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RESUMO
Este trabalho apresenta a praça como um subsistema da cidade, como espaço público
potencial de interação entre Natureza e Sociedade, para a integração de elementos “naturais” e
o ambiente construído. Por vezes, entretanto, a adequação dos projetos e os processos sociais
envolvidos, nesse espaço, não são compatíveis e favoráveis às suas reais funções enquanto
área verde e de convívio social. A cidade de Natal, com 803.739 habitantes possui 255 praças
públicas distribuídas de maneira não uniforme na malha urbana, com maior concentração nas
áreas centrais e com sua ausência em alguns bairros da periferia. Nesse sentido, o objetivo
desse trabalho é analisar a qualidade e a espacialização das praças públicas de Natal no
âmbito dos problemas socioambientais urbanos. Foi utilizada uma Amostragem Aleatória
simples, estratificada por bairro, para determinar a quantidade de praças da amostra e a
alocação proporcional, somando um total de 168 PPs. Foi elaborado um formulário para
levantamento dos dados em campo que contempla aspectos de lazer, infraestrutura e
ambiental. Para cada praça amostrada foi calculado Índice de Qualidade de Praça (IQP),
seguida do cálculo do IQP médio por bairro. Os índices encontrados foram cruzados com
dados censitários e de Gestão Pública Municipal por bairros, e calculado a correlação dos
mesmos. Foram gerados mapas, gráficos e tabelas, considerados apropriados ao formato de
cada questão, com foco comparativo. A praça pública aparece como um elemento indicador
dos problemas socioambientais presentes nos espaços intra-urbanos da cidade. Em termos de
qualidade se caracterizam por diversos níveis de inadequação e degradação, em aspectos de
lazer, ambiental e infraestrutura, frequentemente causando descaracterização, abandono e a
ocupação indevida das praças. Os resultados das correlações apontam para uma tendência
(correlação moderada) de que quando maior a taxa de alfabetização, bem como o rendimento
da população, maior o IQP médio por bairro. Aponta para um padrão estrutural associado a
aspectos socioeconômicos da população local e a gestão desigual dos espaços intraurbanos.
Trata-se de problemas de dimensão socioambiental, encadeados e influenciados sob processos
políticos, econômicos e sociais mais amplos nas transformações da própria cidade e do urbano
em que o espaço necessariamente reflete as contradições inerentes às forças e interesses
atuantes. Evidencia assim, a necessária importância do planejamento e da gestão pública
assegurar que as praças, entre outros equipamentos sociais públicos de Natal, sejam providos
de qualidade e uma distribuição condizente com as necessidades ambiental e social local.
Com a formulação de políticas públicas a considerar os reais problemas locais, com a
finalidade de equacioná-los, sem que sejam priorizadas determinadas áreas da cidade em
detrimento das demais, frequentemente habitadas por população de menor classe de
rendimento.
Palavras – chave: Praças públicas. Problemas Socioambientais. Índice de Qualidade de
Praça. Natal.

ABSTRACT
This paper presents the public square as a subsystem of the city for the potential integration of
elements 'natural' and built environment. But sometimes the suitability of projects and the
social processes involved are not compatible and favorable to their real functions in urban
space. The city of Natal, with a population of 803,739 inhabitants has 253 public parks not
uniformly distributed in the urban area, but mostly in central areas and their absence in some
peripheral neighborhoods. In this sense, the objective of this paper is to analyze the quality
and spatiality of the city's public squares within the urban socio-environmental problems. For
this, use of simple random sampling to define the sample and the proportional allocation of
districts, totaling 168 squares to be raised. We prepared a form to collect data on the field that
includes aspects of leisure, infrastructure and environment. For each square sampled was
calculated Square Quality Index (PQI), then calculating the average per IQP neighborhood.
The rates found were crossed with census data and Municipal Public Administration by
neighborhood, using multivariate analysis. We generated maps, charts and tables, considered
appropriate to each question format, focused comparison. The public square appears as an
indicator of environmental challenges present in intra-urban spaces of the city. Their spatial
distribution is not consistent demand population, both by disposition and by how much. In
terms of quality are characterized by different levels of inadequacy and degradation aspects of
leisure, environmental and infrastructure, often causing disfigurement, abandonment and
improper occupation in such spaces. Multivariate analysis point to a central concentration and
their problems in certain administrative units, not only as regards the public squares, but also
to aspects of education, income, and other violence, perpetuating the problem. The various
levels of inadequacy and degradation of public squares have been more blatant in the poorest
neighborhoods of the city, pointing to a structural pattern associated with the intrinsic
characteristics of the neighborhood and the socioeconomic profile of the local population.
These are problems of social and environmental dimensions, threaded in and influenced the
political, economic and broader social process of transformation of the city and the urban.
Based on an uneven process in which space necessarily reflect the contradictions inherent in
the active forces and interests. Thus evidencing the importance of managing the necessary
public effectively engaged with the problems that are present there, in order to equate them,
without being prioritized certain areas of the city at the expense of others.
Keywords - Keywords: Public squares. Social and environmental problems. Quality index of
the square. Natal .
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1 INTRODUÇÃO

O processo de expansão e densificação das cidades brasileiras, frequentemente
associado à falta de planejamento e à existência de ocupações irregulares, encadeou uma série
de conflitos de dimensão socioambiental, implicando diretamente nas condições ambientais
do espaço urbano e na qualidade de vida de seus habitantes. Tal condição aponta para
inúmeros desafios a serem enfrentados no âmbito do planejamento urbano, no qual a ciência
geográfica pode contribuir fortemente.
A população urbana brasileira tem crescido rapidamente nas últimas décadas,
atingindo 84% em 2010 (IBGE, 2010a). Tal situação ressalta a necessidade de um
planejamento adequado, em que os bens públicos sejam produzidos na quantidade e qualidade
exigida. Quando o crescimento urbano não é acompanhado por aumento e a distribuição
equitativa dos investimentos em infraestrutura e democratização do acesso aos serviços
urbanos, as desigualdades sociais são geradas e acentuadas (COELHO, 2005).
Para Mendonça (2004) a cidade aparece como a construção humana somada ao
suporte que a precede, a Natureza. Dessa interação podem ser produzidos ambientes com
ótimas condições para o desenvolvimento da vida do homem, em detrimento de ambientes
desagradáveis, degradados e altamente problemáticos, no qual significativa parcela da
população humana está submetida, evidenciando a constante necessidade de formas para
equacioná-las.
A expansão urbana frequentemente vem associada a um crescimento desordenado e à
deterioração ambiental, “provocando intensificação da degradação da qualidade de vida”
(VITTE, 2009b. p.118) de seus habitantes, por vezes associados à redução acentuada dos
espaços livres1, evidenciando a intensa associação entre a questão ambiental e a questão
urbana.
Desta forma, a pressão sobre esses espaços, notadamente parques, praças e jardins é
bastante grande, exigindo cada vez mais um planejamento adequado no sentido de ampliar as
funções, ou melhor, explorar ao máximo as funções que esses espaços podem exercer,
visando à manutenção e/ou à melhora da qualidade ambiental urbana de seus habitantes.
1

De acordo com Cavalheiro et al. (1999), espaços livres correspondem a espaços urbanos ao ar livre, destinados
à utilização que se relacione com caminhada, descanso, passeio, práticas de esporte, recreação e
entretenimento. Podem ser privados, potencialmente coletivos ou públicos e podem desempenhar,
principalmente, funções estéticas, de lazer e ecológica ambiental, entre outras.
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Frente a uma dinâmica fragmentada e contraditória, que aí se apresenta, a cidade e o
espaço urbano configuram foco de investigação e avanço do conhecimento científico. Nesse
sentido, ressaltam-se as contribuições e a importância da abordagem sistêmica em estudos
direcionados à problemática ambiental, com foco para a perspectiva socioambiental, por
propiciar uma análise integrada e conjuntiva dos elementos de ordem natural e social que os
constituem.
Este trabalho apresenta a praça como um subsistema da cidade, como espaço público
potencial de interação entre Natureza e Sociedade, para a integração de elementos “naturais” e
o ambiente construído. Por vezes, entretanto, a adequação dos projetos e os processos sociais
envolvidos, nesse espaço, não são compatíveis e favoráveis às suas reais funções enquanto
área verde2 e de convívio social. Frente a essa situação é possível pensar a ausência e/ou a
falta de qualidade da praça pública no conjunto dos espaços urbanos que revelam os
frequentes problemas socioambientais mais flagrantes na cidade.
Embora se tratem de ambientes totalmente construídos, muitas praças apresentam um
conjunto de espécies vivas espontâneas ou introduzidas, isoladas ou formando comunidades,
que desempenham serviços importantes de caráter físico, biológico e social - muitos deles
desconhecidos pelos gestores municipais e população, mas que, em potencial, refletem
diretamente nas condições ambientais do espaço urbano e na qualidade de vida ambiental da
população. Reduz os efeitos negativos ligados diretamente ao processo de urbanização, a
exemplo do forte adensamento urbano, redução de áreas verdes, impermeabilidade do solo,
poluição do ar e poluição sonora, aumento de temperatura entre outros (NUCCI, 2008).
As praças enquanto espaços públicos desempenham funções de ordem ambiental e
social, por meio de funções psicológica, estética, educativa, ecológica e social (LEITÃO,
2002; MELO e ROMANINE, 2008), podendo desempenhar, principalmente, funções
estéticas, de lazer e ecológica enquanto espaço livre urbano (CAVALHEIRO et al, 1999). É
necessário, portanto - tendo em vista a qualidade de vida dos moradores da cidade - que as
PPs desempenhem, eficientemente, o maior número de funções possível, tornando-se, assim,
importantes elementos do sistema urbano.
A cidade do presente se constitui em um dos principais fenômenos a explicar de
maneira clara a heterogeneidade e as contradições do espaço urbano, com relação a aspectos
2

Sobre área verde ver NUCCI, J. C. Qualidade Ambiental e Adensamento Urbano. São Paulo:
Humanitas/FFLCH-USP, 2008 e MATOS, Eloina; QUEIROZ, Luciano Paganucci de. Árvores para cidade.
Salvador: Ministério público do Estado da Bahia: Solisluna, 2009. 340p.
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ambientais e/ou sociais que tão fortemente marcam a sociedade capitalista no seu estágio mais
avançado (MENDONÇA, 2004).
Nesse contexto, a população urbana passa a vivenciar problemas que se manifestam
nos mais diversos processos de exclusão e de injustiça social. A unidade espaço-sociedade
traz implícita uma desigualdade que se materializa no espaço. Disparidade essa, expressa
entre outras, nas construções, na existência e/ou qualidade da infraestrutura (CARLOS,
1994a).
A cidade e o urbano têm suscitado instigantes questionamentos quanto a um
planejamento urbano referenciado por uma reflexão prévia sobre os desdobramentos dos
processos de segregação socioespacial, uma vez que a paisagem urbana é caracterizada por
uma dinâmica segregada, por diferentes configurações e formas de apropriação, ligados a
padrões sociais e espacialidades.
Considerando tais pressupostos destacam-se algumas das perguntas que contribuíram
para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa:
- Como se caracterizam as praças públicas em termos de estrutura e espacialização? - Tais
condições têm favorecido o uso desses espaços públicos?
- Existem padrões de distribuição das praças públicas? Em caso positivo, pergunta-se ainda:
- Como esses padrões estão espacializados na cidade?
- Existe uma relação entre esses padrões e as condições socioeconômicas da população local?
Assim, a hipótese que norteou o desenvolvimento desse trabalho de pesquisa é que
existe uma heterogeneidade no que diz respeito à estrutura e função das praças públicas da
cidade e que essa diversidade está associada principalmente à apropriação desigual dos
benefícios coletivos produzidos na cidade. Praças menos adequadas potencialmente às suas
funções de lazer e ambiental seriam, então, muito mais frequentes em bairros de classe social
menos favorecida.
Para Carvalho (2009) os problemas urbanos podem ser vistos como a expressão dos
conflitos que decorrem da apropriação desigual dos benefícios coletivos produzidos na
cidade, seja porque a riqueza social é estruturalmente distribuída de forma desigual, seja
porque os recursos públicos são desigualmente alocados. Possivelmente esta realidade se
estenda também aos espaços públicos urbanos, mais precisamente às praças de Natal,
refletindo o processo de crescimento e expansão urbana desordenados e uma gestão
heterogênea que não privilegia a cidade como um todo, não alcançando de maneira igualitária
centro, bairro e periferia.
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A cidade de Natal possui 253 praças públicas - PPs (NATAL, 2010) distribuídas de
maneira não uniforme na malha urbana, com maior concentração nas áreas centrais e com sua
ausência em alguns bairros da periferia. Assim, apesar do elevado número de praças,
questiona-se sobre a sua estrutura, espacialização e a efetiva função que estas têm
possibilitado desempenhar e representar nos espaços intraurbanos da cidade.
Nesse sentido, o objetivo que se propõe é analisar a qualidade e espacialização das
praças públicas - PPs da cidade de Natal no âmbitos dos problemas socioambientais urbanos.
Para tanto, lista-se os objetivos específicos que se seguem:
- Levantar os equipamentos de infraestrutura urbana presentes nas PPs;
- Identificar os usos potenciais presentes nas praças;
- Caracterizar as PPs de Natal em termos de qualidade e relacionar com a distribuição
espacial;
- Relacionar os índices de qualidade encontrados nas PPs com variáveis socioeconômicas da
população.
As PPs de Natal são analisadas e vistas como espaços livres potenciais para compor
efetivamente o sistema de áreas verdes urbanas e, consequentemente, como áreas de lazer
importantes. Mas, também como elementos dotados de intencionalidades no espaço urbano,
fundamentadas em um tipo de planejamento que por vezes direciona-se a diversos interesses e
discursos que justificam sua criação e espacialização.
Todavia, é de responsabilidade do poder público assegurar que as PPs, entre outros
espaços públicos da cidade, sejam providos em quantidade e qualidade suficientes e uma
distribuição condizente com as necessidades ambiental e social locais. Aqui se apresentam
novas questões. Até que ponto o poder público de Natal está consciente da importância e das
funções das PPs? Será que a heterogeneidade que se vislumbra nas PPs da cidade de Natal é
reflexo exclusivamente da forma como o poder público as administram?
As políticas municipais, frequentemente, agem de acordo com interesses divergentes
às necessidades da população (MINAKI, AMORIM, MARTIN, 2006). Nesse sentido, a praça
enquanto área verde e espaço público, sob um campo de dominação política e de acumulação
de capital, possivelmente caminhe no sentido de uma descaracterização do seu caráter
efetivamente social, provocando uma diferenciação social, ambiental e espacial na cidade, em
detrimento da sua real função.
O cotidiano urbano, quando observado, revela comportamentos e fenômenos que
constituem nas evidências das situações de conflitos (CARVALHO, 2009). Trata-se de
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problemas estruturais intrínsecos à cidade e ao urbano, cuja análise sistêmica permite verificar
os fatores mutuamente envolvidos, perpetuando à problemática.
Para a discussão sobre a temática posta, análise e exposição dos resultados
alcançados frente aos objetivos levantados, esse trabalho de pesquisa está organizado em
quatro capítulos.
O primeiro capítulo discute a cidade, o urbano e a perspectiva socioambiental.
Ressalta sobre as contradições nos espaços intraurbanos, no tocante às praças públicas, com
base nos pressupostos teóricos, versando sobre as contribuições da geografia e sobre a
produção do espaço geográfico.
No segundo capítulo é abordado o processo de crescimento urbano de Natal e a
dimensão socioambiental, com destaque para os problemas de ordem social e ambiental
revelados nos bairros, ressaltando o caso das praças públicas da cidade.
O terceiro capítulo contempla uma explanação sobre todo o processo de
desenvolvimento da pesquisa, no que diz respeito aos procedimentos metodológicos.
O quarto capítulo expõe e discute a problemática das praças públicas de Natal no
âmbito dos problemas socioambientais da cidade de Natal, seguida das considerações finais.
Por último têm-se as a lista de referências utilizadas e que subsidiaram a referida
pesquisa, seguida dos apêndices ao final do trabalho.
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2 A CIDADE, O URBANO E A PERSPECTIVA SOCIOAMBIENTAL: contradições
nos espaços intraurbanos, o caso das praças públicas

Este capítulo contempla discussões em torno da abordagem sistêmica, problemas
socioambientais urbanos, praças públicas e suas funções, bem como um resgate das funções
potenciais da vegetação nas condições de qualidade de vida urbana.
Os temas trabalhados respaldam-se na perspectiva socioambiental, tendo em vista
que a paisagem geográfica revela a inter-relação entre os elementos de ordem “natural” ou
físico e os de ordem social, resguardando a expressão material de antagonismos e
contradições na relação entre sociedade e natureza na produção do espaço geográfico.

