38,92 46,34 42,80 46,69 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados do Censo do IBGE e da Prefeitura Municipal de Natal / Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo – SEMURB/DIPE 
Nota: (*) Dados da Contagem Populacional 

(**) 1991, 2000 e 2010 – Dados do Censo IBGE 
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APÊNDICE C  

Tabela 3 – Domicílios particulares permanentes, taxa de crescimento domicílios e média de moradores por domicílios por bairro, região 
administrativa e município de Natal, 1996 – 2010 

 

BAIRROS/ REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 

 

DOMICILIOS PARTICULARES 

PERMANENTE 

 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

DOMICÍLIO PART. 

PERMANENTE 

MÉDIA DE MORADORES /DOMICÍLIOS 

 

1996 2000 2007 2010 2000-2010 1996 2000 2007 2010 

 

CAPIM MACIO 

 

4.664  5.713 6.915 7.360 2,57 3,88 3,59 3,20 3,09 

 

REGIÃO SUL 

 

 

36.105 40.807 47.040 51.243 2,30 4,12 3,81 3,41 3,24 

 

TIROL 

 

3.369   4.091 4.768 5.236 2,50 3,87 3,61 3,34 3,08 

 

REGIÃO LESTE 

 

 

28.272 30.046 34.216 34.897 1,51 4,04 3,86 3,37 3,30 

TOTAL DO MUNICIPIO 

 
155.533 177.783 215.814 235.522 2,85 4,21 4,05 3,58 3,41 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir de dados da Prefeitura Municipal de Natal, Anuário 2011-2012 / Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo – SEMURB/DIPE - Anuário Natal 2003 e 2011/2012. 
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APÊNDICE D 

Tabela 4 – Tipos de domicílios permanentes e rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade (em SM) por 
bairro, região administrativa e municipio, 2010 

 

TIPO DE DOMICILIO (%) 

 
VALOR DO 

RENDIMENTO NOMINAL 

MÉDIO MENSAL (em 

salários minimos) 

 

BAIRRO /REGIÃO 

ADMINISTRATIVA  

 

CASA 
CASA DE VILA OU 

EM CONDOMINIO 
APARTAMENTO OUTROS 

CAPIM MACIO 44,52 6,01 49,31 0,16 4,71 

 

REGIÃO SUL 

 

 

60,75 6,55 32,48 0,22 

3,45 

 

TIROL 

 

28,72 3,50 67,67 0,11 

6,46 

 

REGIÃO LESTE 

 

 

66,54 6,46 26,66 0,34 

2,86 

MUNICIPIO 

 
81,35 6,58 11,85 0,22 

1,78 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir de dados da Prefeitura Municipal de Natal, Anuário 211-2012, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo – SEMURB/DIPE – Anuário 2011/2012 
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APÊNDICE E 

Tabela 5 – Empreendimentos residenciais e mistos (residencial e não residencial) licenciados, no bairro de Capim Macio (Zona Não 
Adensável), Natal, 2007 - 2010 

USO/ 

ATIVIDADE 

 

2007 

 

2008 2009 2010 

Empreendimen

tos 

Unidades 

habitacionais 

(UH) 

Empreendi 

Mentos 

Unidades 

Habitacionais 

(UH) 

Empreendi 

mentos 

Unidades 

Habitaciona

is 

(HU) 

Empreendi 

mentos 

Unidades 

Habitacionais 

(HU) 

Quant % 
Quan

t 
% 

Quan

t 
% 

Quan

t 
% 

Quan

t 
% 

Qua

nt 
% 

Quan

t 
% 

Quan

t 
% 

Residencial 

unifamiliar 

 

10 66,6 10 3,2 19 67,8 19 2,9 21 63,6 21 2,3 10 55,5 10 1,8 

Residencial 

Multifamiliar 

 

02 13,3 28 8,9 04 14,3 353 54,1 11 33,3 732 80,2 07 39,0 457 82,9 

 

Misto(1) 

 

03 20,0 275 87,8 05 17,8 280 43,0 01 3,0 160 17,5 01 5,5 84 15,2 

TOTAL 

 
15 100,0 313 100,0 28 100,0 652 100,0 33 100,0 913 100,0 18 100,0 551 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB/2012 
NOTA: (1) Os empreendimentos de Uso Misto, na maioria, destinada as atividades de residencial multifamiliar e apart hotel 
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APÊNDICE F 

Tabela 6 – Empreendimentos residenciais e misto (residencial e não residencial) licenciados, no bairro de Tirol (Zona Adensável), Natal, 2007 - 
2010 

USO/ATIVIDADE 

 

2007 

 

2008 2009 2010 

Empreendi 

mentos 

Unidades 

Habitacionais 

(UH) 

Empreendi 

mentos 

Unidades 

Habitacionais 

(UH) 

Empreendi 

mento 

Unidades 

Habitacionais 

(HU) 