2.1 A CIDADE E O ESPAÇO URBANO SOB A DIMENSÃO SOCIOAMBIENTAL

O espaço geográfico enquanto um conjunto de paisagens complexas e heterogêneas,
materializadas na superfície da terra por elementos de ordem natural e pelos resultados da
produção humana, evidencia o objeto de estudo da geografia pautado na produção do espaço
em que Natureza e Sociedade são tidos como termos gerais na produção do conhecimento
geográfico.
Os esforços aqui pautados fundamentam-se a partir de uma dinâmica e configuração
espacial, frente ao rápido crescimento das cidades, frequentemente acompanhado da
ampliação de desigualdades na distribuição de bens e serviços, nas condições de vida
ambiental e na intensa pressão humana sobre os recursos naturais (MENDONÇA, 2010;
MONTEIRO, 2002; NUCCI, 2008;).
. Acredita-se que estas entre outras transformações impressas na paisagem
decorrentes da intensificação das relações de produção, sobretudo, nas últimas décadas,
delineiam aos geógrafos um cenário de desafios, investigação e reflexão com foco em
problemáticas a partir da complexa relação Sociedade – Natureza.
A história da ação humana sobre a superfície da Terra pode ser vista como sendo a
história da criação de um cada vez mais complexo meio ambiente, com uma rica variedade de
formas espaciais articuladas entre si, em que a natureza primitiva parece estar ausente
(CORRÊA, 1997).
É exatamente no espaço urbano que tal complexidade se mostra mais acentuada.
Nesse sentido, Santos (1997) destaca que a imagem da malha urbana é o resultado da
interação entre os processos naturais e as intenções humanas no tempo e no espaço,
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contribuindo para a caracterização e peculiaridade de cada cidade, onde o meio urbano é cada
vez mais um meio artificial, fabricado por restos de natureza primitiva crescentemente
encoberto pelas obras dos homens.
É considerado por vários estudiosos da cidade que no Brasil, as preocupações com a
qualidade de vida urbana se intensificam após a década de 1960 em função da explosão
demográfica e da intensificação da urbanização associada à falta de planejamento,
estruturalmente transformando o país em termos sociais, econômicos, culturais e ambientais.
O espaço e a cidade aparecem como problemas em um momento de reprodução em
que o capitalismo transformou o espaço social e político em real e operacional, em que a
generalização da produção e do consumo são tidos como elementos fundamentais na
manutenção das relações de dominação (FERREIRA, 2009). Trata-se de um sistema muito
dinâmico e inevitavelmente expansível que cria uma forma permanentemente revolucionária,
que, incessante e constantemente, reforma o mundo em que vivemos (HARVEY, 2006).
O modelo de desenvolvimento adotado gerou, sobretudo, na última década a
ampliação de desigualdades na distribuição de bens de serviços e nas condições de vida da
população, além de profunda degradação ambiental (NAHAS, 2009). Assim, tem-se que tal
dinâmica significa também para muitos estudiosos, o desvendar de um modo de pensar e
conceber a realidade sócioespacial em sua totalidade.
Para Santos (2005), todas as cidades brasileiras, embora com diferenças no grau e
intensidade, exibem problemáticas parecidas, seja no âmbito do emprego, da habitação, dos
transportes, do lazer, das condições sanitárias, da educação, da saúde e dos recursos naturais
entre outros. A destacar, que cada um desses problemas sustenta e alimenta os demais, e o
crescimento urbano é, também, o crescimento sistêmico dessas características que por sua vez
são mais visíveis quanto maiores forem as cidades.
Os problemas urbanos de ordem social e ambiental são mais flagrantes, sobretudo,
nos centros urbanos, exaltando enormes e complexas disparidades socioespaciais dos mais
variados aspectos. A citar a crescente deterioração ambiental que assume importância central
e coloca em foco o modelo de desenvolvimento adotado em detrimento de inúmeros conflitos
socioambientais, implicando na qualidade ambiental urbana.
A questão ambiental é colocada como uma possibilidade de avanço da análise
geográfica do presente (MENDONÇA, 2011), requerendo a busca de interações entre outros
campos do conhecimento por evidenciar uma postura eminentemente relacional. Tal temática
vem sendo tratada na Geografia como uma das principais preocupações, respaldada em uma
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perspectiva ambiental centrada no ambiente em que sociedade e natureza compõem as duas
partes de uma interação dialética (MENDONÇA, 2010).
A geografia, desde sua formação enquanto ciência tem estudado a temática
ambiental3. A destacar na perspectiva geográfica do enfoque ambiental, as ideias de Elisée
Reclus4 já no século XIX, com uma avançada compreensão dos diferentes espaços
geográficos e manutenção da unidade de geografia.
Embora as concepções no final do século XIX e as de meados do século XX
ressaltassem uma vertente naturalista, com foco para as diferentes manifestações no espaço de
cunho exploratório e descritivo, registram-se avanços teórico-metodológicos da Geografia
Física nessa fase. No último quartel do século XX e início do XXI o debate acerca da questão
ambiental encontra-se fortemente marcado, sobretudo, pela imperante necessidade de avançar
na compreensão dos problemas ambientais (MENDONÇA, 2011).
Na ciência geográfica o tratamento dado à temática ambiental tem sido direcionado e
desenvolvido de maneira bastante enriquecedora. Inúmeras diretrizes têm sido apontadas para
ações no sentido de compreender a realidade, sobretudo, na cidade e no urbano, de um ponto
de vista integrado e inovador.
Com a aceleração da produtividade de bens materiais e seu consumo a temática
ambiental adquire maior importância, repercutindo de maneira integral no escopo do
conhecimento geográfico (MENDONÇA, 2002). Frente ao contexto e desafios das mudanças
globais, evidencia o modo como os aspectos sociais e ambientais estão interligados. Ao passo
que a questão e a problemática ambientais são abarcadas sob a dimensão socioambiental
(VEIGA, 2007).
Sabe-se que é nos espaços urbanos que se configuram as áreas de mais intensa
alteração da paisagem natural e da ação humana, e neles a perspectiva da abordagem
socioambiental encontra um eloquente exemplo (MENDONÇA, 2011).
O termo sócio aparece atrelado ao ambiental, para enfatizar o necessário
envolvimento da sociedade como elemento fundamental dos processos relativos à
problemática ambiental atual. A utilização do termo socioambiental resulta do fato de que se
torna insuficiente falar de meio ambiente somente do ponto de vista da natureza quando se
pensa na problemática interação sociedade-natureza (MENDONÇA, 2002).

3

4

Para uma breve discussão sobre a temática ambiental ver MENDONÇA, F. Geografia socioambiental. In:
MENDONÇA, F. (Org.). Elementos de epistemologia da Geografia contemporânea. Curitiba: Ed. UFPR, 2002
Sobre as contribuições de Élisée Reclus ao desenvolvimento da geografia ver ANDRADE, M.C;
FERNANDES, Florestan. Élisée Reclus. (Tradução França et. al.). São Paulo: Editora Ática, 1985.

25

Nessa perspectiva, o termo socioambiental empregado para analisar a estrutura e
espacialidade das praças públicas - PPs da cidade de Natal no âmbitos dos problemas
socioambientais é usado para evidenciar a forte conotação dos elementos sociais e ambientais
que os constituem.
Na perspectiva de contribuir com a análise da cidade e a solução dos problemas
socioambientais urbanos sob um ponto de vista integrador e abrangente, Mendonça (2004)
apresenta uma proposta em que a cidade é tomada em sua totalidade como um Sistema
Ambiental Urbano – S.A.U. (Esquema 1).
O S.A.U proposto é constituído pelo Subsistema Natural e pelo Subsistema
Construído - ambos formando o input do sistema, com fluxos de matéria e energia podendo
ser subdivididos em vários subsistemas. O Subsistema Social ou instâncias sociais é aquele
no qual se dá a dinâmica do sistema a partir das ações humanas (atributos do sistema).
O Output do S.A.U. corresponde aos problemas socioambientais urbanos
identificados, resultantes da interação entre os três sistemas e subsistemas do S.A.U., que
demandam a atenção da população e das instâncias governamentais, e que devem ser
considerados na perspectiva do planejamento e da gestão socioambiental urbana.

Esquema 1 - Sistema Ambiental Urbano (Simplificado) proposto por Mendonça (2004).

Fonte: MENDONÇA, F. (2004).

Respaldando-se nessa visão sistêmica, a análise que este trabalho apresenta entende
as praças públicas como subsistema da cidade, que se insere como parte do Subsistema
Social, enquanto área pública para lazer, ao mesmo tempo em que é inserida também no
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Subsistema Natural, uma vez que são constituídas por elementos integrantes do meio natural,
como ar, solo, vegetação, fauna.
As praças públicas são espaços públicos implantados na cidade, mas que
frequentemente apresentam elementos físicos e biológicos que em potencial podem refletir
diretamente na melhoria da qualidade do ambiente urbano, proporcionando melhores
condições de vida para a população local.
Como resultado dessa complexa interação, corriqueiramente, estão associados os
problemas ambientais que correspondem à fase output. Os problemas resultantes demandam
ações e políticas públicas, respaldados em estudos e propostas de planejamento e gestão que
possam encaminhar para o equacionamento do problema.
Tem-se assim que “a perspectiva socioambiental coloca-se como um instigante
desafio aos geógrafos, tanto físicos quanto humanos, pois se constitui uma oportunidade
impar de maior integração entre as especificidades do geográfico” (MENDONÇA, 2011,
p.56).
A cidade se constitui em um sistema aberto e complexo em que ordem e desordem
acham-se dialeticamente relacionados. Nesse sentido, analisar as praças públicas de Natal
enquanto um subsistema da cidade requer uma visão holística e uma análise sistêmica, uma
vez que a sua aplicação permite uma abordagem integrada e o entendimento dos processos
naturais associados à organização da sociedade.

2.2 A PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE COMO INDICADOR INTRAURBANO DOS
PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS

Diversos autores salientam a pressão que a concentração da população e as
atividades geradas pela urbanização e industrialização exercem sobre a cidade, ao mesmo
tempo em que concorrem para acentuar as modificações na paisagem e consequente
comprometimento do meio físico e das condições de qualidade de vida no espaço urbano
(MENDONÇA, 2010; MONTEIRO, 2002; NUCCI, 2008).
Segundo Monteiro (2002), no final do século XX de recursos escassos e de poluição,
o homem passa a viver cada vez mais aglomerado, caracterizando uma cidade cada vez mais
afastada da ordem a da beleza e identificando-se com o caos, assim, associando mais
intensamente a questão ambiental à questão urbana.
A cidade é tida como o mais claro exemplo de espaço onde a interação entre
Natureza e Sociedade se concretiza. Torna-se impossível tratar dos problemas ambientais que
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ocorrem no espaço urbano, levando em consideração somente a natureza e os processos
naturais, desconsiderando os processos sociais envolvidos, ou vice-versa (MENDONÇA,
2004). Os problemas ambientais que ocorrem na cidade são, por princípio, problemas
socioambientais.
Faz- se necessário, sobretudo, no momento presente, tomar a cidade de um ponto de
vista mais interativo, amplo, conjuntivo e holístico, sendo o urbano por natureza, um campo
inter-multi-transdiciplinar, onde atua o complexo fluxo de matéria e energia, de origem
natural e/ou produto da ação humana (MENDONÇA 2004).
Segundo Santos (1985), o espaço trata de uma das dimensões entre sociedade e
natureza, a dimensão da vida social, meio material onde a vida é torna-se possível. O autor
destaca que o espaço deve ser entendido como sendo a natureza mais a sociedade, e classifica
os elementos do espaço em: homens (fornecedores e candidatos ao trabalho), firmas
(produção de bens, serviços e ideias), instituições (produção de normas, ordens e
legitimações), meio ecológico (conjunto de complexos territoriais, base física do trabalho
humano) e infraestrutura (trabalho humano materializado na forma de casa, plantações,
caminhos, etc.).
Observa-se que a cidade e o processo urbano são uma rede de processos a um só
tempo humanos e naturais, ao passo que não há nada “puramente” social ou natural na cidade,
e ainda menos anti-social ou antinatural; a cidade é, ao mesmo tempo, natural e social, real e
fictícia (SWYNGEDOUW, 2001).
Outros autores vão além quando consideram a cidade como um jardim de granito;
onde esta, não é nem totalmente natural nem totalmente artificial, mas, uma transformação da
natureza “selvagem” pelos seres humanos para servir às suas necessidades (SPIRN, 1995).
Para a autora, a cidade faz parte da natureza – é sua extensão – e os projetos urbanísticos que
a compõem devem estar em harmonia com essa mesma natureza.
A exemplo do trabalho objetivado e materializado intrínseco à cidade e ao urbano,
tem-se a praça pública como uma relação entre o construído e o natural, um elemento
dinâmico e de articulação da sociedade. Destaca-se, a praça pública, entre os vários espaços
públicos que compõem a cidade por se caracterizar como um espaço potencial na ampliação
de espaços livres com efeito na melhoria das condições de qualidade ambiental e social dos
centros urbanos.
Neste sentido, enfatizamos a real necessidade de integração da área construída com a
área vegetada, sejam naturais ou artificiais, salvaguardando a capacidade dos ecossistemas e o
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potencial recreativo da paisagem, de modo a retirar o máximo de proveito das áreas livres, tais
como as praças públicas.
Vale ressaltar que temas como “equilíbrio ambiental”, “efeitos negativos sobre o
meio ambiente”, “poluição e degradação ambiental”, “limites da sustentabilidade ambiental” e
“proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural”, entre outros encontrados no
Estatuto da Cidade (BRASIL, 2008), são temas que dizem respeito, necessariamente, ao
“verde urbano”. Mas, apesar de sua importância, estes não se apresentam como uma
necessidade óbvia na cena urbana, sendo negligenciado no planejamento do desenvolvimento
das cidades (BUCCHERI FILHO; NUCCI, 2006). Observa-se também que esta realidade se
estende a outros espaços públicos, mais precisamente às praças.
Destaca-se que a vegetação urbana frequentemente é vista e incorporada na cidade
apenas como um embelezamento artificial (SPIRN, 1995). Mas, a necessidade que o homem
tem de vegetação extrapola um valor meramente sentimental ou estético (NUCCI, 2008), uma
vez que esta desempenha um importante papel nas áreas urbanizadas, sobretudo, no que se
refere à qualidade ambiental (MASCARÓ; MASCARÓ, 2005).
Para Spirn (1995, p. 21) “mesmo aqueles que procuram introduzir a natureza na
cidade, na forma de parques e jardins, frequentemente vêem a cidade como algo estranho à
natureza e a si mesmo como introdutores de um pedaço da natureza na cidade”. Praças, cuja
orientação urbanística é voltada para o embelezamento estético da cidade, acabam por
negligenciar a função ambiental de área verde e os processos sociais que dizem respeito à
realização da vida na cidade (FERREIRA, 2009). Assim, o espaço público passa a ser
concebido, sobretudo, para ser visto, não para ser apropriado.
Considerando o objeto de estudo em foco e as concepções aqui expostas,
compartilha-se da mesma concepção de Mendonça (2002, p.34) ao defender que,

[...] um estudo elaborado em conformidade com a geografia socioambiental
deve emanar de problemáticas em que situações conflituosas, decorrentes da
interação entre a sociedade e a natureza, explicitem degradação de uma ou
de ambas. [...] atentando sempre para o fato de que a meta principal de tais
estudos e ações vai na direção da busca de soluções do problemas, e que
estes deverão ser abordados a partir da interação entre as duas componentes
da realidade.

Assim, a demonstrada relevância dos estudos da inter-relação sociedade e natureza,
os problemas socioambientais, o aprimoramento do planejamento e gestão nos espaços
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urbanos, no tocante às

PPs de Natal, são possibilidades para as quais estão sendo

direcionadas tais premissas teóricas.

2.2.1 Estudos de casos relacionados à temática em pauta

Em sua dissertação, Harder (2002) propôs avaliar a qualidade física e arborização das
praças do município de Vinhedo em São Paulo. O inventário das espécies arbóreas e da
infraestrutura das praças da cidade foi efetuado verificando-se inclusive os equipamentos
oferecidos e o estado geral de conservação. Dos trinta e um bairros existentes, apenas oito
possuíam alguma área disponível, com concentração nas áreas centrais da cidade que também
correspondiam a áreas de maior cobertura vegetal. O autor observou que a arborização está
diretamente ligada ao valor do imóvel. Do total de vinte e duas praças, apenas cinco
apresentavam bom estado geral de conservação, tanto dos elementos naturais, como dos
construídos. As praças com melhor estado de conservação estavam localizadas em bairros de
maior nível sócioeconômico.
No que se refere ao tratamento das questões ambientais nos centros urbanos, Gomes
e Soares (2003) abordaram o modo como a vegetação foi introduzida no espaço urbano,
sobretudo, como elemento associado às áreas de lazer. Procuraram destacar aspectos da
vegetação e de áreas verdes públicas como praças e parques em cidades médias como
Presidente Prudente e Ribeirão Preto em São Paulo e Uberlândia em Minas Gerais.
Segundo Gomes e Soares (op. cit.), a cidade de Presidente Prudente apresentou um
número expressivo de praças, cinquenta e seis praças públicas, porém, não satisfatórias em
termos de qualidade. Verificaram que, apesar da cidade dispor de áreas suficientes para a
implantação de um sistema de lazer eficiente como praças e parques, a prática da arborização
está associada a padrões socioeconômicos diferenciados; onde se privilegiou as mais altas
camadas sociais e, ignorou-se as classes menos favorecidas. Em Ribeirão Preto, verificaram
que os espaços livres, além de mal distribuídos, também apresentavam diferenciações quanto
à infraestrutura e à vegetação presentes em bairros centrais e periféricos. Dos 195 espaços
livres de uso público existentes, - praças, parques e cemitérios – 65 dessas áreas encontram-se
vazias, uma vez que não foram arborizadas, nem receberam equipamentos de infraestrutura de
nenhuma natureza. Em Uberlândia, dos 142 espaços livres levantados – parques, praças,
estádios, clubes – a maioria dessas áreas encontram-se degradadas, com exceção dos parques
inaugurados recentemente e das praças centrais e de bairros nobres.

30

Desse modo, acredita-se que esse tipo de abordagem sobre o verde na cidade seja de
fundamental importância, pois além de direcionar para uma possível compreensão da praça
pública enquanto espaço de área verde e de convívio social, também possibilita discorrer
sobre interesses, estratégias e usos da natureza no espaço urbano.
Barros e Virgílio (2003) apresentaram dados quantitativos e qualitativos sobre as
praças na cidade de Londrina, enfocando a vegetação arbórea, mobiliário, equipamentos de
recreação e áreas de esporte entre outros. Destacam que embora a maioria das praças
apresentasse características de praças urbanizadas, a quantidade e qualidade dos equipamentos
e mobiliários deixaram a desejar. Muitas praças apresentavam-se completamente depredadas e
estavam sendo utilizadas como ponto de prostituição, tráfico de drogas ou depósito de lixo. A
falta de manutenção dos equipamentos é percebida pelas suas péssimas condições de
degradação e abandono. Os autores chegaram à conclusão que a depredação das praças e de
seus equipamentos - um dos principais problemas encontrados - demonstra tanto a falta de
respeito aos bens públicos, quanto o desconhecimento da importância deste espaço para a
sociedade e para o meio ambiente. E que a utilização do espaço da praça para atividades
marginais, como: prostituição, tráfico de drogas e depósitos de lixo, constatado na pesquisa,
gera perda de sua função social e afasta a comunidade que se mantém cada vez mais restrita a
locais “protegidos”.
Cestaro et al (2003 a; 2003 b), analisando a vegetação arbórea de rua nos bairros de
Petrópolis e Rocas da cidade de Natal mostraram que o bairro Petrópolis apresentava-se bem
arborizado, embora com uma grande quantidade de indivíduos distribuídos entre algumas
poucas espécies, pouco contribuindo para a elevação da biodiversidade local. Já o bairro das
Rocas apresentava uma baixa diversidade de árvores nas suas vias públicas e com o número
de árvores bastante pequeno. Constataram que nas Rocas a iniciativa de arborização era
principalmente dos moradores. Os autores chegaram à conclusão que, em Petrópolis, por ser
um bairro planejado e abrigar uma população com poder aquisitivo elevado, a ação do serviço
público foi efetiva no processo de arborização, a qual foi realizada com objetivo, sobretudo,
estético e de amenização das temperaturas.
Observa-se uma possível relação entre a infraestrutura, poder socioeconômico da
população, espécie e indivíduo arbóreo em ambos os bairros pesquisados. Chama a atenção
para o fato de que o planejamento e atuação da gestão municipal em ambos os bairros não
ocorreu de forma igualitária. A atuação do poder público em implementos urbanísticos
mostra-se mais atuante em Petrópolis, considerado um bairro de “status” da cidade. Mas, essa
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é uma situação que carece de investigação mais precisa, sobretudo, em relação à aplicação
dessa realidade aos demais bairros da cidade.
Cândido (2008), discutiu as praças e a parceria público-privada como forma de
gestão compartilhada do espaço público em Natal. Para tanto, o objetivo foi entender como se
dá a relação entre o público e o privado na produção e manutenção de praças em Natal e quais
os benefícios para as partes envolvidas. Foram identificadas cinco praças que apresentaram
investimento privado, na construção, reforma e manutenção. Todas estavam situadas em áreas
nobres da cidade e apresentavam uma importância estética e logística para as empresas
parceiras. A autora destacou que era de se esperar que esses espaços fossem exemplos de
parceria público-privada para Natal, mas, na realidade eram muitos os problemas ligados à
parceria público-privada na gestão das praças. Enfatizou que ainda tinha muito a se pensar
sobre gestão compartilhada, em co-responsabilidades, em cidadania e, consequentemente, em
melhorias do lazer, do meio ambiente e da qualidade de vida, para além do estético e do
bonito.
Em Geografia os estudos direcionados à perspectiva socioambiental pressupõem uma
análise integrada e holística dos aspectos social, político, econômico e ecológico. Assim, e
dadas as contradições sociais e ambientais marcantes do sistema de produção capitalista, fazse necessário propor alternativas que reduzam e que se contraponham aos contrastes
socioambientais, presentes, sobretudo, nos centros urbanos.

2.3 A PRAÇA E SUAS FUNÇÕES: ENFOQUES PARA AS FUNÇÕES DE LAZER E
AMBIENTAL

2.3.1 A praça brasileira: uma breve contextualização

A cidade colonial brasileira sob influência da cidade medieval europeia tem como
marco inicial e central, uma igreja católica. O adro da igreja é destacado como o primeiro
espaço público construído na colônia e que deu origem à praça no Brasil (ROBBA;
MACEDO, 2003). As praças surgem, portanto, como espaços livres públicos localizados no
entorno das igrejas, destacando-se na paisagem urbana por atrair residências luxuosas,
comércio principal e importantes prédios públicos, que se caracterizam como símbolo de
prestígio social, poderio estatal e religioso.
Apesar das semelhanças com as praças europeias, as praças coloniais brasileiras se
diferenciavam por seus múltiplos usos, podendo desempenhar várias funções no mesmo
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espaço, como de recreio, de mercado, de caráter político e militar. Era o espaço de
convergência e interação da população (ROBBA; MACEDO, 2003).
As praças dos núcleos coloniais brasileiros concentravam todos os edifícios
administrativos e cívicos, salvaguardando a história dos processos construtivos da própria
cidade, que se expandem do movimento que marca o começo da modernidade – uma
urbanização dispersa e fragmentada (FERREIRA, 2009).
Robba e Macedo (2003) citam a influência que a Europa exerceu na construção das
praças em todo o Ocidente. No século XVII, sobretudo, pelas praças com amplos espaços,
impermeabilização do solo, pouca presença ou ausência de mobiliário urbano, função de
passagem em meio à cidade - rompendo com o estilo medível das praças. No século XVIII indo além do design de praça monumental – a criação de espaços arborizados e ajardinados,
antes exclusivo de palácios e ordens religiosas. Esta última surge como estratégia de
valorização imobiliária, com a expulsão dos vendedores e camelôs presentes na área da praça
(ROBBA; MACEDO, 2003).
Conforme os mesmos autores, até o final do século XVIII a valorização da natureza
em espaços ajardinados e públicos encontrava-se consolidada em toda a Europa, e
estendendo-se ao Ocidente. Esta era exaltada na forma de passeios públicos – ponto de
encontro da burguesia mercantil - e alamedas, com função de contemplação, meditação,
passeios e fruição de prazeres ao ar livre.
As práticas de ajardinamento aparecem então cada vez mais presentes nos jardins,
canteiros, calçadas, residências e nas praças, tendo também nessa época a abertura dos jardins
botânicos e hortos ao público. Os jardins brasileiros desse período, em geral, só eram
encontrados em propriedades particulares, mas seguindo as tendências europeias, foi
construído em 1983, o passeio público do Rio de Janeiro (SEGAWA, 1996).
Segundo Gomes (2007) o crescimento desordenado das cidades brasileiras
desfavoreceu a implantação de espaços públicos coletivos, entre eles a praça. À medida que as
cidades cresciam, as ruas e as praças adaptavam-se às irregularidades do relevo, revelando
uma falta de critérios administrativos. Assim, a criação de tais espaços ficava prejudicada,
uma vez que as ruas constituíam verdadeiros corredores desalinhados.
As intervenções urbanísticas - campanhas de modernização, salubridade e
embelezamento das cidades - por parte dos governos de alguns estados brasileiros teve grande
influência das grandes reformas urbanísticas que aconteceram em Paris no final do século
XIX, com construção de boulevards, com justificativa de promover a saúde, a higiene e a
beleza da cidade. Esse padrão caracterizou o novo modelo de praça que permaneceu como
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padrão até meados do século XX. A praça ajardinada foi lugar adotado pela elite brasileira
para o seu lazer, sobretudo na virada para o século XX, diferentemente da praça colonial que
acolhia toda a população (ROBBA; MACEDO, 2003).
Por volta da década de 1910, período em que o país apresentava elevado crescimento
econômico, com as exportações da borracha e do café, proliferaram, muito mais intensamente,
os jardins residenciais, fruto de novas concepções arquitetônicas. O momento é marcado por
mudanças significativas na estruturação do espaço urbano brasileiro, como o hábito da
jardinagem, a abertura dos jardins botânicos para visitação pública, as ruas passaram a ser
arborizadas e as praças começam a ser ajardinadas (GOMES, 2007).
O modelo de praças com vegetação, com raras exceções, vira padrão para todas as
praças brasileiras. A praça ajardinada, originária da junção dos modelos coloniais de praça e
jardim, perde funções, como por exemplo, com o deslocamento do comércio para o mercado
público, mas ganha outras, como servir de palco para as comemorações militares nas
principais avenidas. A praça passa também a ser destinada a atividades de recreação, lazer
contemplativo, convivência da população e passeio (ROBBA; MACEDO, 2003).
Essa nova concepção da dimensão urbana representou o trato ou o desejo da prática
do paisagismo e, consequentemente, a introdução da arborização nos espaços públicos como
os logradouros, ruas principais, canteiros e praças. O novo modelo de cidade pregava um
tratamento paisagístico em que a cidade aparecesse bela, higiênica e sedutora (GOMES,
2007).
Nesse sentido, padrões urbanísticos são alterados, exigindo a implementação de
reformas urbanas vinculadas à criação de áreas ambientalmente mais saudáveis e mais verdes
em oposição à imagem da cidade caótica. A praça aparece como espaço público potencial e
que exerce influência na melhoria da qualidade de vida ambiental e social (BARROS E
VIRGÍLIO, 2003).
Os espaços dotados de vegetação por sua vez passam a valorizar o seu entorno por
seus atributos sociais e ambientais, favorecendo, sobretudo, às elites. Em muitos casos
estavam restritas a localidades onde a população apresentava maior poder aquisitivo
(GOMES, 2007).
Pode-se afirmar, portanto, que com o processo de urbanização brasileira, sobretudo a
partir das últimas décadas do século XX, a vegetação adquire o reconhecimento de funções
que passam a justificar, mais intensamente, a sua inserção no interior das cidades. Praças que
antes se caracterizavam como grandes espaços abertos sem vegetação passam a evoluir em
suas funções, concomitante à inserção da arborização.
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Para Alex (2008), o paisagismo moderno brasileiro e os projetos dos espaços livres, a
partir da década de 1950, têm suas bases ideológicas concebidas na cultura norte-americana,
contribuindo para um equívoco conceitual no projeto das praças brasileiras.
Segundo o mesmo autor, a perda do caráter público e o reforço do processo de
exclusão como decorrência dessa influência, frente a projetos de caráter técnico, bem como o
uso da vegetação para criar refúgios antiurbanos, diretamente transferida do conceito de
parque nacional, parque urbano e jardins privados que não dialogavam com o espaço urbano.
O autor apresenta uma postura crítica ao que chama de “verdismo” exagerado, em detrimento
dos usos múltiplos nesses espaços. Fica subentendida a sua opção por espaços livres, tais
como as praças, com atividades recreativas e a representação da natureza, sem que isso
signifique prejuízos para o acesso ao público e a articulação desses espaços com o tecido
urbano – visto como critério básico para o projeto das praças públicas.
É destacado por Gomes (2007) que ao longo dos anos, sobretudo, nos grandes
centros urbanos, as praças perderam a atratividade e passaram a ser pouco frequentadas pela
população, dentre outros motivos pela disseminação de novos padrões de consumo e lazer da
sociedade contemporânea. Mas, ainda assim, continua sendo, por excelência, um importante
espaço livre e público, comum a toda a sociedade, podendo servir como local de lazer e área
verde pública.
O termo praça implica em inúmeras definições, tanto por parte do poder público,
quanto dos pesquisadores e técnicos, tendo em vista a amplitude e variedade de ideias dos
diversos estudiosos.
A praça como espaço público constitui, desde os seus primórdios, um referencial
urbano marcado pela convivência humana, apresentando-se como um importante
equipamento histórico e cultural urbano. Para a cultura brasileira vincula-se ao conceito de
espaço público, acessível a todos os indivíduos, moradores ou visitantes capazes de interagir
livremente, independente da condição social. “O lugar físico orienta as práticas, guia os
comportamentos e estes por sua vez, reafirmam o estatuto público desse espaço” (GOMES,
2010, p. 164). Mas, para Alex (2008), talvez se esteja perdendo de vista a dimensão da cidade
como espaço de convivência e a vocação das praças públicas como local privilegiado
característico desse rito social.
A praça é ressaltada por Leitão (2002) como unidade urbanística que desempenha
funções diversas e essencialmente fundamentais para a vida urbana. Para Cavalheiro (1999) a
praça pública se enquadra na zona urbana como um Sistema de Espaços Livres de construção,
ou seja, espaços urbanos ao ar livre, destinados a todo tipo de utilização que se relacione com
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caminhadas, descanso, passeios, práticas de esportes e, em geral, a recreação e entretenimento
em horas de ócio, na qual podem desempenhar, principalmente funções estéticas, de lazer e
ecológico-ambiental entre outras.
Considera-se também o conceito de praça estabelecido no Plano Diretor de Natal,
como “área verde com dimensões, em geral, entre 100 m² (cem metros quadrados) e 10 (dez)
hectares, destinada ao lazer ativo ou passivo e para manifestações da sociedade, podendo ser
dotadas ou não de vegetação” (NATAL, 2007). Ressalta-se que esse é um conceito que acaba
por se contrapor a alguns teóricos do tema, pois dentre outros motivos, as praças se
enquadram como áreas verdes da cidade de Natal mesmo em casos de ausência de vegetação.
Para Cavalheiro (1999) as áreas verdes são tipo especial de espaços livres onde o
elemento fundamental de composição é a vegetação e que vegetação e solo permeável devem
ocupar, pelo menos, 70% da área. Matos e Queiroz (2009), entendem área verde urbana como
o local dentro de uma cidade com solo não impermeabilizado e presença de vegetação,
predominando a arbórea. Nucci (2008) destaca que a falta de uma definição clara do termo
"área verde" e seus correlatos pode levar a falsas interpretações e a um uso político não muito
correto. Para o autor, o termo área verde frequentemente é usado de forma errônea como
sinônimo de cobertura vegetal5.
Observa-se, que embora não haja uma unanimidade na elaboração e interpretação do
conceito área verde por parte de alguns autores, há concordâncias no reconhecimento dessas
áreas como componente importante no ecossistema urbano. Formam representações de um
espaço natural dentro do ambiente construído pelo homem, desempenhando papel de destaque
no ambiente urbano no que se refere à qualidade ambiental (MINAKI, AMORIM, MARTIN,
2006).

2.3.2 A praça pública e as suas funções de lazer e ambiental

Historicamente, as praças sempre desempenharam funções diversas e nesse sentido,
Melo e Romanine (2008) destacam que as praças surgiram primeiramente com a função de
mercado, passando posteriormente a cumprir outras funções, como a cívica, a recreativa, a
contemplativa e a ecológica, sem que perdessem as características de serem locais
extremamente sociais.
5

Sobre área verde ver NUCCI, J. C. Qualidade Ambiental e Adensamento Urbano. São Paulo:
Humanitas/FFLCH-USP, 2008 e MATOS, Eloina; QUEIROZ, Luciano Paganucci de. Árvores para cidade.
Salvador: Ministério público do Estado da Bahia: Solisluna, 2009. 340p.
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Entende-se que as funções das praças são definidas pelo modo como cada sociedade
expressa sua vida coletiva e varia em consequência das mudanças sociais e históricas ao longo
do tempo. Além disso, as suas funções também são definidas por aspectos físicos, a citar o
clima, tendo em vista que em climas quentes, onde a população vive muito ao ar livre, as
praças têm a função também de encontro, de estar coletivo, de contemplação e de descanso
(LEITÃO, 2002).
Para Barros e Virgílio (2003), dentre os espaços livres, a praça exerce influência na

melhoria da qualidade de vida da população e do meio ambiente urbano na medida em
ameniza os efeitos causados pelo homem no processo de urbanização. Aspectos relacionados
à quantidade, qualidade, funções e distribuição espacial são critérios de grande relevância a
serem considerados no planejamento urbano para reconhecimento da importância de tais
espaços.
Segundo Leitão (2002), as praças enquanto unidades urbanísticas fundamentais têm a
função de atender às necessidades humanas de natureza físico-territorial, às quais as cidades
devem oferecer uma resposta, sendo essa a razão de sua existência. Destaca que além do papel
que as mesmas desempenham para seus usuários em particular – ligadas as práticas de lazer também é possível distinguir funções essencialmente urbanísticas desses espaços na qualidade
de vida que a cidade oferece a seus usuários, são elas:
- Ecológica: deve-se ao fato da presença da vegetação, do solo não impermeabilizado e de
uma fauna mais diversificada, promovendo melhorias no clima da cidade e na qualidade do
ar, água e solo;
- Estética: diz respeito à diversificação da paisagem construída e o embelezamento da cidade;
- Educativa: se oferecem como ambiente para o desenvolvimento de atividades extra-classe e
de programa de educação;
- Psicológica: quando proporcionam relaxamento aos seus frequentadores ao entrarem com os
elementos naturais.
Nesse sentido, Melo e Romanine (2008) compartilham do mesmo posicionamento ao
destacarem como função da praça, a função psicológica, a estética, a educativa, a ecológica e
a social. Esta última diretamente ligada com a possibilidade de lazer que estas áreas oferecem
à população. O lazer aqui tratado como um “exercício de atividades voluntárias,
desinteressadas, hedonísticas e liberatórias” (CAMARGO, 2003, p.50).
Barros e Virgílio (2003) destacam que para que a praça exerça suas funções é
necessário que a mesma tenha vegetação de porte e espécies diferenciadas, quadras
poliesportivas, playground, áreas sem pavimentação, bancos, árvores, equipamentos
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(iluminação, lixeiras etc.), e que ofereça a segurança da população utilitária, bem como uma
distribuição espacial democrática e que atenda a totalidade da população.
A praça tem, portanto, enquanto espaço livre público, uma grande parcela de
responsabilidade em fornecer opções para que a população encontre, nos momentos de lazer,
possibilidades de escolha. Porém, como é destacado por Nucci (2008), a qualidade do espaço
livre não está diretamente relacionada com a quantidade de equipamentos para recreação, mas
talvez o mais importante seja a existência e a potencialidade ecológica de tais espaços,
deixando para a comunidade o direito de usufruí-lo da maneira que desejar.
Na análise de uma área verde deve-se considerar não só a sua área, mas também o
ordenamento da vegetação, o isolamento visual, o entorno, a acessibilidade, a porcentagem de
área permeável, as espécies vegetais naturais e as exóticas, a densidade de vegetação, a altura
da vegetação, avifauna, a função social, os equipamentos de recreação, telefonia,
estacionamento, bancos, iluminação, calçamento, sanitários, sombras, tráfego, manutenção,
valor estético e ecológico, serviços, entre outros (NUCCI, 2008). Para tanto exigem não
somente mobiliário urbano adequado, mas também uma vegetação que propicie
sombreamento adequado e acolhedor. Este último destacado por Mascaró e Mascaró (2005)
como uma das funções mais importantes da arborização no ambiente urbano, principalmente
em locais de clima tropical, cuja função principal é amenizar o rigor térmico durante o ano. O
clima da cidade é uma das múltiplas feições da sua qualidade ambiental (MONTEIRO, 2002).
Destaca-se também como indicador da qualidade ambiental a presença de avifauna e
formação de ninhos (MATOS; QUEIROZ, 2009).
Autores como Gomes e Soares (2003), Mascaró e Mascaró (2005), Nucci (2008) e
Matos e Queiroz (2009) citam inúmeros benefícios da vegetação nas condições de vida
ambiental na cidade, tais como a estabilização de superfícies por meio da fixação do solo
pelas raízes das plantas; obstáculo contra vento; proteção da qualidade da água; redução da
poluição do ar através da fotossíntese e da respiração; equilíbrio do índice de umidade no ar;
amenidade da radiação solar recebida pela superfície e pedestres, traves do sombreamento;
redução do barulho; abrigo à fauna; organização e composição de espaços no
desenvolvimento das atividades humanas.
É um elemento de valorização visual e ornamental, de contato com a natureza
colaborando com a saúde psíquica do homem e proporciona ambiente agradável para a prática
de esportes, exercícios físicos e recreação em geral e quebra da monotonia das cidades
estabelecendo maior proximidade entre Sociedade e Natureza (MELO E ROMANINE, 2008).
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Assim, fica explícito que espaços, tais como as praças públicas dotadas de vegetação,
sobretudo arbórea, apresentam-se como locais mais atraentes e confortáveis para o lazer da
população. A vegetação, além de contribuir diretamente na criação do espaço, com a beleza
que lhe é própria, proporciona clima local mais ameno decorrente da interceptação dos raios
solares, do lançamento de água no ambiente através da transpiração, da absorção de parte do
calor recebido e do fornecimento de ventilação, proporcionando maior conforto térmico ao
ambiente construído. Oferece maior possibilidade de áreas com solo permeável, que entre
outros, evita o intenso escoamento das águas das chuvas para galerias pluviais
A integração dessas áreas verdes na malha urbana e a sua apropriação pela
comunidade são reflexos da adequação do projeto às suas reais funções. A destacar que esse é
um fator importante na manutenção de tais espaços, uma vez que quanto mais são usados pela
população, maior a frequência e menor a sua degradação (BARROS; VIRGÍLIO, 2003),
evitando que os espaços projetados se tornem ociosos, depredados ou utilizados como ponto
de violência, tráfico de drogas ou depósito de lixo em detrimento de sua efetiva função.
Neste sentido, uma visão fragmentada do sistema perpetua uma série de
consequências para o ambiente urbano e sua população, frente a uma dinâmica urbana, que
cada vez mais cria a escassez, diminuição da biodiversidade e empobrecendo o ambiente
(ROCHA, 2011), reforçando a importância da análise socioambiental.
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3 O CRESCIMENTO URBANO DE NATAL E A DIMENSÃO SOCIOAMBIENTAL