Empreendi 

mento 

Unidades 

Habitacionais 

(HU) 

Quant. % Quant % Quant % Quant % 
Qua

nt. 
% 

Quan

t 
% Quant % Quant % 

 

Residencial 

unifamiliar 

 

02 33,3 02 0,9 11 40,7 11 0,9 05 22,7 05 0,7 06 30,0 06 0,5 

 

Residencial 

Multifamiliar 

 

02 33,3 38 17,0 11 40,7 553 43,9 15 68,2 1.215 83,5 13 65,0 629 56,4 

 

Misto 

 

 

02 33,3 184 82,1 05 18,5 696 55,2 02 9,1 229 15,7 01 5,0 480 43,0 

 

TOTAL 

 

06 100,0 224 100,0 27 100,0 1.260 100,0 22 100,0 1.449 100,0 20 100,0 1.115 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEMURB/2012 
NOTA: (1) Os empreendimentos de Uso Misto, na maioria, destinada as atividades de residencial multifamiliar e apart hotel. 
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APÊNDICE G 

Tabela 7 – Consumo e ligações de água e esgoto (m3) por bairro, região administrativa e município, Natal, 2000 e 2010 

ANO 
BAIRRO /REGIÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

RESIDENCIAL 

 

TOTAL 

LIGAÇÕES CONSUMO LIGAÇÕES CONSUMO 

 

AGUA 
ESGOTO AGUA ESGOTO AGUA ESGOTO AGUA ESGOTO 

2000 

 

 

 

 

CAPIM MACIO 
1.594 2 69.933 28 1.818 2 81.673 28 

 

REGIÃO SUL 

 

33.610 3.406 1.045.414 116.852 36.359 591 1.207.688 142.074 

 

TIROL 
962 774 49.988 45.905 1.277 1.072 82.107 72.585 

 

 REGIÃO LESTE 

 

27.620 18.549 712.435 546.937 32.582 22.794 988.607 776.332 

 

MUNICIPIO 

 

166.684 38.919 3.576.679 1.001.080 177.481 44.302 4.217.285 1.277.730 

2010 

 

CAPIM MACIO 
4.195 70 148.323 2.686 4.761 86 167.208 4.465 

 

REGIÃO SUL 

 

42.194 7.222 1.040.309 219.717 46.278 8.047 1.224.032 326.093 

 

 

TIROL 

3.607 3.422 146.188 160.919 4.558 4.318 197.302 233.642 

 

REGIÃO LESTE 

 

32.330 25.091 557.060 544.115 38.352 30.475 741.782 769.679 

MUNICIPIO 

 
213.344 57.766 2.849.325 1.040.527 227.598 65.249 3.303.058 1.607.322 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Prefeitura Municipal de Natal, Secretaria Municipal de meio Ambiente e Urbanismo – 

SEMURB/DIPE – Anuário Natal 2003 e 2011/2012 
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APÊNDICE H 

Tabela 8 – Produção dos resíduos sólidos urbanos, drenagem e pavimentação por região administrativa e bairro, Natal – 2003 a 2010 

REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 
BAIRRO 

PRODUÇÃO DIÁRIA (ton)  DRENAGEM  (%) PAVIMENTAÇÃO (%) 

2003(*) 2007 2010 2003(*) 2007 2010 2003 2007 2010 

SUL 

CAPIM MACIO 5.708 27,84 36,36 - 40 80 - 40 50 

 

REGIÃO 
40.532 199,99 265,99 - - - - - - 

 

LESTE 

 

TIROL 

 

4.091 27,07 28,57 - 95 96 - 95 96 

 

REGIÃO 29.756 190,01 204,00 - - - - - - 

 

TOTAL MUNICIPIO 

 

173.573 678,98 749,00 - - - - - - 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Prefeitura Municipal de Natal, Anuário dos anos 2003, 2007 e 2012 / Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/DIPE 
NOTA: (*) Ano Base - Censo 2000 
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APÊNDICE I 

Tabela 9 – Ligação de água e consumo por uso e bairro, Natal, 2013 

BAIRRO 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICO TOTAL 
%RESIDENCIAL 

SOBRE O TOTAL 

 

Ligações 

 

 

Consumo Ligações Consumo Ligações Consumo Ligações Consumo Ligações Consumo Ligações Consumo 

 

CAPIM 

MACIO 

4.345 1.886.788 435 186.300 110 30.152 39 12.742 4.929 2.115.982 88,15 89,16 

 

TIROL 

 

3.085 2.039.038 781 437.478 74 45.545 118 297.675 4.778 2.819.736 64,56 72,31 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAERN, 2013 
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APÊNDICE J 

Tabela 10 – Ligação de esgoto e consumo por uso e bairro, Natal, 2013 

BAIRRO 

 

 

 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICO TOTAL 
%RESIDENCIAL SOBRE O 

TOTAL 

Ligações Consumo Ligações Consumo Ligações Consumo Ligações Consumo Ligações Consumo Ligações Consumo 