A crescente urbanização da humanidade constitui uma preocupação e tema foco para
profissionais e segmentos do planejamento urbano. Assim como destacado por alguns
estudiosos na área, as cidades avançam e apresentam um crescimento rápido e sem
planejamento adequado, o que contribui para uma maior deterioração do espaço urbano.
A vida nas cidades ganha destaque em discussões e debates a cerca da temática em
pauta, tendo em vista as condições objetivadas e materializadas na paisagem urbana. Esta
possui características peculiares e decorrentes da forma como a sociedade organiza o espaço e
vice-versa. “As cidades são bastante diferentes uma das outras e, por conseguinte, também os
problemas que as caracterizam” (MENDONÇA, 2004, p.205), por vezes associados a novos
padrões de vida que podem produzir distúrbios no funcionamento dos elementos de ordem
natural e na vida de seus habitantes.
3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município de Natal está inserido no litoral oriental do Estado do Rio Grande do
Norte. Está localizado nas coordenadas geográficas 5° 47’ 42’’ de latitude sul e 35° 12’ 34’’
de longitude oeste. A cidade apresenta 167, 160 km² de área urbana e pertence à Região
Metropolitana de Natal – RMN. A população residente no ano de 2010 totalizou 803.739 mil
habitantes (IBGE, 2010b). A capital do Estado limita-se, ao norte, com o município de
Extremoz; ao sul, com o de Parnamirim; a leste com o oceano Atlântico, e a oeste, com os
municípios de Macaíba e São Gonçalo do Amarante (Mapa 1).
Atualmente a cidade encontra-se subdividida em quatro Regiões Administrativas, a
Zona Norte, compreendendo sete bairros; a Zona Sul, sete bairros; Zona Leste, doze e a Zona
Oeste, dez, totalizando trinta e seis bairros.
O clima de Natal é classificado como Clima subtropical, com temperaturas elevadas
durante todo o ano e altos índices de radiação solar. Apresenta baixa variação térmica, com
temperatura média de 26°C, e a máxima podendo chegar a 38°C. Destaca-se a vegetação de
Mata Atlântica, também conhecida por “vegetação de tabuleiros” por encontrar-se nos baixos
platôs, com árvores de grande e pequeno porte, associado a vegetação de dunas e restinga.
Apresenta vegetação de Savanas, de relevo plano nos platôs residuais de tabuleiros com
árvores e arbustos esparsos sobre um estrato herbáceo ralo e descontinuo. Faz parte do
ecossistema remanescente de Mata Atlântica.
Potengi/Jundiaí e pelo rio Pitimbu (NUNES, 2006).

A cidade é banhada pelo estuário do
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Mapa 1- Localização geográfica do município de Natal/RN

Fonte: (O presente estudo).

41

3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE CRESCIMENTO URBANO DE
NATAL

Acredita-se que para uma possível compreensão dos problemas urbanos presentes em
Natal são necessários um resgate e uma reflexão sobre como se deu o seu processo de
crescimento, permitindo verificar seus desdobramentos na estrutura urbana e social.
O núcleo originário da cidade de Natal foi construído no ano de 1599 no ponto mais
alto da região entre o estuário Potengi e o Oceano Atlântico, em posição privilegiada e
estratégica para a defesa da colônia portuguesa. Por se tratar de uma região isolada por
obstáculos físicos e naturais como as dunas, o rio e o mar, o processo de ocupação do
território foi dificultado (CASCUDO, 1999).
O local que marca a fundação da cidade corresponde à área onde hoje se encontra a
praça Andre de Albuquerque (Foto 1). Seguindo a tendência das praças coloniais brasileiras,
configurava-se ao seu redor a igreja matriz, o pelourinho e a cadeia. Existia apenas o largo
demarcado a área.

Foto 1 - Praça André de Albuquerque e Igreja de Nossa Senhora
dos Rosários dos Pretos, ao fundo o estuário Potengi, em 1862

Fonte: NATAL, 2009a/SEMURB.

Não existia qualquer separação espacial da população, misturavam-se nobres,
religiosos, funcionários públicos, comerciantes, pobres e escravos, todos vivendo e circulando
no mesmo espaço, no qual desenvolviam atividades diversas, como a administração pública, o
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comércio, as feiras e as residências. O crescimento da cidade ocorreu de forma lenta, mas sem
que estivesse dissociado de problemas de diversas ordens (CASCUDO, 1999).
A cidade se caracterizava por ruas estreitas, casas pequenas que se adaptavam às
irregularidades do relevo, espaços privados e públicos, tais como as calçadas, constituíam
verdadeiros corredores desalinhados (Foto 2).

Foto 2 - Rua da Conceição, esquina com a antiga Praça da Alegria
– Atual Praça Padre João Maria no final do final do século XIX

Fonte: NATAL, 2009a/SEMURB.

Segundo Cascudo (1999) durante muito tempo Natal foi cidade apenas no nome, sem
que fosse possível exercer a real função destinada a uma capital. Conforme o mesmo autor
até o final do século XIX, Natal possuía somente dois bairros, a Cidade Alta, que adquiria
características residenciais, com um pequeno comércio elitista, e a Ribeira, área comercial,
onde residiam os trabalhadores do comércio e da pesca, concentrava os armazéns, hotéis,
lazer e as atividades administrativas. Além desses, registra-se a presença de dois povoados, as
Rocas, localizado depois da Ribeira, na extremidade em direção ao Forte dos Reis Magos, e o
Passo da Pátria, localizado entre a Cidade Alta e a Ribeira, numa faixa de terra úmida
próxima ao estuário Potengi.
Segundo Oliveira (2006) há indícios que essas duas localidades surgiram a partir da
normatização do uso do espaço promovida pelo poder público, com um conteúdo segregador
ao exibir investimentos na aparência das edificações na região central da cidade, para o que a
população mais pobre não possuía recursos.
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Em 1870, foram realizadas serviços de aterro e saneamento destinados à área da
Praça da República (Foto 3), atual Praça Augusto Severo (OLIVEIRA, 2000). Na época, essa
era uma área alagadiça, devido à proximidade do estuário Potengi, sujeita a inundações.
Posteriormente a praça vai tendo suas dimensões alteradas em virtude da ampliação de
avenidas e da construção de rodovias.

Foto 3 - Praça Augusto Severo (por volta da década de 1870)

Fonte: NATAL, 2009a/SEMURB.

Até o final do século XIX a cidade apresentava características rurais, ruas estreitas e
sem infraestrutura, com insignificantes construções de praças, havendo alguns espaços
destinados para esse fim, mas sem infraestrutura (OLIVEIRA, 2000).
Com a Proclamação da República, as elites locais investiram na perspectiva de
provocar mudanças para uma maior dinâmica social e econômica da cidade. Coube aos
mesmos a condução da modernização de acordo com os seus próprios interesses e movidos
pela ideia de cidade moderna, regular e higiênica6. São realizados investimentos em novos
serviços, como calçamento, alargamento e limpeza de ruas, criação de áreas verdes e
embelezamento das fachadas. Tem-se o processo de unificação, higienização e modernização
do espaço dos bairros de Cidade Alta e Ribeira.

6

Sobre as mudanças e intervenções urbanísticas em Natal ler OLIVEIRA, G. P. de. A modernização do espaço
urbano de Natal no início do século XX. In: OLIVEIRA, G. P de; FERREIRA, A. L. A. (Org.). Intervenções
urbanísticas, morfologia e gestão da cidade de Natal. Natal: Editora da UFRN, 2006. p.33-67. 246p.
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Antes da aprovação do plano de urbanização, Natal contava também com o espaço
do largo da Campina, a Praça Leão XIII em frente à igreja do Bom Jesus (Foto 4), hoje
nomeada Praça Capitão José da Penha (desde 1930) que teve suas dimensões reduzidas,
cedendo espaço ao prolongamento da Avenida Tavares de Lira (OLIVEIRA, 2000). Hoje se
encontra ainda mais reduzida e no lugar do coreto há uma estação elevatória de esgoto.

Foto 4 - Praça José da Penha em frente à Igreja Bom Jesus das
Dores em 1920

Fonte: NATAL, 2009a/SEMURB.

O primeiro Plano Urbanístico da cidade em 1901 - O Master Plan da Cidade de
Natal, de autoria do arquiteto Antonio Polidrelli – em que se criou o terceiro bairro de Natal,
Cidade Nova, que corresponde à área hoje ocupada pelos bairros de Petrópolis e Tirol. Temse também a criação da Praça Pedro Velho e a avenida Alberto Maranhão, em homenagem ao
governador em exercício (MIRANDA, 1999).
O primeiro Plano Urbanístico de Natal, também conhecido como Cidade Nova, - foi
influenciado pelo planejamento de algumas cidades americanas. O plano estabeleceu uma
malha de xadrez, formada por oito avenidas e catorze ruas, estrutura que se mantém nos dias
atuais (MIRANDA, 1999).
Em comemoração ao dia da Independência do Brasil, é inaugurada, em 1914, a Praça
Sete de Setembro no centro da cidade (Foto 5). Esta passou por poucas alterações no seu
traçado, sendo até hoje um espaço ajardinado e bem cuidado (Oliveira, 2000).
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Foto 5 - Praça Sete de Setembro

Fonte: NATAL, 2009a/SEMURB

Em 1929 é estabelecido o novo Plano de Sistematização da Cidade, conhecido como
Palumbo de autoria de Giacomo Palumbo, reafirmando e ampliando as bases de ocupação do
solo urbano assentado pelo Plano anterior. Preocupou-se com o calçamento, alargamento,
iluminação e arborização das ruas. Estabeleceu o zoneamento da cidade, definindo espaços
específicos para a administração, comércio, indústria, e moradia, dentre outros (MIRANDA,
1999).
Na época é proposto o ajardinamento da Praça Pedro Velho, que não foi executado,
justificado pelo prefeito por falta de recursos para implementação do projeto, bem como para
a construção de outros prédios de interesse público. Em 1935 justificando a necessidade de
arrecadação de recursos para obras de construção, é aprovado o loteamento da praça, o
mesmo encontra as manifestações da população (MIRANDA, 1999). Dois anos depois a praça
é entregue urbanizada à população, constituindo de três partes: parque infantil, pioneiro na
cidade, a área de passeio, com jardins e arborização característica e uma área destinada à
prática desportiva (OLIVEIRA, 2000), (Foto 6).
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Foto 6 - Praça Pedro Velho (Praça Cívica).

Fonte: NATAL, 2009a/SEMURB

Entre outros espaços públicos, as praças vão adquirindo cada vez mais importância
para a cidade, como espaço de lazer e ponto de encontro. A exemplo da Praça Pedro Velho
que passou a ser frequentada pela elite potiguar e para apresentação de bandas de música.
Com o crescimento da cidade as mudanças no traçado original das praças vão se
evidenciando. O processo de crescimento da cidade, além de uma proposta de expansão,
preocupada, sobretudo, com o traçado viário da cidade, foi também uma operação imobiliária
que expropriou terras de posseiros e valorizou as propriedades de parte das elites econômicas
e política de Natal, no sentido de ordenar a futura ocupação da cidade e posterior valorização
das propriedades imobiliárias (MIRANDA, 1999).
Para Silva; Medeiros; Silva (2002), tais Planos Urbanísticos da cidade já
evidenciavam um caminho tortuoso de construção da cidade, a princípio por meio da
expropriação da população pobre, de posseiros que residiam na área do Plano Cidade Nova.
Posteriormente, com o segundo plano separando espacialmente os locais de trabalho e
residência, de modo que a “burguesia” e o operariado passaram a morar em locais distintos no
território intraurbano.
Para Ferreira e Dantas (2006. p.74) “a intenção de modernização correspondia à
visão de futuro de suas elites – e não uma necessidade premente de responder aos problemas
sociais e urbanos”. As reformas não se deram a partir de uma demanda socioeconômica da
população, mas com a finalidade de promover as mudanças desejadas pela elite local
(OLIVEIRA, 2006).
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O processo de transformação do espaço através das intervenções públicas 7 com
Planos de Intervenções Urbanísticas deu-se de forma lenta e gradual, com momentos de
grande intensidade e outros de estagnação. A elite que a concebeu, pouco ou nada importava
que a imagem de uma cidade moderna e civilizada fosse condizente com a realidade da
sociedade local.
Nesse sentido Oliveira (2006, p.64) destaca que,
A solução imposta não reestruturava a sociedade, muito menos resolvia o
problema da pobreza, mas erradicava a visão dessa pobreza das áreas
centrais e reformadas, impedindo sua proliferação através de uma legislação
rigorosa que incentivava seu deslocamento para as áreas periféricas, onde se
concediam isenções fiscais para ocupação dos terrenos.

Cascudo (1999) menciona o “bairro exterior”, definido como uma aglutinação
marginal, fixada no cinturão da cidade, relacionado à camada social que não resistiu ao
embate nos bairros de vida mais intensa. O autor cita o bairro Rocas como o mais antigo
“bairro exterior” de Natal, que abrigava a população mais pobre da cidade entre eles
pescadores e trabalhadores das obras do Porto. Opostamente a essa situação tinha-se a
emigração das classes sociais mais abastadas para áreas da cidade com melhores serviços e
infraestrutura.
Nesse sentido, faz-se necessária uma reflexão sobre determinadas políticas adotadas,
o que inspirou essas políticas, explicitando suas reais finalidades, de modo a evitar as
consequências perversas da revalorização, aceleradas pelas operações de renovação, afastando
os antigos moradores em proveito das novas classes médias.
Do período que abrange o início da República Velha até o fim da Segunda Guerra
Mundial, Natal apresenta um rápido crescimento e expansão do comércio e da construção
civil para absorver essa população. A cidade presencia transformações que foram
determinantes para a configuração urbana atual da cidade, e que traziam em si os projetos,
desejos e aspirações da elite política e econômica.
É ressaltado por Silva; Medeiros; Silva (2002) que entre 1940 e 1980, a cidade
apresentou crescimento econômico acelerado e positivo, sem, entretanto, modificar
significativamente a forte desigualdade socioespacial existente, o que leva a crer que os

7

Sobre o assunto ler MIRANDA, João Maurício Fernandes. Evolução urbana de Natal em 400 anos: 15991999. v. VII, Governo do Rio Grande do Norte, Prefeitura do Natal, 1999.
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planos de ordenamento urbanos mencionados e outras intervenções urbanísticas, não
impediram que Natal chegasse à atualidade com graves problemas urbanos.
Natal a exemplo de outras cidades brasileiras que passaram pelo processo de
metropolização, tem evidenciado inúmeros problemas socioambientais, a exemplo da
disposição de resíduos sólidos; poluição do ar, água e solos, sonora e visual; ausência de
saneamento básico e de áreas verdes, uma vez que as intervenções urbanísticas
implementadas pouco contribuíram para minimizar a degradação socioambiental (SILVA;
MEDEIROS; SILVA, 2002).
Para Costa (2003) o processo de expansão urbana de Natal é um dos fatores
desencadeantes de diversos problemas socioespaciais da última década na cidade, com uma
segregação socioespacial que tem contribuído para comprometer a qualidade de vida de parte
da população. Destaca que a estrutura urbana da cidade encontra-se segregada espacialmente,
com áreas com maior assistência de infraestrutura, onde reside uma população mais
favorecida e áreas mais carentes que apresentam serviços bastante deficientes, estando
localizadas, na sua maioria, na periferia. Reforça-se aqui uma produção do espaço urbano
desigual e que reflete as contradições inerentes a forças e interesses atuantes.
Observa-se que a cidade se encontra estruturada de forma desigual e segregada, de
modo que a população de melhor poder aquisitivo se insere nas áreas privilegiadas,
detentoras, quase sempre, dos melhores serviços de infraestrutura, enquanto a população de
baixa renda predomina nas áreas frequentemente desprovidas de tais serviços (COSTA,
2003).
Fica explicito que os problemas socioambientais que acabam por impulsionar o
declínio da qualidade de vida da população e ambiental no espaço urbano são inúmeros,
dentre eles a segregação socioespacial, a ausência ou inadequações do planejamento,
precariedade dos serviços básicos e a degradação ambiental.