 

CAPIM  

MACIO 

81 36.038 16 23.383 0 0 0 0 97 59.421 83,50 66,22 

 

TIROL 

 

3.607 2.213.633 748 745.368 60 42.543 99 318.118 4.514 3.319.662 78,00 66,68 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da CAERN, 2013 
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APÊNDICE K 

Tabela 11 – Ligações de água, consumo e esgoto (m3) por região administrativa e bairro, Natal, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Região Bairros 

Comercial Industrial Publico Residencial Total Ligações Total Consumo 

Ligações Consumo(m3) Ligações Consumo(m3) Ligações Consumo(m3) Ligações Consumo(m3) 
 (Água)  (Esgoto)  (Água)  (Esgoto) 

Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto 

S
U

L
 

CAPIM 
MACIO 435 16 186300 23383 110 0 30152 0 39 0 12742 0 4345 81 1886788 36038 4929 97 2115982 59421 

SUBTOTAL 435 16 186300 23383 110 0 30152 0 39 0 12742 0 4345 81 1886788 36038 4929 97 2115982 59421 

L
E

S
T

E
 

TIROL 781 748 437478 745368 74 60 45545 42543 118 99 297675 318118 3805 3607 2039038 2213633 4778 4514 2819736 3319662 

SUBTOTAL 781 748 437478 745368 74 60 45545 42543 118 99 297675 318118 3805 3607 2039038 2213633 4778 4514 2819736 3319662 

Total 
1216 764 623778 768751 184 60 75697 42543 157 99 310417 318118 8150 3688 3925826 2249671 9707 4611 4935718 3379083 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir de dados da Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, CAERN 2013 
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APÊNDICE L 
QUADRO 01 - Empreendimentos licenciados (vigência da Lei Complementar nº 082/2007) por uso e por Bairro (Tirol), Natal, 2007 a 2010. 

RA/ 

Bairro 

Número do 

Processo 

Ano 

Expedição 
Uso Atividade 

Área 

construída 

(m
2
) 

Número 

Pavimentos 

Número 

UH 
Condição Atual (continua) 

RA LESTE/ 

TIROL 

007298/2007 2007 Residencial Multifamiliar 2.837,73 10 08 Habite-se 

0037849/2005 2007 Misto Hotel/resid.multif./Apart 12.750,71 17 78 Alvará de Construção 

0011966/2007 2007 Residencial Unifamiliar 198,64 1 1 Habite-se 

024425/2007 2007 Residencial Unifamiliar 163,18 1 1 Habite-se 

017197/2007 2007 Misto Hotel/resid.multif./Apart. 14.227,78 26 106 Alvará de Construção 

016975/2007 2007 Residencial Multifamiliar 5.071,50 17 30 Habite-se 

 

TOTAL  
35.249,54 - 224 

 

001870/2007 2008 Residencial Multifamiliar 14.652,49 18 93 Habite-se 

003952/2008 2008 Residencial Multifamiliar 9.818,53 21 111 Habite-se 

003271/2008 2008 Residencial Unifamiliar 94,36 01 01 Habite-se 

031556/2006 2008 Misto Hotel/resid.multif./Apart 26.101,04 31 216 Alvará de Construção 

020094/2007 2008 Residencial Multifamiliar 3.977,03 23 40 Alvará de Construção 

002359/2008 2008 Residencial Unifamiliar 224,50 02 01 Habite-se 

005928/2008 2008 Residencial Unifamiliar 100,82 01 01 Alvará de Construção 

005925/2008 2008 Residencial Unifamiliar 156,87 01 01 Alvará de Construção 

005926/2008 2008 Residencial Unifamiliar 99,98 01 01 Alvará de Construção 

037698/2007 2008 Residencial Multifamiliar 3.533,76 13 20 Habite-se 

032763/2008 2008 Residencial Unifamiliar 551,34 03 01 Habite-se 

009557/2008 2008 Residencial Unifamiliar 78,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        01 01 Habite-se 

000783/2008 2008 Residencial Multifamiliar 4.296,03 17 42 Habite-se 

014486/2008 2008 Residencial Unifamiliar 139,19 01 01 Habite-se 

033927/2007 2008 Misto Hotel/resid.multif./Apart 8.829,05 28 138 Alvará de Construção 

000889/2008 2008 Residencial Multifamiliar 2.180,95 04 12 Alvará de Construção 

018684/2008 2008 Residencial Unifamiliar 123,68 01 01 Habite-se 

034579/2007 2008 Residencial Multifamiliar 5.850,31 19 31 Alvará de Construção 

008269/2008 2008 Misto Residencial/Comercial 30.213,85 30 162 Habite-se 

002944/2008 2008 Residencial Multifamiliar 11.122,72 28 49 Alvará de Construção 

016876/2008 2008 Residencial Unifamiliar 169,00 01 01 Habite-se 

005803/2008 2008 Residencial Unifamiliar 300,02 03 01 Habite-se 

013903/2008 2008 Residencial Multifamiliar 13.302,00 30 80 Alvará de Construção 
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025467/2008 2008 Residencial Multifamiliar 10.400,54 31 55 Alvará de Construção 

031891/2007 2008 Misto Hotel/resid.multif./Apart 18.468,86 25 80 Alvará de Construção 

022064/2006 2008 Misto Hotel/resid.multif./Apart 13.227,68 21 108 Alvará de Construção 

025994/2008 2008 Residencial Multifamiliar 2.694,37 12 30 Habite-se 

TOTAL  

 
180.489,13 - 1.260 

- 

 

 

RA Bairro 
Número do 

Processo 

Ano 

Expedição 
Uso Atividade 

Área 

construída (m
2
) 

Número 

Pavimentos 

Número 

UH 

Condição Atual 

(conclusão) 

RA LESTE/ 

TIROL 

016731/2008 2009 Residencial Multifamiliar 14.652,49 - - Habite-se 

014838/2009 2009 Residencial Multifamiliar 23.787,96 32 290 Alvará de Construção 

030060/2008 2009 Residencial Multifamiliar 9.275,79 23 56 Alvará de Construção 

020978/2007 2009 Residencial Multifamiliar 8.933,58 25 80 Alvará de Construção 

039543/2007 2009 Residencial Multifamiliar 6.022,17 29 58 Alvará de Construção 

031891/2007 2009 Residencial Multifamiliar 18.468,86 30 105 Alvará de Construção 

001988/2009 2009 Residencial Unifamiliar 282,96 02 01 Habite-se 

013475/2006 2009 Residencial Multifamiliar 5.011,43 19 45 Alvará de Construção 

021382/2007 2009 Residencial Multifamiliar 4.507,30 18 45 Alvará de Construção 

015977/2004 2009 Residencial Unifamiliar 118,84 02 01 Habite-se 

021417/2006 2009 Residencial Multifamiliar 18.304,00 28 142 Alvará de Construção 

03397/2007 2009 Residencial Multifamiliar 8.829,05 29 69 Alvará de Construção 

036932/2009 2009 Residencial Unifamiliar 101,68 01 01 Habite-se 

013553/2009 2009 Residencial Multifamiliar 11.810,34 19 60 Alvará de Construção 

037928/2009 2009 Residencial Multifamiliar 7.068,28 19 28 Alvará de Construção 

016355/2004 2009 Residencial Unifamiliar 234,50 02 01 Habite-se 

 

TOTAL 
199.304,45 - 1.455  

012433/2007 2010 Residencial Multifamilar 5.256,23 17 26 Alvará de Construção 

032591/2007 2010 Misto Residencial/Comercial 53.573,01 33 480 Alvará de Construção 

038777/2007 2010 Residencial Multifamilar 19.440,39 23 134 Alvará de Construção 

043351/2009 2010 Residencial Unifamiliar 227,05 03 01 Habite-se 

859/2010 2010 Residencial Multifamilar 8.933,56 26 80 Habite-se 

047560/2009 2010 Residencial Multifamilar 8.580,96 22 51 Alvará de Construção 
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027850/2007 2010 Residencial Multifamilar 6.060,77 22 27 Alvará de Construção 

030250/2009 2010 Residencial Multifamilar 7.787,15 19 15 Alvará de Construção 

012575/2010 2010 Residencial Unifamiliar 94,57 01 01 Habite-se 

017801/2010 2010 Residencial Unifamiliar 85,21 01 01 Habite-se 

024286/2010 2010 Residencial Unifamiliar 348,83 01 01 Habite-se 

001625/2010 2010 Residencial Multifamilar 2.769,77 14 12 Habite-se 

016536/2010-39 2010 Residencial Multifamilar 3.543,31 09 14 Habite-se 

038920/2009-59 2010 Residencial Multifamilar 7.964,03 23 40 Alvará de Construção 

018631/2010-77 2010 Residencial Multifamilar 8.548,54 21 54 Alvará de Construção 

022933/2010-40 2010 Residencial Unifamiliar 139,41 01 01 Habite-se 

23584/2010-83 2010 Residencial Multifamiliar 3.832,20 15 22 Alvará de Construção 

030067/2010-61 2010 Residencial Unifamiliar 243,00 02 01 Habite-se 

021904/2008-46 2010 Residencial Multifamiliar 5.005,36 14 54 Alvará de Construção 

049635/2010-05 2010 Residencial Multifamiliar 32.525,36 29 100 Alvará de Construção 

TOTAL  174.958,71 - 1.115  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEMURB/ Setor de 

Licenciamento – 2012 
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APÊNDICE M 
Quadro 02 - Empreendimentos licenciados (alvará de construção e habite-se) por Bairro (Capim Macio) e por uso – 2007 a 2010 

 

RA/Bairro 

 

 