3.3 DESTAQUE PARA OS BAIRROS DA CIDADE E OS PROBLEMAS DE DIMENSÃO
SOCIOAMBIENTAL

A sociedade constrói um mundo real e objetivo. Na prática sócio-espacial, esse
mundo se revela em suas contradições, num movimento que aponta um processo em curso,
que se realiza enquanto relação espaço-tempo. Na cidade as contradições são reveladas, entre
outros, pela hierarquização dos lugares e pessoas, como a articulação entre morfologia
espacial e social, revelando estratificações na segregação urbana. Contradições essas que se
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encontram materializadas e reveladas expressivamente ao longo dos bairros da cidade.
(CARLOS, 2004).
O bairro se transforma em testemunho coletivo de um movimento e das formas de
apropriação (CARLOS, 2004). A forma aqui ganha sentido no ritmo de processos sociais,
políticos, econômicos e culturais determinando o uso pelos estratos da sociedade, marcando o
ritmo de tais espaços.
No Plano Diretor do município de Natal, o Bairro é definido como unidade territorial
de planejamento urbano, utilizando referenciais conhecidos pela população. A sua adoção
como unidade territorial de planejamento, entre outras mencionadas no Plano Diretor, é
justificada como necessária para atingir o objetivo geral dessa Lei, “desenvolvimento das
funções sociais, e ambientais da cidade e da propriedade, garantindo um uso socialmente justo
e ecologicamente equilibrado do seu território, de forma a assegurar a todos os seus
habitantes, condições de qualidade de vida, bem-estar e segurança” (NATAL, 2007).
Questiona-se, entretanto, sobre “o uso socialmente justo e ecologicamente
equilibrado” que vem sendo defendido e “assegurado” ao território de Natal, tendo em vista as
contradições socioambientais flagrantes ao longo da malha urbana da cidade. Essas
contradições crescem concomitantes com o crescimento e a expansão urbanas, frente a uma
produção e organização desiguais e segregadora, imbuídas em seu processo histórico. É
destacado por Mendonça (2011, p. 52) que “no curso da história das cidades e do próprio
desenvolvimento do capitalismo o uso se dá mediante conflitos no espaço - num espaço que
não é neutro - mediando o acesso a serviços e equipamentos urbanos”.
Ao observar o banco de dados e informações sobre a população residente por bairros
de Natal, tem-se uma heterogeneidade e desigualdade social expressa pela renda e
escolaridade da população (IBGE, 2010c)8, violência nos bairros (NATAL, 2011), acesso a
serviços, infraestrutura (NATAL, 2010), entre outros aspectos que apresentam abrangência de
expressão, direcionando para informações além daquilo que expressa diretamente.
Sabe-se que na tentativa de analisar a cidade em sua totalidade, a delimitação
espacial do bairro torna-se frágil e insuficiente, uma vez que estes não são espaços
homogêneos, são passíveis de diferenças no próprio espaço intraurbano, nos ambientes
construídos e pelas classes sociais. Mas, ainda assim, enquanto unidade territorial de
planejamento urbano, o bairro reflete de forma expressiva as contradições e a materialidade
impressas na paisagem da cidade como um todo. O bairro enquanto setor da cidade consta de

8

Dados preliminares do censo de 2010 por Unidades Territoriais por bairros.
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elementos característicos que lhe são peculiares, evidenciados nas condições ambientais,
infraestrutura e serviços e na vida cotidiana de seus habitantes.
Segundo Carlos (1994a), as contradições sociais emergem, na paisagem, em toda a
sua plenitude em que os contrastes e as desigualdades de renda afloram. A segregação
espacial atinge tanto as classes sociais com maior rendimento financeiro, como as classes
sociais com menor poder aquisitivo. Para a autora, as primeiras tendem a se localizar em
bairros arborizados, amplos, com completa infraestrutura, em zonas onde o preço da terra
impede o acesso das pessoas de menor rendimento financeiro.
O sistema urbano é um sistema complexo com diferentes capacidades de ajustamento
a mudanças, com vantagens para os grupos dotados de melhores recursos financeiros e
educacionais, pois esses estão aptos a adaptarem-se muito rapidamente a tais mudanças,
acirrando as desigualdades (HARVEY, 1980).
A análise a partir da relação dos elementos e complexidade dos fenômenos direciona
para reflexões sobre a interação das partes atuantes, as inter-relações com o ambiente e seu
processo de retroação, com vista a um planejamento e gestão condizentes com a totalidade do
problema.
Nahas (1999) enfatizou que os diferentes e desordenados processos de ocupação do
solo gerados nas grandes cidades e metrópoles brasileiras acabaram por produzir, no seu
interior, lugares profundamente desiguais em múltiplos aspectos. Afirmou ainda que a análise
desse mosaico espacial é indispensável ao planejamento municipal e para a formulação de
políticas públicas que possibilitem a redução de tais desigualdades.
A partir dessas constatações considera-se que verificar e analisar os problemas
socioambientais revelados expressivamente nos bairros de Natal demandam uma postura
científica, técnica e política, com vista a um planejamento e gestão de forma mais profunda
em esforços para equacioná-los. É preciso indagar sobre os processos de urbanização,
planejamento, gestão, postos e a impossibilidade do desenvolvimento das funções sociais e
ambientais efetivamente para todos, frente a uma organização discriminatória e segregadora.

3.3.1 O caso das praças públicas de Natal

Apresentando semelhanças nos processos condizentes ao desordenado crescimento
urbano - como verificado nos grandes centros urbanos brasileiros, sejam de ordem natural
e/ou social - a cidade de Natal apresenta contradições refletidas nos mais variados espaços
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intraurbanos, sobre os quais serão tecidas algumas considerações, no tocante às praças
públicas da cidade.
O processo de expansão e densificação da cidade, associado à pressão sobre os
espaços livres, notadamente as praças, entre outras áreas verdes, acabam por gerar uma série
de conflitos de caráter socioambiental, quer seja por estarem voltadas para o embelezamento
estético da cidade – um urbanismo que negligencia as funções sociais dessas frente a uma
“política de imagem – makin” (FERREIRA, 2009), quer seja pelas precárias condições de uso
identificadas ao longo da malha urbana e o distanciamento e o estranhamento quanto
elemento potencial para a integração entre os elementos de ordem natural e o ambiente
construído. Essa situação exige um planejamento adequado no sentido de ampliar as funções,
ou melhor, explorar ao máximo as funções que esses espaços podem exercer visando à
manutenção e/ou a melhoria da qualidade do ambiente urbano e uma melhor qualidade de
vida ambiental para seus habitantes.
Nesse sentido, Barros e Virgílio (2003) destacam que a qualidade e a quantidade da
vegetação são vistas como bases indispensáveis de toda política de monitoramento e tomada
de decisões para o melhoramento do espaço urbano, sobretudo, nas cidades onde os conflitos
pela sobrevivência se mostram mais acentuados. A degradação do ambiente urbano se mostra
mais expressa dentre outros pelo adensamento de edificações, aumento de superfície
impermeabilizada, diminuição de áreas verdes, verticalização e intensificação de veículos.
Segundo Miranda (1999), em 1988 havia 100 praças em Natal. Após 24 anos, em
2010, a cidade contava com 253 praças públicas (Quadro 1) (NATAL, 2010).
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Quadro 1 - Praças públicas de Natal/RN por Região Administrativa
Região Adm.

Norte

Sul

Leste

Oeste

Bairro
Igapó
Lagoa Azul
N. Sª. da Apresentação
Pajuçara
Potengi
Redinha
Salinas
Subtotal
Candelária
Capim Macio
Lagoa Nova
Neópolis
Nova Descoberta
Pitimbu
Ponta Negra
Subtotal
Alecrim
Areia Preta
Barro Vermelho
Cidade Alta
Lagoa Seca
Mãe Luiza
Petrópolis
Praia do Meio
Ribeira
Rocas
Santos Reis
Tirol
Subtotal
Bom Pastor
Cidade da Esperança
Cidade Nova
Dix - Sept Rosado
Felipe Camarão
Guarapes
Nordeste
N. Sª. De Nazaré
Planalto
Quintas
Subtotal
TOTAL

Nº de praças
4
10
4
8
28
6
60
12
10
26
23
2
7
11
91
6
7
3
19
1
1
4
7
5
7
3
10
73
6
3
3
1
8
2
6
29
253

Percentagem
(%)
1,56
3,95
1,56
3,16
11,06
2,37
23,71
4,74
3,95
10,27
9,09
0,79
2,76
4,34
35,96
2,37
2,76
1,18
7,50
0,39
0,39
1,58
2,76
1,97
2,76
1,18
3,95
28,85
2,37
1,18
1,18
0,39
3,16
0,79
2,37
11,46
100%

Fonte: NATAL,2010 - Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMURB.
(Adaptado por GOMES, R. G., 2011).
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Em termos de percentagem registra-se que a Região Administrativa Sul (Zona Sul)
detém 35,96 % das praças da cidade; Zona Leste, 28,85%; Zona Norte, 23,71% e Zona Oeste,
11,46%, sendo que a primeira responde pela maioria das praças existentes, chegando a atingir
um percentual superior a soma das duas últimas citadas. Zonas Norte e Oeste apresentam
bairros com ausência de praças, mais precisamente o bairro Salinas na Zona Norte e Dix-Sept
Rosado, Nova Natal e Planalto na Zona Oeste. Observa-se, portanto, que as PPs estão
distribuídas de maneira não uniforme na malha urbana com concentração maior nas áreas
centrais e com sua ausência em bairros da periferia (Mapa 2).
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Mapa 2 – Espacialização das Praças Públicas de Natal/RN

Fonte: (O presente estudo).
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Apesar dessa quantidade elevada de praças públicas, pouco se conhece de sua
estrutura, distribuição e espacialidade na cidade e a efetiva função que tais espaços têm
desempenhado na qualidade de vida dos seus habitantes. As praças por sua vez, variam
conforme sua infraestrutura e localização na estrutura urbana, conferindo maior ou menor
grau de visibilidade e uso pela população.
É recomendado que a distribuição das áreas verdes, a exemplo das praças, seja
realizada de forma homogênea pela malha urbana, a fim de proporcionar benefícios a toda à
população sem restrições socioeconômicas (MINAKI, AMORIM, MARTIN, 2006). Mas,
conforme é destacado por alguns estudiosos em planejamento urbano é comum os gestores
públicos privilegiarem a melhoria do espaço urbano no centro e nos bairros de classe média
das cidades em detrimento dos da periferia (MATOS; QUEIROZ, 2009). No entanto, é de
responsabilidade da gestão pública assegurar que tais espaços sejam providos em quantidade e
qualidade suficientes e em uma distribuição condizente com as necessidades ambiental e
social locais.
Os diversos níveis de inadequação, obsolescência e degradação em espaços como as
praças, como por exemplo arborização inadequada, equipamentos urbanos depredados e
incompatíveis com as necessidades de seus usuários, acabam causando a descaracterização, o
abandono e a ocupação indevida. Frequentemente aparecem como espaços cuja infraestrutura
e vegetação variam em função de características do bairro e perfil socioeconômico da
população, apresentando-se desprovidas de atrativos quando se situam nas áreas mais carentes
(NUCCI, 2008).
As cidades revestem-se de manifestações locais dos processos que se produzem na
dimensão de espaços ora distantes, ora próximos, ora fixos e ora fluxos, e que se evidenciam
de forma mais expressiva pontualmente, tendo interações e repercussões em diversos
processos na dimensão areal (MENDONÇA, 2011. p. 51), como a rua, a praça, o bairro e na
cidade como um todo.
Entende-se que a problemática urbana inscrita sobre as PPs de Natal não é uma
contradição interna da praça e sim uma problemática que atravessa o espaço público em um
contexto mais amplo, respaldado em um modo de produção desigual e contraditório.
Nesse sentido, Carlos (2004, p. 18) enfatiza,

A realidade urbana nos coloca diante de problemas cada vez mais
complexos, que envolvem o desenvolvimento dos conteúdos do processo de
urbanização, hoje, uma tarefa que deve ser coletiva, através de um debate
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fundado contemplando várias perspectivas teórico metodológicas, como
possibilidades abertas com a pesquisa urbana em Geografia.

Essa concepção de ciência nos conduz para uma articulação entre as ciências na
análise da relação sociedade-natureza na forma holística (ROCHA, 2011), em que a
perspectiva socioambiental coloca-se como um instigante desafio aos geógrafos. A questão
básica da relação socioambiental está na maneira de se entender as mudanças sociais, que
jamais podem ser separadas das mudanças da relação humana com o resto da natureza
(MENDONÇA, 2011).
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4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Os procedimentos metodológicos estão organizados em três etapas:
- levantamento de dados – identificação, localização e informações sobre a gestão das praças;
elaboração do formulário; plano amostral e levantamento de campo.
- tratamento dos dados - tabulação de dados, elaboração do Índice de Qualidade das Praças
Públicas de Natal – IQP e cruzamento de dados, e
- análise dos dados - analisados sob a visão holística e à luz da teoria de sistemas, na busca de
padrões locais.

4.1 LEVANTAMENTO DE DADOS

4.1.1 Identificação, localização e gestão das praças públicas

Após a leitura e análise do material bibliográfico na temática em pauta foram feitas a
seleção e a análise da cartografia básica do município e dos arquivos shapefile de limites dos
bairros, logradouros e áreas verdes da cidade. O material foi disponibilizado pelo Órgão da
Administração Pública Municipal – Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMURB, para
identificação e localização das 266 praças públicas reconhecidas oficialmente, bem como para
a elaboração dos mapas básico e temático.
Para identificação e localização das demais praças públicas da cidade foi feita uma
atualização a partir dos dados registrados na SEMURB e a Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos – SEMSUR, somando um total de 255 praças públicas e não 253 como é
reconhecido oficialmente por ambas as secretarias municipais. O total considerado na
amostragem estatística foi o de 255 praças.
Realizou-se também entrevista semiaberta (Apêndice A) no mês de janeiro de 2012
com um representante da gestão municipal - o Secretario Adjunto da SEMSUR, Sr. Edson
Siqueira, com a finalidade de obter maiores esclarecimentos sobre a gestão das praças
públicas da cidade de Natal.

4.1.2 Construção de um elemento de comparação entre praças públicas

Tendo em vista a necessidade de comparação das praças objetivando detectar
diferenças entre si, buscou-se na literatura uma ferramenta que permitisse tal relacionamento.
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Diante da ausência desse instrumento, buscou-se construir um, de preferência que pudesse ser
expresso quantitativamente, facilitando manipulações e comparações.
Para o desenvolvimento dessa ferramenta considerou-se alguns direcionamentos
apontados por Nahas (2009) sobre os requisitos estruturais na organização do banco de dados
e uso de termos conceituais tomados da forma descrita a seguir:
- Indicador: é um dado, informação, valor ou descrição que retrata uma situação, um estado
de coisas. É um conceito vinculado à função, ao papel daquele dado, informação valor ou
descrição. Além dessa característica, um indicador deve ter abrangência de expressão, ou seja,
deve informar além daquilo que expressa diretamente.

- Índice: é um valor que expressa agregação matemática de informações numéricas, sendo,
portanto, um conceito vinculado à estrutura formal de cálculo. Um índice pode referir-se a
tema único ou a diversos temas, podendo estar composto pela agregação de dados simples ou
compostos, ou seja, de outros índices.

- Índices parciais: a expressão refere-se aos índices gerados pela agregação de indicadores
(ou, mesmo de outros índices parciais) para dimensionar determinado tema numa unidade
espacial. Esses índices parciais representam os níveis de agregação de valores para o cálculo
do índice final (índice-síntese), ou seja, as etapas intermediárias de cálculos do índice-síntese.

- Índice-síntese: o termo refere-se neste caso à agregação dos índices parciais para mensurar a
situação de uma unidade espacial, relativamente à totalidade dos temas abordados

Optou-se por se construir um índice, o qual expresso entre os valores 0 e 1, permite
avaliar prontamente o que se quer medir. Para a construção do índice, os dados obtidos em
campo foram agrupados e classificados nas variáveis: lazer, infraestrutura e ambiente, de
maneira a refletir as funções que se pretende que uma praça possa exercer dentro da cidade.
Os valores atribuídos correspondem à presença de determinados elementos e ao estado de
conservação desses, diretamente relacionados aos parâmetros listados. Os parâmetros a serem
considerados e os respectivos valores atribuídos durante a avaliação estão apresentados no
Quadro 2. Ao índice deu-se o nome Índice de Qualidade das Praças Públicas de Natal – IQP.
A seguir são apresentados os elementos que compõem o índice e seus valores absolutos e de
ponderação.
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Quadro 2 - Estrutura parcial para cálculo do Índice de Qualidade das PPs de
Natal.
VARIAVÉIS

PARÂMETROS

INDICADORES

Lazer potencial

Esporte, exercício físico,
de estar, recreação infantil

Lazer

Estado de conservação dos
equipamentos para lazer

Equipamentos
Infraestrutura

Estado de conservação dos
equipamentos de suporte

Drenagem da praça

Estimativa para área
permeavel

Densidade arbórea

Ambiental
Proporção das espécies
nativas

Diversidade arbórea

Estado de conservação do
verde

Limpeza do ambiente físico

Fonte: (o presente estudo).

NÚMEROS DE VALOR ATRIBUIDO
INDICADORES
PARA LAZER
POTENCIAL E
EQUIPAMENTO
S URBANOS

4
3
2
1
0

Bom
Razoável
Ruim

Lixeira, bebedouro,
iluminação, sanitários,
telefone público,
estacionamento

1
0,75
0,5
0,25
0
1
0,5
0

6
5
4
3
2
1
0

1
0,83
0,67
0,5
0,33
0,17
0

Bom
Razoável
Ruim
Interna
Plana
Externa

1
0,5
0
1
0,5
0

> 75%
75≤50%
50<25%
25≤5
<5%
Dossel em toda área da
praça
Dossel na maior parte da
praça
Maior parte das árvores
com suas copas isoladas
Copas das árvores
totalmente isoladas.
Sem árvores

1
0,75
0,5
0,25
0

> 75%
75≤50%
50<25%
25≤5
<5%
≥ 20
19 ≤ 10
9≤5
4≤1
Sem árvores

1
0,75
0,5
0,25
0
1
0,75
0,5
0,25
0

Bom
Razoável
Ruim
Bom
Razoável
Ruim

1
0,75
0,5
0,25
0

1
0,5
0
1
0,5
0
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Lazer
- Lazer potencial: foi atribuído um valor crescente de 0 a 1 de acordo com a presença dos
indicadores – 0 quando não há presença de elementos listados, 1 quando possui apenas um
dos elementos listados e assim sucessivamente – os valores atribuídos variam em 0,25 para
todos os casos. Quanto mais possibilidades de lazer potencial maior o valor atribuído (n =
máximo 4).