Número do 

Processo 

Ano 

Expedição 

Uso 

 
Atividades 

Área 

construíd

a 

(m
2
) 

Número 

Pavimentos 

Número 

UH 

Condição 

Atual 

(continua) 

RA SUL/ 

CAPIM MACIO 

044595/2005 

 
2007 Misto 

Hotel / residencial 

multifamiliar/apart 

5.051,57 

 

18 

 
32 Habite-se 

027032/2005 2007 Residencial Unifamiliar 352,0 03 01 Habite-se 

005781/2007 

 
2007 Misto 

Hotel / residencial 

multifamiliar/apart 

11.590,88 

 
16 

 

78 

Alvará de 

construção 

017691/2007 

 
2007 

Residencial 

 

Multifamiliar 

 

1.134,08 

 
02 03 Habite-se 

007602/2007 2007 Residencial Unifamiliar 367,63 02 01 Habite-se 

019698/2007 2007 Residencial Unifamiliar 165,96 02 01 Habite-se 

008653/2007 2007 Residencial Unifamiliar 186,15 02 01 Habite-se 

005397/2007 

 

 

2007 Misto 

 

Residencial / comercial 

 
74.531,26 

 

33 

 
165 

Alvará de 

construção 

028739/2007 2007 Residencial Unifamiliar 210,77 01 01 Habite-se 

029791/2007 2007 Residencial Unifamiliar 283,30 02 01 Habite-se 

029390/2007 2007 Residencial Unifamiliar 212,0 02 01 Habite-se 

011146/2007 

 
2007 

Residencial 

 

Multifamiliar 

 

10.857,41 

 

26 

 

25 

 
Habite-se 

028910/2007 2007 Residencial Unifamiliar 163,00 02 01 Habite-se 

009580/2007 2007 Residencial Unifamiliar 209,09 02 01 Habite-se 

032183/2007 2007 Residencial Unifamiliar 163,00 02 01 Habite-se 

TOTAL  

 

 

105.478,1

0 
- 313  

003083/2006 2008 Residencial Unifamiliar 370,80 01 01 Habite-se 



139 

 

 

002389/2008 2008 Residencial Unifamiliar 200,94 01 01 Habite-se 

003153/2007 2008 Residencial Unifamiliar 143,86 02 01 Habite-se 

031207/2006 2008 Residencial Unifamiliar 468,27 02 01 
Alvará de 

construção 

024122/2007 2008 Misto 

Hotel / residencial 

multifamiliar/apart. 

 

7.095,23 18 48 Habite-se 

023195/2006 2008 Misto 
Hotel / residencial 

multifamiliar/apart 
19.477,32 24 120 

Alvará de 

 

construção 

021617/2007 2008 Misto Hotel / comercio/apart 741,45 03 14 Habite-se 

015854/2007 2008 Residencial Multifamiliar 15.460,81 34 93 
Alvará de 

construção 

 

RA/Bairro 

 

 

Número do 

Processo 

Ano 

Expediçã

o 

Uso 

 
Atividades 

Área 

construíd

a 

(m
2
) 

Número 

Pavimentos 

Número 

UH 

Condição 

Atual 

(continua) 

RA SUL/ 

CAPIM MACIO 

015860/2007 2008 Residencial Multifamiliar 16.745,38 38 105 
Alvará de 

construção 

034607/2007 2008 Residencial Unifamiliar 300,00 02 01 Habite-se 

009059/2008 2008 Residencial Unifamiliar 602,58 02 01 
Alvará de 

construção 

012556/2008 2008 Residencial Unifamiliar 602,58 02 01 Habite-se 

026768/2007 2008 Residencial Unifamiliar 420,65 02 01 Habite-se 

01764/2008 2008 Residencial Unifamiliar 420,65 02 01 Habite-se 

033024/2006 2008 Misto 
Hotel / residencial 

multifamiliar/apart 
6.894,50 17 97 

Alvará de 

construção 

018589/2008 2008 Residencial Unifamiliar 240,79 02 01 Habite-se 

015275/2008 2008 Residencial Unifamiliar 389,37 02 01 Habite-se 

021496/2008 2008 Residencial Unifamiliar 199,00 02 01 Habite-se 

034825/2007 2008 Residencial Unifamiliar 243,37 01 01 Habite-se 

026003/2008 2008 Residencial Unifamiliar 230,12 02 01 Habite-se 
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024862/2008 2008 Residencial Unifamiliar 295,19 02 01 
Alvará de 

construção 

025890/2008 2008 Residencial Unifamiliar 199,50 02 01 Habite-se 

034104/2008 2008 Residencial Unifamiliar 259,99 01 01 Habite-se 

032394/2008 2008 Residencial Unifamiliar 142,78 01 01 Habite-se 

009175/2008 2008 Residencial Unifamiliar 393,33 02 01 Habite-se 

020622/2008 

 

2008 Residencial Multifamiliar 10.819,05 

 

26 

 

75 

 
Habite-se 

030894/2008 2008 Misto Multifamiliar/hipermercado 23.112,90 03 01 Habite-se 

025121/2008 

 
2008 

Residencial 

 

Multifamiliar 

 

16.587,34 

 

23 

 

80 

 
Habite-se 

TOTAL 

- 

122.126,6

9 
- 652 - 

036361/2008 2009 Residencial Unifamiliar 287,86 02 01 Habite-se 

034474/2008 2009 Residencial Unifamiliar 45,00 02 01 
Alvará de 

construção 

031088/2007 2009 Residencial Unifamiliar 505,24 02 01 Habite-se 

014959/2008 2009 Residencial Unifamiliar 196,24 02 01 
Alvará de 

construção 

015595/2008 2009 Residencial Unifamiliar 249,51 02 01 Habite-se 

 

 

 

 

 

RA/Bairro 

 

 

Número do 

Processo 

Ano 

Expedição 

Uso 

 
Atividades 

Área construída 

(m
2
) 

Número 

Pavimentos 

Número 

UH 

Condição 

Atual 

(continua) 

 

RA SUL/ 

CAPIM MACIO  

007130/2009 2009 Residencial Unifamiliar 295,19 01 01 Habite-se 

 

040001/2008 
2009 

Residencial 

 

Multifamiliar 

 

1.289,22 

 

05 

 

08 

 

Alvará de 

construção 
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038295/2007 2009 Residencial Unifamiliar 251,30 02 01 Habite-se 

025602/2007 2009 Residencial Unifamiliar 309,32 02 01 Habite-se 

039454/2008 2009 Residencial Unifamiliar 259,50 02 01 
Alvará de 

construção 

010620/2009 2099 Residencial Unifamiliar 312,07 01 01 
Alvará de 

construção 

000150/2009 2009 Residencial Unifamiliar 261,99 01 01 Habite-se 

030678/2007 2009 

 

Residencial 

 

 

Multifamiliar 

 

4.209,08 20 59 
Alvará de 

construção 

010809/2008 2009 Residencial Unifamiliar 228,51 02 01 Habite-se 

008418/2009 2009 Misto 
Hotel / residencial 

multifamiliar/apart 
13.303,01 22 160 

Alvará de 

construção 

023195/22009 2009 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
19.477,32 24 120 

Alvará de 

construção 

039920/2008 2009 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
150,80 01 02 Habite-se 

033949/2008 2009 Residencial Unifamiliar 248,42 02 01 Habite-se 

026835/2009 2009 Residencial Unifamiliar 313,06 01 01 Habite-se 

016270/2006 2009 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
3.849,16 18 50 

Alvará de 

construção 

015086/2009 2009 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
8.149,93 13 68 

Alvará de 

construção 

032988/2007 2009 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
1.058,49 08 12 

Alvará de 

construção 

008418/2009 2009 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
13.303,01 22 160 

Alvará de 

construção 

032662/2009 2009 Residencial Unifamiliar 276,65 02 01 
Alvará de 

construção 

027929/2009 2009 Residencial Unifamiliar 164,85 02 01 Habite-se 

045705/2009 2009 Residencial Unifamiliar 514,35 02 01 
Alvará de 

construção 

011811/2099 2009 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
539,14 04 09 

Alvará de 

construção 

046625/2009 2009 Residencial Unifamiliar 103,81 02 01 
Alvará de 

construção 
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46014/2009 2009 Residencial Unifamiliar 265,02 02 01 Habite-se 

007991/2006 2009 Residencial Unifamiliar 226,41 02 01 Habite-se 

017701/2009 2009 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
20.409,55 24 120 

Alvará de 

construção 

7921/2009 2009 Residencial Unifamiliar 228,44 02 01 Habite-se 

 

 

RA/Bairro 

 

 

Número do 

Processo 

Ano 

Expedição 

Uso 

 
Atividades 

Área construída 

(m
2
) 

Número 

Pavimentos 

Número 

UH 

Condição 

Atual 

(conclusão) 

030885/2006 2009 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
14.960,30 25 124 Habite-se 

RA SUL/ 

CAPIM MACIO 

TOTAL    106.241,49 - 913 - 

050051/2009 2010 Residencial Unifamiliar 226,43 02 01 
Alvará de 

construção 

024790/2007 2010 Residencial Unifamiliar 454,87 02 01 Habite-se 

3080/2010 2010 Residencial Unifamiliar 208,24 02 01 
Alvará de 

construção 

029809/2009 2010 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
4.192,73 13 24 Habite-se 

020051/2007 2010 Misto 

Hotel / 

comercial/residencial 

/apart 

9.614,26 17 84 
Alvará de 

construção 

054446/2009 2010 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
6.478,59 11 20 Habite-se 

020543/2007 2010 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
6.208,12 20 51 