X 1  n * 0,25

- Estado de conservação dos equipamentos para lazer, de suporte e do verde: cada indicador
foi classificado como:
Bom = 1;
Regular = 0,5;
Ruim = 0.
Multiplicou-se, para cada elemento X (lazer, suporte e verde), a quantidade de indicadores (n),
pelo seu estado de conservação (v), obtendo-se o valor do estado de conservação para cada
elemento ( Xec ):

Xec   n * v

O resultado da equação anterior foi dividido pela soma do número de indicadores

X2 

Xec
X

Infraestrutura
- Equipamentos: dividiu-se o número de equipamentos (ne) presentes na praça pública
levantada pelo número total de equipamentos considerados (6), resultando nos valores já
descriminados no quadro 2.

X3 

ne
6

- Estado de conservação dos equipamentos suporte: cada indicador foi classificado como
Bom = 1;
Regular = 0,5;
Ruim = 0
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Multiplicou-se a quantidade de indicadores, de acordo com os valores do seu estado de
conservação dos equipamentos suporte ( Xes ):
Xes  n * v

O resultado da equação anterior foi dividido pela soma do número de indicadores

X4 

Xec
X

Ambiental
Para os demais sete aspectos contidos no Parâmetro Ambiental é atribuído um valor
crescente de 0 a 1 com variação de 0,25 para todos os casos, conforme exposto no quadro 2.
As variáveis são representadas por ( X 5, X 6... X 11 ).
O valor atribuído é relativamente proporcional aos indicadores listados. Quanto
maiores forem as possibilidades das praças exercerem a sua função ambiental, maior será o
valor atribuído aos aspectos listados.

Estrutura formal de cálculo
Para encontrar o valor do índice para a praça, somaram-se os valores encontrados
para a variável lazer e dividiu - se por 2 (dois)9, o mesmo foi aplicado para infraestrutura,
sendo que em ambos os casos foram trabalhados dois parâmetros. A soma dos valores para a
variável ambiental foi dividido por 7 (sete)10 de modo que para todos os casos estes
correspondem a divisores que possibilitam um quociente menor ou igual a 1 (um).
Assim, resultou-se em um valor individual para cada uma das três variáveis que
correspondem aos índices parciais. Estes são divididos pelo divisor 3 (três) - correspondente
ao número de variáveis trabalhadas - resultando em um quociente igual ou inferior a 1 (um),
que corresponde ao IQP. O cálculo pode ser expresso pela equação abaixo,

X 1  X 2 X 3  X 4 X 5  X 6  X 7  X 8  X 9  X 10  X 11


2
2
7
IQP 
3
9
10

Corresponde ao número de parâmetros trabalhados na variável lazer e infraestrutura.
Corresponde ao número de parâmetros trabalhados na variável Ambiental.
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Assim, encontrou-se um número que corresponde ao IQP (índice-síntese) para cada
uma das 168 praças levantadas. Posteriormente foi calculado o IQP médio por bairro. Para
tanto, a soma dos IQPs levantados por bairro (IQPb) é divida pelo número total de praças
levantadas no mesmo (npb):

X 

 IQP
n

b

pb

Fez-se necessário o cálculo do IQP médio por bairro por considerar que a organização
dos dados das praças foi estratificada tendo o bairro como categoria de análise.

Categorias do IQP
Com base nos IQP médio por bairros foram estabelecidas três classes que
categorizam tais indicadores em Baixo (0 a 33); Médio (0,33 > a ≥ 0,66) e Alto (0,66 >). Para
tanto, considerou-se,

Índice Baixo: IQP caracterizado por precárias condições em quantidade e/ou qualidade, seja
nos parâmetros de lazer, infraestrutura e/ou ambiental, afetando diretamente as funções
potenciais das praças na qualidade de vida urbana e possível comprometimento dos usos por
parte da população usuária.

- Índice Médio: IQP caracterizado por expressivas limitações em quantidade e/ou qualidade,
seja nos parâmetros de lazer, infraestrutura e/ou ambiental, porém não aponta para o efetivo
comprometimento das funções potenciais das praças na qualidade de vida urbana e possíveis
usos por parte da população usuária.

- Índice Alto: IQP caracterizado por condições satisfatórias em quantidade e/ou qualidade,
seja nos parâmetros de lazer, infraestrutura e/ou ambiental, apontando diretamente para maior
potencial das funções das praças na qualidade de vida urbana. Supõe-se que sejam mais
atrativas aos usos por parte dos usuários e da população local.
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4.1.3 Elaboração do formulário

Foi elaborado um formulário para levantamento dos dados em campo (Apêndice B).
Para tanto, subsidiou-se em parte de procedimentos metodológicos operacionais propostos por
(HARDER, 2002; BARROS; VIRGÌLIO, 2003), para caracterização e diagnóstico dos
elementos de infraestrutura urbana presentes nas PPs pesquisadas, além de outros critérios
utilizados em virtude das particularidades e especificidades do objeto de estudo que norteia a
pesquisa.
O formulário foi organizado em cinco partes com enfoque para as funções de lazer e
ambiental ou ecológica das praças. Contempla dados sobre lazer potencial, infraestrutura e
estado de conservação do mobiliário urbano 11; estimativa para área permeável, drenagem da
praça, compactação arbórea, diversidade e procedência arbórea, estado de conservação do
verde e limpeza do ambiente físico entre outros.
Para subsidiar a fase de coleta de dados em campo foram elaboradas diretrizes que
norteiam e definem as informações levantadas e contempladas no formulário, tanto no que se
refere aos elementos construídos como aos de ordem natural, assim organizados:

1- Identificação da praça: nome e localização da PP amostrada;
2 - Caracterização do entorno da praça: para identificação dos usos no entorno da praça
(residencial, comercial, serviços de administração pública, saúde, educação e outros passíveis
de identificação);
3 - Lazer e Infraestrutura: destaca a presença ou ausência de elementos urbanísticos, o estado
de conservação dos mesmos e as possíveis formas de lazer potencial oferecidos na PP;
4 - Aspecto ambiental: destaca os aspectos mais gerais da praça diretamente ligados ao
desempenho de sua função ambiental.
5 - Demais informações: contempla informações a serem consideradas na praça para além
das mencionadas anteriormente, a destacar os demais fins e usos que a praça pública pode
oferecer à população e usuários.

11

Segundo Leitão (2002) por analogia ao mobiliário doméstico, a expressão designa os elementos que, mesmo
não sendo móveis no espaço público, complementam o ambiente edificado, oferecendo conforto e comodidade
aos usuários do espaço público.
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Preenchimento do formulário
Identificação da praça
- Data: consta o dia, o mês e ano em que o levantamento de dados nas PPs foi realizado.
- Turno: identifica o turno que levantamento em lócus foi realizado.
- Nome da praça: identificação da praça de acordo com a placa existente no local e/ou junto
ao banco de dados disponíveis na SEMURB. Em casos contrários a praça foi nomeada como
“praça sem identificação”.
- Identificação: para termos de assinalar caso a praça tenha ou não placa de identificação no
local;
- Data de inauguração e data de reforma: refere-se a informações adicionais caso conste
juntamente a placa de identificação;
- Endereço/Bairro/Região Administrativa: rua, bairro e Zona Adm. da cidade onde a praça
está localizada de acordo com as delimitações da SEMURB de Natal;

Caracterização do entorno da praça
Visualmente foram observados os usos do entorno da praça, tal como a presença de
serviços12 de administração pública, educação, saúde, lazer; residencial, comercial entre
outros passíveis de identificação no local.

Lazer e infraestrutura
- Equipamento: foi listado um quadro com vinte e um dos possíveis elementos para lazer e de
infraestrutura presentes nas PPs. Identificação dos mesmos em campo, seguido de uma
classificação aferida visualmente quanto ao estado de conservação que varia entre bom,
razoável e ruim.
Os elementos de uso restrito aos funcionários do local não foram considerados para
termos de quantificação. Os dados levantados foram agrupados em oito grupos de elementos
conforme as classificações que lhes foi atribuídas:
1) Academia para a terceira idade, bancos, equipamentos para exercícios físicos, jarros,
lixeiras, mesas e assentos, monumentos e esculturas, pista de skate, placas educativas e
playgrounds. Onde,
12

Atividade econômica de que não resulta produto tangível em contraste com a produção de mercadorias
FERREIRA, Aurélio B. H. Mini Aurélio: século XXI. Ed. 4ª. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2000.
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- bom: com pintura em bom estado, sem remendos e sem rachaduras;
- razoável: com pintura desgastada, sem remendos, sem rachadura;
- ruim: com pintura desgastada e/ou com remendos ou rachaduras;
2) Bebedouro, iluminação, sanitários, parada de ônibus13, telefone público.
- bom: em funcionamento, com pintura em bom estado, sem remendos e sem rachaduras;
- razoável: em funcionamento, pintura desgastada, sem remendo e/ou rachadura;
- ruim: sem funcionamento e/ou pintura desgastada, com remendos e rachaduras;

3) Campo de futebol
- bom: terra batida e/ou gramado, traves e cerca de isolamento em bom estado de
conservação;
- razoável: terra batida e/ou gramado, traves e/ou cerca de isolamento desgastados;
- ruim: terra batida e/ou gramado, sem traves e/ou cerca de isolamento e/ou completamente
depredados.

4) Quadra poliesportiva
- bom: linhas demarcatórias, piso, traves e/ou cerca de isolamento em bom estado de
conservação;
- razoável: linhas demarcatórias e/ou piso, traves, cerca de isolamento desgastados;
- ruim: linhas demarcatórias e/ou piso desgastado, traves e/ou cerca de isolamento
depredados; sem traves e/ou cerca de isolamento.

5) Espaço para caminhadas
- bom: espaço visivelmente demarcado, piso adequado e sem lixo no passeio;
- razoável: espaço sem uma delimitação precisa, piso irregular e sem lixo no passeio;
- ruim: espaço sem uma delimitação precisa, piso irregular e/ou com lixo no passeio.
6) Espelhos d’água
- bom: em funcionamento, água limpa e sem rachaduras;
- razoável: em funcionamento, água limpa, com rachaduras ou remendos;
- ruim: sem funcionamento e/ou água suja, com rachadura e/ou remendos;

13

Parada de ônibus no perímetro da praça.
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7) Estacionamento
- bom: linhas demarcatórias, sinalização, com vagas preferenciais;
- razoável: linhas demarcatórias e/ou sinalização desgastados, sem vagas preferenciais;
- ruim: ausência de linhas demarcatórias e/ou sinalização e sem vagas preferenciais.

8) Construções
- bom: em andamento, sem rachadura e sem lixo;
- razoável: em andamento, sem rachadura, com lixo;
- ruim: obra parada e/ou com rachadura e/ou com lixo.

Os demais elementos identificados foram enquadrados conforme o seu estado de
conservação em um dos grupos anteriores.
Depois de classificado o estado de conservação dos equipamentos, estes foram
classificados quanto ao uso potencial para lazer: esporte, exercício físico, de estar, recreação
infantil. Acrescentam-se ainda os equipamentos suporte para funcionamento e/ou que
favorecem a estética e os de uso restrito aos funcionários da praça.

- Esporte: praças públicas com espaços que contemplam práticas de esporte a exemplo dos
jogos em quadra poliesportiva (vôlei, basquete, handebol, futebol de salão) futebol de campo,
pista para skate entre outros;

- Exercício físico: praças públicas com espaços e equipamentos que possibilitem o uso para
exercício físico pelos usuários, tais como barras para musculação, espaço para caminhadas
entre outros;

- De estar: praças que possuam mesas e assentos e bancos, possibilitando o lazer passivo,
como sentar, conversar e a prática de jogos de mesa entre outros;

- Recreação infantil: praças públicas com espaços e elementos que possibilitem o uso para
recreação infantil a exemplo dos playgrounds.

- Equipamentos suporte: equipamentos que favorecem o uso e estética da praça: jarros,
lixeiras, monumentos, placas, bebedouro, iluminação, sanitários, telefone público, parada de
ônibus, espelho d’água, estacionamento entre outros passíveis de identificação.
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- Equipamentos de uso restrito aos funcionários: corresponde aos equipamentos que apesar
de presentes na praça o seu uso é restrito aos funcionários do local.
Ambiental
Em relação aos aspectos ambientais, assim chamados para destacar mais precisamente
aspectos diretamente ligados a função ambiental ou ecológica da praça, destaca-se:

- Área (m²): para termos de identificação da área das praças públicas, disponibilizados pela
SEMURB, registradas no shapefile de áreas verdes da cidade

- Drenagem da praça: foi identificado através de observação direta no local e classificado em:
- Interna: favorece o escoamento e infiltração da água pluvial para o perímetro da praça.
- Plana: o escoamento da água pluvial varia conforme as condições de permeabilidade da
área;
- Externa: favorece e propícia o intenso escoamento pluvial para fora do perímetro da praça;
- Área permeável: através da observação direta foi estimada para cada uma das PPs sua área
permeável entre ótimo, bom, razoável, ruim e péssima o que corresponde a > 75%, 75≤50%,
50<25%, 25≤5 e <5% respectivamente.
- Limpeza do ambiente físico: a informação foi obtida por meio da observação direta e
classificada como:
- bom: sem lixo no passeio, no gramado ou nos canteiros;
- razoável: com pequena quantidade de lixo no passeio e/ou no gramado, no canteiro;
- ruim: com grande quantidade de lixo no passeio e/ou no gramado e no canteiro;

- Limpeza da praça frequentemente realizada por: a informação foi obtida junto aos usuários
e/ou representantes de bairro.
No que concerne à caracterização da arborização nas praças selecionadas, foram
levantadas as árvores com alturas superiores a 1 m, considerando que plantas inferiores a esse
tamanho apresentam maior índice de perdas, sobretudo, pelas supostas depredações que
venham a sofrer (HARDER, 2002), além de que ainda não desempenhando totalmente suas
funções.
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- Presença de vegetação arbórea: identificada através da observação direta no local a
presença ou ausência de árvores.

- Número de árvores: contabilizado e identificado o número total de indivíduos arbóreos
existentes nas PPs.

- Altura média das árvores: realizado por meio de estimativa e posterior classificação entre as
três classes atribuídas: acima de 6m; entre 4 e 5m; entre 1 e 3m.

- Aspectos do estado fitossanitário da vegetação arbórea: utilizou-se da classificação
proposta por Cestaro et al. (2003a; 2003b), em que os indivíduos arbóreos foram classificados
em três grupos:
- Saudável: exuberante, desenvolvimento normal de ramos e da copa. Copa com formato
regular, evidências de brotação e de reprodução, folhagem abundante e com coloração verde
intensa;
- Regular: copa com formação irregular ou sob poda drástica, mas com brotação normal,
quantidade normal de folhas;
- Fraca ou doente: sinais da presença de pragas (pulgões, lagartas, insetos...) causando sérios
danos à folhagem ou aos ramos/tronco, copa irregular e pouco densa;
- Definhando: árvore viva, mas sem folhas em período anormal.
- Compactação da vegetação arbórea: para caracterização da distribuição das árvores na

praça foram estabelecidas quatro classificações:
- Copas das árvores formando um dossel em toda área da praça;
- Copa das árvores se tocando, formando um dossel na maior parte da praça;
- Copas de algumas árvores apenas se tocando e a maior parte das árvores com suas copas
isoladas;
- Copas das árvores totalmente isoladas.

- Espécies arbóreas/nº de indivíduos: para identificação e o número de indivíduo por espécie
arbórea.

Para a classificação das espécies foi feita a observação direta e caso não fosse
possível sua identificação no local, foi recolhido uma folha e/ou ramo e fotos para posterior
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identificação com base na leitura específica, além de consulta ao professor orientador da
pesquisa.
Após a identificação, as espécies foram separadas em três grupos, quanto à
procedência, conforme proposto por Santos, Bergallo e Rocha (2008) e suas respectivas
porcentagem:
- Nativas: quando apresenta uma ocorrência natural em determinado bioma ou em
determinada região de um bioma;
- Exóticas: quando vem de outro bioma;
- Não identificadas: plantas que não foram identificadas até o momento.

Foram consideradas nativas as espécies arbóreas de ocorrência natural no bioma de
Mata Atlântica e Cerrado do RN. Entre as vantagens da inserção das espécies nativas e
prejuízos das espécies exóticas, Matos e Queiroz (2009) destacam:
- Conservação da flora e patrimônio genético;
- Ajustamento ao clima e aos solos, podendo ser mais tolerantes as doenças e pragas;
- Fonte de alimento para fauna e logo, sua conservação;
- Possibilita à população a oportunidade de conhecer a fauna nativa.

Em contrapartida tem-se os prejuízos acarretados pela inserção das espécies exóticas
nas cidades. O seu crescimento rápido pode fazer com que essas espécies desenvolvam um
potencial invasor, causando prejuízo às espécies nativas ao competirem por alimento, água e
espaço. Provocam alterações no ecossistema, criando assim, um desequilíbrio ambiental.

- Estado de Conservação do verde: foi classificado o estado de conservação dos gramados,

canteiros e arbustos em bom, razoável, ruim e inexistente:
- Gramados:
- bom: apresenta bem vegetados, baixa incidência de plantas invasoras, sem folhas e aparados;
- razoável: apresentam com média incidência de plantas invasoras, poucas folhas e aparados;
- ruim: apresentam com alta incidência de plantas invasoras, muitas folhas e não aparados;
- inexistente: não apresentam nenhum tipo de cobertura com gramado.
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Canteiros:
- bom: com baixa incidência de plantas invasoras, sem folhas e com delimitação;
- razoável: com média incidência de plantas invasoras, com pequenas folhas e com
delimitação;
- ruim: alta incidência de plantas invasoras, com grandes folhas e sem delimitações;
- inexistência: não apresenta nenhum tipo de cobertura vegetal.

- Arbustos:
- bom: com podas de condução e limpeza, sem pragas e doenças;
- razoável: com podas de condução e limpeza, com pequena incidência de pragas e doenças;
-ruim: sem podas de condução e limpeza, alta incidência de pragas e doenças;
- inexistente: não apresentam nenhum tipo de árvore e arbusto.
Demais informações:
- Parceria entre público e entidades: foi identificada a existência de parcerias entre a
administração pública municipal e entidades em geral. A informação foi obtida por meio de
placas de identificação no local e/ou na SEMURB para identificação e mensuração de sua
estrutura em comparação as demais.

- Comércio na praça: através da observação direta foi identificada a existência de pontos de
comércio na praça.
- Serviços na praça: através da observação direta foi identificada a existência de algum tipo
de serviço na praça.
As três últimas informações destacadas apesar de não serem trabalhadas de forma
mais detalhada são identificadas, sobretudo, como subsídio ao desenvolvimento do trabalho
de pesquisa, apontando para situações que carecem de uma investigação mais precisa.
Demais usos e fins da praça: através da observação direta e/usuários foram identificados os
diferentes tipos de usos na praça para além dos de lazer ativo e/ou passivo, tais como
comercial, eventos culturais, políticos, concentração religiosa e manifestações civis entre
outros.
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4.1.4 Plano amostral
O plano amostral para levantamento de dados de campo foi realizado sob orientação
da Empresa Junior do Curso de Estatística da UFRN. Do cadastro municipal constam 32
bairros com praças, totalizando 255 praças públicas. Os bairros Salinas na Região
Administrativa Norte e os nos bairros Dix-Sept- Rosado, Cidade Nova e Planalto na Região
Adm. Oeste não apresentam praças públicas.
Foi utilizada uma Amostragem Aleatória simples, estratificada por bairro, para
determinar a quantidade de praças da amostra e a alocação proporcional, somando um total de
168 PPs a serem levantadas. O nível de confiança dos procedimentos adotados para a análise
estatística foi de 95%.
A amostragem trabalhada em campo corresponde a 65,84 % das praças públicas
identificadas na cidade (Tabela 1).
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Tabela 1 - Estratificação da amostragem por bairro.
Zona

LESTE

Bairros
Alecrim
Areia Preta
Barro Vermelho
Cidade Alta
Petrópolis
Lagoa Seca
Praia do Meio
Ribeira
Rocas
Santos Reis
Mãe Luiza
Tirol

Subtotal

NORTE

Nossa Senhora da
Apresentação
Pajuçara
Potengi
Redinha
Lagoa Azul
Igapó

Subtotal

OESTE

Bom Pastor
Cidade da
Esperança
Felipe Camarão
Guarapes
Nordeste
Nossa Senhora de
Nazaré
Quintas

6
7
3
20
4
1
7
5
7
3
1
11
75

Nº de praças
selecionadas
(Amostra)
4
5
2
13
3
1
5
3
5
2
1
7
51

4

3

8
28
6
10
4
60
6

5
18
4
6
3
39
4

3

2

3
1
8

2
1
5

2

1

Nº de praças
por bairros

6
4
Subtotal
29
19
Candelária
12
8
Capim Macio
10
6
Lagoa Nova
26
17
Neópolis
23
15
SUL
Nova Descoberta
2
1
Pitimbu
7
5
Ponta Negra
11
7
Subtotal
91
59
TOTAL
255
168
Fonte: Empresa Junior do Curso de Estatística - UFRN, 2011
(Adaptado por GOMES, M. R., 2011).

Percentagem das
praças
selecionadas
1,56
1,96
0,78
5,09
1,17
0,39
1,96
1,17
1,96
0,78
0,39
2,74
19,95
1,17
1,96
7,05
1,56
2,35
1,17
15,26
1,56
0,78
0,78
0,39
1,96
0,39
1,56
7,42
3,13
2,35
6,66
5,88
0,39
1,96
2,74
23,21
65,84

4.1.5 Levantamento de campo
A coleta de dados em campo foi realizada em 168 PPs conforme os direcionamentos
do plano amostral e utilizando o formulário descrito acima durante o mês de outubro de 2011.
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Os procedimentos operacionais foram direcionados conforme as informações contidas no
formulário.
Durante a fase de coleta de dados foi realizado o registro fotográfico das praças
amostradas.

4.2 TRATAMENTO DOS DADOS

4.2.1 Tabulação e manipulação dos dados

Os dados levantados em campo foram armazenados e manipulados em uma planilha
eletrônica do Excel® versão 2007.
4.2.2 Aplicação do Índice de Qualidade das Praças Públicas de Natal – IQP

O IQP foi calculado individualmente para cada praça na planilha eletrônica do Excel®
versão 2007. Em seguida foi obtido o IQP médio para cada bairro a partir das praças locais e
posterior categorização dos índices em classes para toda a cidade de Natal, por Região
Administrativa e por Bairro, bem como foi feita uma análise detalhada da estrutura das praças
em seus respectivos bairros.
A partir do IQP médio por bairro e com a base cartográfica da cidade de Natal foram
elaborados os seguintes mapas para melhor análise e exposição dos indicadores:
- espacialização da hierarquia dos IQP médio por bairro de Natal;
- espacialização dos IQPs médio por bairro em categorias, Baixo, Médio e Alto; indicando
uma possível mensuração das carências dos índices em relação às condições das praças nos
quesitos lazer, infraestrutura e ambiental. Os mapas foram gerados no programa ArcGis 9/
ArcMap, versão 9.2 em escala de 1:110.000.
Para a análise e exposição dos demais dados trabalhados foram gerados gráficos e
tabelas, considerados apropriados ao formato de cada questão, com foco comparativo,
considerado aqui de fundamental importância para a análise proposta. “A análise comparativa
é imprescindível à compreensão da complexidade, diversidade e singularidade dos processos
atuantes no espaço geográfico” (COELHO, 2005, p.38).
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4.2.3 Cruzamento de dados

Na tentativa de verificar a existência de uma possível relação entre o IQP e as
condições socioeconômicas da população local, os IQPs médio por bairro foram cruzados
com cinco variáveis no âmbito dos problemas socioambientais que apresentam abrangência de
expressão, direcionando para informações além daquilo que expressa diretamente. São elas,
densidade demográfica, taxa de alfabetização das pessoas de cinco anos ou mais de idade e a
classe de rendimento nominal mensal domiciliar por bairro. Esses dados foram obtidos no site
do IBGE (IBGE, 2010c).
O cruzamento também foi realizado com dados relacionados à Gestão Pública
Municipal, mais precisamente o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU lançado para o
ano 2012 (NATAL, 2012). Os dados foram obtidos pela Secretaria Municipal de Tributação –
SEMUT. Para o cruzamento de dados o valor bruto do IPTU lançado por bairro foi dividido
pelo número de domicílios por bairro, disponível no site do IBGE. O resultado da divisão, em
reais (R$) foi usado para o cruzamento com o IQP médio por bairro.
A quinta variável corresponde ao número de ocorrências policiais por bairro,
especificamente, roubo, furto e apreensão de drogas registradas entre os meses de janeiro a
novembro de 2011, obtidos no Centro Integrado de Operação de Segurança Pública do RN –
CIOSP.
Para o cruzamento de dados, foi calculada a Correlação de Pearson (CHARNET 2008)
e criado Gráfico de Dispersão para cada variável, assim analisando se existe associação entre
o IQP médio por bairro e as variáveis expostas e como elas se comportam.
A correlação foi gerada sobre os 32 bairros que possuem praças públicas. Foram
retirados os bairros de Salinas, Cidade Nova, Planalto e Dix-Sept Rosado. Após a retirada
desses, foi feita uma padronização dos dados, que corresponde em manter os dados na mesma
escala, para que fosse usada a Análise de Correlação de Pearson, a qual está implementada no
Programa R. As correlações foram calculadas pela Empresa Junior do Curso de Estatística da
UFRN.
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5 A PROBLEMÁTICA URBANA INSCRITA NAS PRAÇAS PÚBLICAS DE NATAL

5.1 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA CIDADE

As duzentas e cinquenta e cinco praças públicas identificadas em Natal encontram-se
distribuídas por bairro de maneira proporcionamente desigual (Gráfico 1), com maior
concentração para os bairros Potengi (10,98%), Lagoa Nova (10,19%), Neópolis (9,01%) e
Cidade Alta (7,84%). A distribuição por Região Administrativa é a seginte: 35,68% na Região
Adm. Sul; 29,41% à Zona Leste; 23,52% na Zona Norte; 11,37% à Zona Oeste.
Gráfico 1 – Distribuição, em percentagem, das praças públicas por bairro
de Natal/RN

Fonte: (O presente estudo).

Observa-se diferença na distribuição das praças públicas entre as quatro Regiões
Administrativa, sobretudo, a percentagem apresentada na Zona Sul quando comparada com a
percentagem da Zona Oeste. Sendo que a primeira além de apresentar maior concentração de
praças da cidade, atinge uma percentagem de praças três vezes mais do que a Zona Oeste.
Para uma possível mensuração da disposição de tais serviços urbanos à população
local, a seguir é destacada a variação da população e o número de praças por bairros de Natal
(Gráfico 2).
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Gráfico 2 - Quantidade de habitantes e de praças públicas por bairro de Natal

Fonte: (O presente estudo e IBGE 2010c)

A análise das informações expostas no gráfico acima revela uma significativa
variação no que concerne à população habitante e o número de praças existentes por bairro.
Ao destacar os cinco bairros que apresentam maior número de população, acima de cinquenta
mil habitantes, tem-se o bairro de Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Pajuçara e
Potengi, todos localizados na Zona Norte da cidade. Os dados chamam a atenção por sua
distribuição inversamente proporcional em relação ao elevado número de habitantes e o baixo
número de praças, exceto, o bairro Potengi, uma vez que apresenta o maior número de praças
entre todos os bairros da cidade. O bairro Felipe Camarão na Zona Oeste, responde por apenas
1,17% das praças da cidade.
Destacam-se ainda os casos dos bairros de Cidade Nova, Dix-Sept Rosado e Planalto
na Zona Oeste, todos com população acima de cinco mil habitantes, porém não dispõem de
praças públicas. Observa-se que, embora com suas diferenças, as carências de tais
equipamentos de serviços urbanos se materializam em termos de quantidade e qualidade,
sobretudo, em determinados setores da cidade e agravando a problemática.
Segundo o Secretário Adjunto de operação da SEMSUR, entrevistado para este
trabalho, um dos fatores para a distribuição desproporcional das praças ao longo da malha
urbana, atualmente, é a indisponibilidade de terrenos públicos destinados para a construção. O
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secretário alega que no processo de construção de um conjunto habitacional o município
somente ocupa aquilo que é dele por direito, ou seja, o correspondente a 20% da área para
construção de implementos sociais (escola, posto de saúde, áreas de lazer etc.). Justificando
assim, a distribuição desproporcional e até mesmo a ausência de praças ao longo dos bairros
da cidade.
Quando o crescimento urbano não é acompanhado por aumento e distribuição
equitativa dos investimentos em infraestrutura e democratização do acesso da população aos
serviços urbanos, as desigualdades socioespaciais são geradas e acentuadas (COELHO, 2005),
rebatendo espacialmente sob a forma de segmentação socioterritorial entre populações
atendidas e não atendidas por tais serviços em Natal.
Situações como essas se exprimem sob a forma de uma “queda da produtividade
política dos investimentos urbanos” (ACSELRAD, 2001. p. 46), incrementando os graus de
conflito e incerteza no processo de reprodução das estruturas urbanas.
Dentre as praças públicas amostradas, apenas 17,26% apresentou placas de
identificação no local, com maior concentração para os bairros de Cidade Alta (17,24%),
Lagoa Nova (13,79%) e Capim Macio (10,34%), (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Praças públicas de Natal com placas de identificação (percentagem)

Fonte: (O presente estudo)

Destaca-se que a ausência de placas de identificação em 82,74% das praças
pesquisadas – por atos de vandalismo e/ou negligência pública – é considerada um dos
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principais fatores que dificultou a confirmação da localização das mesmas, limitando-se
apenas aos seus endereços – conforme consta na SEMURB.
A seguir são destacadas algumas fotografias que representam os casos mais
frequentes de praças com ausência de placa de identificação (Fotos 7 e 8).

Foto 7 - Vista parcial da Praça Francisco
Valentin no bairro Rocas, Zona Leste
(Praça com IQP 0,41).

Foto 8 - Vista parcial da Praça Julieta
Barros no bairro Potengi, Zona Norte
(Praça com IQP 0,25).

Foto: GOMES, M. R. set/2011

Foto: GOMES, M. R. set/2011

Outro caso frequente em termos de identificação das praças é a incompatibilidade
dos seus nomes conforme consta nos registros das secretarias responsáveis e o identificado na
placa local, bem como a incompatibilidade de identificação e localização das mesmas entre as
próprias secretarias mencionadas. Esse também aparece como um aspecto que acaba por
distanciar os próprios usuários e população de tais espaços, uma vez que acabam por
desconhecer a memória e a história salvaguardada na praça.
Frequentemente as praças são nomeadas, popularmente, pelos moradores com nomes
distintos dos registrados pela SEMURB. Ressalta-se que até mesmo no registro da própria
secretaria, 4,74% das 253 praças cadastradas, são nomeadas como “praça sem nome” (Fotos 9
e 10).
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Foto 9 - Vista parcial da Praça
“Sem Nome” no bairro Quintas, Zona Oeste
(Praça com IQP 0,24).

Foto 10 - Vista parcial da Praça
“Sem Nome” no bairro Pitimbu, Zona Sul
(Praça com IQP 0,32).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

Assim, questiona-se sobre a atual situação em que se encontram as praças públicas
da cidade juntamente aos inúmeros problemas identificados. Seja por atos de vandalismo,
falta de manutenção e/ou negligência e abandono por parte dos gestores municipais.

5.2

ÍNDICE

DE

QUALIDADE

DE

PRAÇA

(IQP):

UMA

CONTRIBUIÇÃO

METODOLÓGICA AO DEBATE SOBRE A ESTRUTURA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA
CIDADE

Frente aos problemas presentes nas praças públicas da cidade em termos de estrutura,
fundamenta-se aqui, os esforços pautados para desenvolvimento do Índice de Qualidade de
Praças públicas de Natal. Corresponde a um valor resultante passível de uma mensuração da
realidade materializada em tais espaços na oferta de lazer, infraestrutura e funções ambientais.

5.2.1 Algumas aproximações dos problemas das praças públicas de Natal

A média geral do IQP das praças amostradas em Natal foi de 0,37. Corresponde a um
valor baixo em uma escala qeu pode variar de 0 a 1. Por sua vez, esse é um índice que reflete
e caracteriza a praça pela identificação de inúmeras carências na oferta de lazer, infraestrutura
e funções ambientais. Os índices calculados para as 168 praças apresentam uma
heterogeneidade e hierarquia de IQP na cidade e no próprio bairro, conforme pode ser
observado no apêndice C.
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Na amostragem, a praça Severino Tenente B. da Silva no bairro Praia do Meio,
apresenta o menor IQP, com um valor de 0,03. A referida praça, a exemplos de outras na
cidade, com índices muito baixos, se caracteriza pelas péssimas condições, dando um aspecto
de degradação e abandono (Foto 11). Em contrapartida, a Praça Augusto Leite no bairro Barro
Vermelho apresenta o maior IQP da amostra, com um valor de 0,76 (Foto 12).

Foto 11 - Vista parcial da Praça Tenente Severino B. da Silva
no bairro Praia do Meio – Zona Leste (Praça com IQP 0,03).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.
Foto 12 - Vista parcial da Praça Augusto Leite no bairro
Barro Vermelho – Zona Leste (Praça com IQP 0,76).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.
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Observa-se que a heterogeneidade das condições das praças de Natal se apresenta no
bairro, na cidade e na Zona Administrativa, a exemplos das duas praças acima citas,
representando o menor e o maior IQP das praças amostradas, ambas localizadas na Zona
Leste.
As singularidades e particularidades das praças públicas são visíveis nos espaços
intraurbanos em toda a malha urbana, sem que, os problemas socioambientais atinjam
igualmente toda a cidade. Para Carlos (1994b) o entendimento da cidade em sua
multiplicidade não é possível quando os bairros são analisados isoladamente, bem como é
necessário ir além da aparência, uma vez que se trata de espaços diferentes, desiguais e
contraditórios. Na cidade, “sociedade e natureza são mutuamente integradas e simultâneas;
essa ‘coisa’ híbrida socionatural chamada cidade é cheia de contradições, tensões e conflitos”.
(SWYNGEDOUW, Erik, 2001, p.45).
As praças de Natal no que diz respeito especificamente à ausência de equipamentos
urbanos para lazer ativo e/ou passivo chegam a totalizar 18,45% das praças amostradas,
registrando maior percentual nos bairros Potengi e Neópolis, ambos com 19,35% e Cidade
Alta com 9,67%; (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Praças Públicas de Natal com ausência de equipamentos para
lazer ativo e/ou passivo

Fonte: (O presente estudo).

Frequentemente essas praças se caracterizam por espaços que não têm suas funções
potencializadas, sobretudo, nos dois primeiros casos citados por estarem associados a espaços
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vazios, exceto quando registra-se a presença de vegetação, mas ainda sem atrativos para
acúmulo de lixo (Fotos 13 e 14).
Foto 13 - Vista parcial das praças Sumaré (esquerda) e Corumbá (direita) no bairro Potengi –
Zona Norte. (Praças com IQP 0,30 e 0,28 respectivamente).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.
Foto 14 - Vista parcial das praças Marechal Floriano Peixoto (esquerda) e “praça sem nome”
(direita) no bairro Neópolis – Zona Sul. (Praças com IQP 0,30 e 0,28 respectivamente).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

Apesar do seu potencial, muitas praças de Natal encontram-se abandonadas e
degradadas. Algumas são usadas indevidamente, outras nunca saíram do papel, são terrenos
baldios, na maioria das vezes, transformados em depósito de lixo, frequentemente relacionamse às camadas de baixo poder aquisitivo, conforme já observou Cândido (2008).
A problemática das praças públicas da cidade encontra-se revelada e materializada na
disposição e diversidade arbórea, insuficiência e indisponibilidade de área permeável,
equipamentos de lazer quebrados, deficiência na limpeza pública, ausência de elementos
arquitetônicos para lazer e infraestrutura, a exemplo da falta de iluminação em alguns casos
entre outros.
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Fazendo referência aos problemas acima citados, a Praça do Cruzeiro (Foto 15) é um
típico exemplo de praças da cidade que não dispõem de vegetação arbórea, além do reduzido
espaço construído que muito mais se caracteriza como canteiro.
Outro aspecto frequente é a significativa impermeabilidade do solo, mesmo em casos
de praças com áreas extensas e bem aparadas de equipamento para lazer, infraestrutura e
presença de vegetação arbórea. Visivelmente trata-se de espaços como uma preocupação
estética da paisagem, e por vezes as áreas permeáveis se reduzem às dimensões em torno das
árvores e/ou faixas isoladas como é o caso da Praça Padre Viela (Foto 16).