Alvará de 

construção 

031445/2010 2010 Residencial Unifamiliar 211,70 01 01 
Alvará de 

construção 

033081/2010 2010 Residencial Unifamiliar 320,68 02 01 
Alvará de 

construção 

020596/2010 2010 Residencial Unifamiliar 254,92 01 01 Habite-se 

030526/2010 2010 Residencial Unifamiliar 203,72 01 01 
Alvará de 

construção 

027021/2010 2010 Residencial Unifamiliar 205,04 01 01 Habite-se 

040761/2010 2010 Residencial Multifamiliar 539,14 04 09 Habite-se 
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039100/2010 2010 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
11.773,47 17 120 Habite-se 

034682/2009 2010 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
9.248,98 19 68 

Alvará de 

construção 

023229/2010 2010 Residencial Unifamiliar 149,11 01 01 Habite-se 

038778/2007 2010 
Residencial 

 

Multifamiliar 

 
26.569,84 22 165 

Alvará de 

construção 

052983/2009 2010 Residencial Unifamiliar 190,18 01 01 Habite-se 

 

TOTAL 

 

77.050,02 - 551  

Fonte: Elaboração da pesquisadora a partir dos dados da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente – SEMURB/ Setor de 
Licenciamento – 2012 
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APÊNDICE N 

Memória de cálculo das simulações das ocupações nas quadras 

 

Área de Estudo: BAIRRO DO TIROL E BAIRRO DE CAPIM MACIO 

SITUAÇÃO 01 – Ocupação existente na base cartográfica da PMN/SEMURB 2006  e  atualizado in loco, em 2013 

SITUAÇÃO 02 – Ocupação segundo o Plano Diretor de 1994. Densidade Básica -(180 hab./ha) e Densidade Máxima - (550 

hab./ha ) 

SITUAÇÃO 03 – Ocupação segundo o Plano de 2007. Coeficiente de Aproveitamento Básico – 1,20 e Coeficiente de 

Aproveitamento Máximo – 3,5. 

Observação: Os lotes existentes foram remembrados para atender a testada mínima de 20m. 

VARIÁVEIS 

Uso Residencial Multifamiliar 

Área do Terreno (AT)  

Área edificável (AE) - Área do terreno retirado os recuos mínimos previsto na legislação. 

Densidade (D) 

Coeficiente de Aproveitamento (CA) 

Unidades Habitacionais (UH) – Considera , no máximo duas UH por pavimento 

Área da UH = 120m 

Altura (H) – acrescentam-se, no mínimo dois pavimentos destinados a lazer, estacionamentos e serviços. Considerando a altura do 

pavimento de 3m. 

Média de pessoas/domicílios (pess./dom) 

Pess./dom = 3,08 (IBGE, 2010, Bairro) 
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APÊNDICE O  

Simulação da ocupação de uma quadra no Bairro do Tirol (Zona Adensável), segundo o Plano Diretor de 1994 

 

LOTES AE (m²) 

Densidade Básica (180 

Hab./ha) 

Densidade Máxima (550 

Hab./ha) 

Habitante

s 

(pessoas) 

Nº 

UH 

Altura 

Edificaçã

o 

(m) 

Habitante

s 

(pessoas) 

Nº 

UH 

Altura 

Edificaçã

o 

(m) 

Lote 01 265,04 8 3 12 25 8 18 

Lote 02  1.013,4

2 
23 7 18 70 23 39 

Lote 03 1.004,4

2 
24 8 18 72 23 39 

Lote 04  739,29 17 6 15 53 17 33 

Lote 05 1.137,0

0 
31 10 21 94 31 54 

Lote 06 731,16 17 6 15 52 17 33 

Lote 07 613,06 16 5 15 48 16 30 

Lote 08 1.006,7

0 
23 7 18 69 22 39 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. Nota: AE - Área Edificável (área do terreno menos os recuos mínimos) 
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APÊNDICE P  

Simulação da ocupação de uma quadra no Bairro do Tirol (Zona Adensável), segundo o Plano Diretor de 2007 

LOTES AE (m²) 

Coeficiente de Aproveitamento 

Básico (1,2) 

Coeficiente de Aproveitamento 

Máximo (3,5) 

Habitantes 

(pessoas) 
Nº UH 

Altura 

Edificação 

(m) 

Habitantes 

(pessoas) 

Nº 

UH 

Altura 

Edificação 

(m) 

Lote 01 548,7 17 5 14 40 13 27 

Lote 02  1.522,2 40 13 27 114 37 63 

Lote 03 1.004,42 40 13 27 117 38 63 

Lote 04  1.149,9 31 10 21 86 28 48 

Lote 05 2.044,1 52 17 33 154 50 81 

Lote 06 1.132,5 28 9 21 86 28 48 

Lote 07 1.044,1 28 9 21 77 25 45 

Lote 08 1.507,2 40 13 27 114 37 63 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 
Nota: AE - Área Edificável (área do terreno menos os recuos mínimos) 
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APÊNDICE Q 

Simulação da ocupação de uma quadra no Bairro de Capim Macio (Zona de Adensamento Básico), segundo o Plano Diretor de 1994 e 2007 

LOTES 

Densidade Básica (*) 

(180 Hab./ha) 

Coeficiente de Aproveitamento (**) 

(1,2) 

AE 

(m²) 

Hab. 

(pessoas) 
Nº UH 

Altura 

Edificação 

(m) 

AE 

(m²) 

Hab. 

(pessoa

s) 

Nº UH 

Altura 

Edificaç

ão 

(m) 

LOTE 01 949,80 17 6 15 1.138,76 28 9 20 

LOTE 02 786,18 14 5 12 943,41 25 8 18 

LOTE 03 1.136,77 20 6 15 1.364,12 34 11 23 

LOTE 04 1.579,79 28 9 18 1.895,74 49 16 30 

LOTE 05 810,72 15 5 12 972,86 25 8 18 

LOTE 06 1.433,29 26 8 18 1.719,94 43 14 27 

LOTE 07 881,03 16 5 12 1.057,23 28 9 20 

LOTE 08 1.068,15 19 6 15 1.281,78 34 11 23 

LOTE 09 1.175,29 21 7 15 1.410,34 37 12 24 

LOTE 10 477,26 8 2 6 572,71 15 5 15 

LOTE 11 2.478,36 45 15 28 2.974,03 77 25 44 

LOTE 12  806,48 14 5 12 967,77 25 8 18 

LOTE 13 700,80 13 4 12 840,96 22 7 16 

LOTE 14 750,48 13 4 12 900,57 25 8 18 

Fonte: Elaborada pela da pesquisadora 
Nota: AE - Área Edificável (área do terreno menos os recuos mínimos) 
         (*) - Lei Complementar nº 07/1994 
         (**) - Lei Complementar nº 082/2007 
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APÊNDICE R 
Comparação da aplicação da densidade básica e coeficiente de aproveitamento básico para uso residencial e diferença em percentual do 
número de unidade habitacional no bairro do Tirol, segundo os Planos Diretores de 1994 e 2007 

LOTE 

 
Densidade Básica 

 

 
Coeficiente Aproveitamento 

Básico 
 

Diferença em (%) do 
número de UH 

(D) (CA) 
População 

(hab.) 
Nº UH 

População 
(hab.) 

Nº UH 

Lote 1 8 3 16 5 66,66 

Lote 2 23 7 40 13 85,71 

Lote 3 24 8 40 13 62,50 

Lote 4 17 6 31 10 66,66 

Lote 5 31 10 52 17 70,00 

Lote 6 17 6 31 10 66,66 

Lote 7 16 5 28 9 80,00 

Lote 8 23 7 40 13 85,71 

Total 159 52 278 90 73,07 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 
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APÊNDICE S 
Comparação da aplicação da densidade máxima e coeficiente de aproveitamento máximo e diferença em percentual do número de unidade 
habitacional no bairro do Tirol, segundo os Planos Diretores de 1994 e 2007 

LOTE 

 
Densidade Máxima 

 

 
Coeficiente Aproveitamento 

Máximo 
 

Diferença em (%) do 
nímero de UH 

(D) (CA) 
População 

(hab.) 
Nº UH 

População 
(hab.) 

Nº UH 

Lote 1 25 8 40 13 62,50 

Lote 2 70 23 114 37 60.86 

Lote 3 72 23 117 38 65,21 

Lote 4 53 17 86 28 64,70 

Lote 5 94 31 154 50 61,29 

Lote 6 52 17 86 28 64,70 

Lote 7 48 16 77 25 56,25 

Lote 8 69 22 114 37 68,18 

Total 483 157 788 256 63,05 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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APÊNDICE T  
Comparação da aplicação da densidade básica e coeficiente de aproveitamento básico e diferença em percentual do número de unidade 
habitacional no bairro da Capim Macio, segundo os Planos Diretores de 1994 e 2007 

LOTE 

 
Densidade  

Básica 

 

 
Coeficiente Aproveitamento 

Básico 
 

Diferença em (%) 
do nímero de UH 

(D) (CA) 
População 

(hab.) 
Nº UH 

População 
(hab.) 

Nº UH 

Lote 1 17 6 28 9 50,00 

Lote 2 14 5 25 8 60,00 

Lote 3 20 6 34 11 83,33 

Lote 4 28 9 49 16 77,77 

Lote 5 15 5 25 8 60,00 

Lote 6 26 8 43 14 75,00 

Lote 7 16 5 28 9 80,00 

Lote 8 19 6 34 11 83,33 

Lote 9 21 7 37 12 71,42 

Lote 10 8 2 15 5 150,00 

Lote 11 45 15 77 25 66,66 

Lote 12 14 5 25 8 60,00 

Lote 13 13 4 22 7 75,00 

Lote 14 13 4 25 8 100,00 

Total 269 87 467 151 73,56 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

 

 