Foto 15 - Vista parcial da Praça do Cruzeiro
no bairro Redinha - Zona Norte.
(Praça com IQP parcial 0,17).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

Foto 16 - Vista parcial da Praça do Padre Viela
no bairro Candelária - Zona Sul.
(Praça com IQP parcial 0,52).

Foto: GOMES, M. R. set/2011

Chamam atenção também os casos de espaços que aparentemente, em termos de
estrutura, não se configuram como uma praça, mas são reconhecidas oficialmente pela
SEMURB e SEMSUR como praça pública. A Praça Rio Grande do Norte (Foto 17) entre
outras semelhantes, é exemplo das que se caracterizam pela total degradação em termos de
lazer, infraestrutura e ambiental.
Vale salientar os casos de praças que se caracterizam por equipamento para lazer e
infraestrutura totalmente depredados e outros pelo visível abandono mesmo em áreas que
resguarda um significativo potencial ambiental. A praça Ecológica da Melhor Idade (Foto 18),
é um típico exemplo de tal situação. Corresponde a praças que tendem a se tornar espaços
ociosos e atrativos para acúmulo de lixo, uso de drogas, entre outros que acabam por afastar a
população e usuários, a exemplo da Praça Jerusalém (Foto 19) e da Praça do Posto de Saúde
Estadual (Foto 20) .
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Foto 17 - Vista parcial da Praça Rio Grande
do Norte no bairro Cidade Alta - Zona Leste
(Praça com IQP 0,04).

Foto: GOMES, M. R. set/2011

Foto 18 -Vista parcial da Praça Ecológica da
Melhor Idade no bairro Nordeste -Zona Oeste
(Praça com IQP 0,47).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

Foto 19- Vista parcial da Praça Jerusalém
no bairro Lagoa Azul - Zona Norte.
(Praça com IQP 0,22).

Foto 20 - Vista parcial da Praça do Posto de
Saúde Estadual no bairro Pitimbu - Zona Sul
(Praça com IQP 0,25).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

De acordo com o Secretário Adjunto de Operação da SEMSUR, as decisões sobre a
construção da praça são realizadas sob o orçamento participativo em reunião entre gestores e
lideranças das quatro Regiões Administrativas. Destaca como uma das principais dificuldades
atuais para a construção e manutenção das praças da cidade, o reduzido orçamento para tal
fim, o que faz com que nem sempre se consiga atender, por completo, às exigências e
necessidades postas pela população. Mas, que a gestão se aplica de forma linear para toda a
cidade, sem que haja tratamento diferenciado em função de classes sociais. Acrescenta ainda
que um dos fatores que acabam por diferenciar as praças em termos de estrutura “é uma
depreciação mais rápida” em algumas praças, relacionado “até mesmo pela própria educação
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dos moradores”. Ressalta que além do reduzido orçamento para gestão das praças, estima que
mais de 60% desse valor é destinado para recuperação das mesmas sob a depreciação por atos
de vandalismo da população.
Barros e Virgílio (2003) destacam que a depredação gera gastos públicos que poderiam ser utilizados na melhoria e ampliação, ou construção de novas praças e espaços verdes
urbanos, entre outros implementos públicos para a população.
Ações de vandalismo e/ou negligência do poder público municipal, são realidades
que acabam por comprometer diretamente as funções e os usos de tais espaços, tornando-os
ociosos e/ou usados como ponto de violência, consumo de drogas, depósito de lixo, entre
outros que vêm distanciar a população do seu uso a priori.
Em entrevista, o Secretário Adjunto de Operação da SEMSUR, ressalta que a praça
pública deveria ser um dos maiores investimentos que o poder público poderia fazer como
retorno à população. Entre outros fatores, por ser um espaço que proporciona momentos de
lazer e reduz a ociosidade dos jovens e idosos na cidade. Mas, reconhece que para isso é
necessário que esses espaços disponham de cuidados, ofereçam segurança e uma estrutura que
proporcione um ambiente agradável e acolhedor à população. Do contrário, as praças estão
frequentemente mais expostas a se tornarem espaços ociosos. Mas, o Secretário reconhece a
função de lazer da praça, bem como a sua fundamental importância ambiental no espaço
urbano, a destacar, sobretudo, as amenidades de temperatura pela presença de vegetação. Cita
que a SEMSUR dispõe de um setor, com funcionários responsáveis especificamente pela
parte de manutenção, revitalização, poda e paisagismo das praças
Para Minaki Amorim, Martin (2006), o uso público de uma área verde está
intimamente ligado à manutenção, conservação e segurança que esta área recebe. Na praça,
em específico, o uso ocorrerá se a praça estiver dotada de iluminação eficiente, equipamentos
funcionando, gramados capinados, árvores de copas altas e muitos outros itens relacionados à
conservação e manutenção dos elementos existentes na área.
O Secretário Adjunto de Operação da SEMSUR destaca como fator de diferenciação
da estrutura das praças o fato de algumas serem adotadas14, sobretudo, por empresas privadas.
A parceria público-privada é apontada como uma das possibilidades para suprir a demanda e
falta de recursos financeiros suficientes para construção e/ou manutenção de praças da cidade.

14

Adoção a partir do Programa “Adote o Verde" da Prefeitura Municipal de Natal, onde empresas, associações,
ONGs, entidades em geral e pessoas físicas podem adotar espaços públicos como parques e praças, canteiros
com a proposta de urbanização, renovação, conservação e manutenção e/ou realização de atividades culturais,
educacionais, esportivas ou de lazer, podendo conter mais de uma intervenção (NATAL, 2009).
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Salienta, que as praças públicas da cidade, em termos de estrutura e qualidade, estão dentro do
que é previsto para o orçamento disponível.
Cândido (2008) destaca que a prefeitura, não conseguindo dar conta da demanda do
município por espaços públicos limpos, seguros e agradáveis, deve procurar alternativas para
tanto. As parcerias público-privadas, embora não se apliquem em todas as situações, é uma
alternativa viável. Mas, também reconhece os interesses envolvidos na adoção de tais espaços
por parte das empresas envolvidas. Pois, frequentemente as construções e reformas das praças
são associadas à proximidade a grandes empreendimentos imobiliários, melhorando
esteticamente e valorizando os imóveis com implementos de áreas verdes e de lazer.
O entrevistado estima que Natal possua em torno de vinte e cinco praças adotadas.
Em campo, somente foi possível a identificação de seis praças adotadas, sendo que apenas
uma dessas foi adotada por uma Organização não Governamental (ONG) (Foto 21) e as
demais por empresas privadas. Para todos os casos identificados as praças apresentaram IQP
superiores a 0,40 (Foto 22).
Foto 21 -Vista parcial da Praça da Barra no
bairro Potengi - Zona Norte
(Praça com IQP 0,57).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

Foto 22 - Vista parcial da Praça Joaquim da
Bezerra Neto no bairro Lagoa Azul - Zona Sul.
(Praça com IQP 0,63).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

A estrutura, a distribuição espacial e os prováveis problemas que venham a surgir nas
praças, não são problemas propriamente das praças, mas antes da gestão pública, aliado á
própria desigualdade estrutural do capitalismo. Nesse sentido, concorda-se com Santos
(2004), quando afirma que o espaço não pode ser estudado como se os objetos materiais que
formam a paisagem tivessem uma vida própria, podendo explicar-se por si mesmos. Mas, a
partir do conteúdo social que é intrínseco, uma forma-conteúdo.
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Pensar sobre os diferentes processos que acabam por produzir nas cidades lugares
profundamente desiguais em múltiplos aspectos é fundamental, uma vez que a composição
desse mosaico espacial é fundamento indispensável ao planejamento municipal voltado para a
formulação de políticas públicas que promovam a redução dessas desigualdades (NASHA,
2009).

5.2.2 Aplicando o IQP

De acordo com os procedimentos adotados para o desenvolvimento do IQP e a sua
aplicação nas praças amostradas na cidade de Natal, os índices foram classificados e
categorizados conforme demonstrado na tabela abaixo (Tabela 2). As análises que seguem
são aplicadas em relação às Regiões Administrativas e aos bairros da cidade.
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Tabela 2 – IQP médio de Natal, por Região Administrativa e por bairro e suas
respectivas categorias.
Re gião
Adm.

Bairros

IQP mé dio

Cate goria do IQP mé dio
e pe rce ntage m
Alto

Le s te

Alecrim
Areia Preta
Barro Vermelho
Cidade Alta
Lagoa Seca
Mãe Luiza
Petrópolis
Praia do Meio
Ribeira
Rocas
Santos Reis
Tirol

0,29
0,38
0,53
0,32
0,40
0,32
0,32
0,23
0,37
0,26
0,26
0,37

Subtotal

Norte

X
X
X
X
15,62

Bom Pastor
Cidade da Esperança
Cidade Nova
Dix-Sept Rosado
Felipe Camarão
Guarapes
Nordeste
Nossa Senhora de Nasaré
Planalto
Quintas

X
X

0,32
0,42
0,37
0,33

X
X
X

X

0,24
0,49

X

0,22
0,59
0,41
0,51

X
X
X

Candelária
Capim Macio
Lagoa Nova
Neópolis
Nova Descoberta
Pitimbu
Ponta Negra

X

0,32

IQP médio

X

0,41
0,52
0,45
0,37
0,23
0,41
0,45

X
X
X
X

Fonte: (O presente estudo).

0,40

X
X
18,75

3,12

X
0,00

0,37

X
9,37

X

0,00

Total
IQP mé dio
ge ral

12,5

0,39

Subtotal

X
9,37

X

0,00

IQP médio

9,37

0,35

Subtotal

21,87
X

0,00

IQP médio

Sul

X
X
X

0,42
0,24

Subtotal

Oe s te

X
X

0,33
Igapó
Lagoa Azul
Nossa Senhora da
Apresentação
Pajuçara
Potengi
Redinha
Salinas

Baixo
X

X
X

0,00

IQP médio

Médio

56,25

X

43,75
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Resultados sob a média geral do IQP de Natal
Em uma escala de 0 a 1 – sendo esse considerado o valor máximo a ser atingido – o
IQP médio para Natal foi de 0,37, e dentre os bairros o menor IQP médio está representado
por Felipe Camarão com 0,22 e o maior pelo bairro Guarapes com 0,59 (Gráfico 5). Em
seguida é exposta uma imagem fotográfica da Praça Lourdes Guilherme como representativa
do IQP médio geral da cidade (Foto 23).
Gráfico 5 – Variação do IQP médio por bairro de Natal e média geral

Fonte: (O presente estudo).
Foto 23 - Vista parcial da Praça Lourdes Guilherme no bairro
Lagoa Nova – Zona Sul, (Praça com IQP 0,37).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.
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Tal perfil frequentemente está associado a praças que apesar de suas limitações nos
aspectos de lazer, infraestrutura e ambiental, não chegam a se caracterizar por total
depreciação de sua estrutura, ao passo que a deficiência em alguns aspectos é “compensada”
pela qualidade potencial do outro e vice-versa. Porém, considerando a variação proposta de 0
a 1 para o IQP, trata-se de uma média que aponta para muitas carências e problemas em
termos de estrutura das praças públicas da cidade.
Nas quatro Regiões Administrativas da cidade o IQP médio geral varia de maneira
que:
12,5% dos bairros de Natal mantém IQP médio na Média Geral, sendo que 50%
desses correspondem a bairros da Zona Leste; 25% a bairros da Zona Norte; 0% a bairros da
Zona Oeste e 25% a bairros da Zona Sul.
Os que apresentam IQP médio abaixo da Média Geral correspondem a um
percentual de 43,75%. Desses 42,85% estão localizados na Zona Leste, 21,42% na Zona
Norte, 28,57% na Zona Oeste e 7,14% na Zona Sul.
Para os que apresentam IQP médio acima da Média Geral tem um percentual de
43,75% . Desses 21,42% encontra-se na Zona Leste, 14,28% na Zona Norte, 28,57% na Zona
Oeste e 35,71% na Zona Sul. (Gráfico 6).
Gráfico 6 – Variação do IQP médio de Natal por Região Administrativa
(Percentagem).

Fonte: (O presente estudo).

91

Assim a Zona Sul da cidade é representada entre as demais pela menor percentagem
de IQP médio abaixo da Média Geral e por maior percentagem acima da Média Geral. Em
contrapartida tem a Zona Leste que registra a maior percentagem de IQP médio abaixo da
Média Geral, bem como a Zona Norte com menor percentagem acima da Média.
Nesse sentido, também é possível uma mensuração de como se caracterizam as
praças públicas nos bairros da cidade tendo como parâmetro o IQP médio geral de Natal
(Gráfico 7).
Gráfico 7 – Variação do IQP por bairro de Natal (percentagem)

Fonte: (O presente estudo).

Destacando os dez primeiros bairros que atingiram as maiores percentagem de IQP
superiores a Média Geral têm, Cidade da Esperança, Guarapes, Lagoa Seca, Nossa. Sª de
Nazaré, todos atingindo 100%. Capim Macio (83,33%); Pajuçara (80%); Petrópolis (75%);
Ponta Negra e Tirol ambos com (71,42%) e Lagoa Nova (70,58%).
Para os bairros que registram um percentual de IQP na Média Geral têm Ribeira
(33,33%); Nordeste (20%); Rocas (20%); Ponta Negra (14,28%); Candelária (12,50%); Lagoa
Nova (5,88%); Potengi (5,55%).
Os bairros que apresentam as maiores percentagem de IQP inferiores a Média Geral
tem, Bom Pastor, Felipe Camarão, Mãe Luiza, Nova Descoberta, Santos Reis, todos com
100%. Lagoa Azul (83,33%); Praia do Meio (80%), Alecrim e Quintas ambos com (75%);
Redinha e Nossa Senhora da Apresentação com (66,66%).

92

Resultados para o IQP médio
De acordo mais especificamente com o IQP médio para as Regiões Administrativas
de Natal, a Zona Sul sobressai com maior índice entre as demais Regiões Adm., com um valor
de 0,40; Em seguida a Zona Oeste com um valor de 0,39; Zona Norte com 0,35 e a Zona
Leste com 0,33; está representando o menor índice em relação as demais (Tabela 2). No que
se refere mais especificamente aos IQPs médios por bairro, a espacialização e
heterogeneidade dos índices podem ser observados no mapa abaixo (Mapa 3), em que o bairro
de Felipe Camarão e Guarapes estão representados pelo menor e o maior índice
respectivamente.
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Mapa 3 – Espacialização dos IQPs médios por bairro de Natal/RN

Fonte: (O presente estudo).
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Observa-se que o IQP médio por bairro se apresenta de forma bem variável ao longo
da malha urbana e que acaba por caracterizar o bairro em relação à estrutura em termos de
quantidade e qualidade nos equipamentos para lazer, infraestrutura e ambiental presentes nas
praças.
Para uma melhor compreensão e visualização da estrutura referenciada à variação
acima mencionada é destacado o registro fotográfico de praças que visualmente melhor se
aproximam e/ou representam os três maiores IQPs médio por bairro. Tem-se Capim Macio
(0,52) (Foto 24); Barro Vermelho (0,53) (Foto 25) e Guarapes (0,59) (Foto26).
Foto 24 - Vista parcial da Praça Thomé Soares Filgueira no bairro
Capim Macio – Zona Sul. (Praça com IQP 0,50).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.
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Foto 25 - Vista parcial da Praça Augusto Leite no bairro Barro
Vermelho - Zona Leste. (Praça com IQP 0,76).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

Foto 26 - Vista parcial da Praça João Marques Ferreira no bairro
Guarapes - Zona Oeste. (Praça com IQP 0,59).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.
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As praças acima mencionadas, a exemplo de outras na cidade, embora não sejam
passíveis de identificação de alguns dos problemas aqui já mencionados, caracterizam-se,
sobretudo, por condições satisfatórias de uso potencial e respondem pelos maiores IQPs
médio por bairro encontrados.
Em situação oposta é destacado abaixo o registro fotográfico de praças que
visualmente melhor representam os três menores IQPs médio por bairro; Felipe Camarão
(0,22) (Foto 27); Praia do Meio (0,23) (Foto 28); Nova Descoberta (0,23) (Foto 29).

Foto 27 - Vista parcial da Praça Nova Vida no bairro Felipe
Camarão - Zona Oeste. (Praça com IQP 0,26).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.
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Foto 28 - Vista parcial da Praça Maria Cerzideira no bairro Praia
do Meio - Zona Leste. (Praça com IQP 0,22).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.
Foto 29 - Vista parcial da Praça “sem nome” no bairro Nova
Descoberta - Zona Sul. (Praça com IQP 0,23).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

Os bairros que apresentam os menores IQPs médio estão associados à frequente
presença de praças com inúmeros problemas em aspectos ambientais, infraestrutura e lazer.
Não se trata aqui para tanto de estudar as praças públicas, na perspectiva de examinar
o projeto urbanístico das mesmas, mas indagar sobre os processos políticos, econômicos e
sociais mais amplos no processo de transformações da própria cidade e do urbano no curso da

98

história social. Pois, sob a inter - relação sociedade e natureza, a cidade tem apresentado
ambientes com ótimas condições para o desenvolvimento da vida da população, bem como
ambientes degradados e altamente problemáticos, na qual significativa parcela dos seus
habitantes está submetida.
Para Mendonça (2011) situações como esta reafirmam que os problemas ambientais
que ocorrem nas cidades são, por princípio, problemas socioambientais. A interação entre
sistemas e subsistemas, o complexo fluxo de matéria e energia, de origem natural e/ou
produto da ação humana nas cidades é o mais claro exemplo de espaço onde a interação entre
Natureza e Sociedade se concretizam (MENDONÇA, 2004).
É observado que os problemas de dimensão socioambiental nas praças públicas da
cidade, como falta de manutenção, atos de vandalismo, impermeabilidade, ausência de áreas
verdes entre outros, se refletem não somente em termos de distribuição espacial, mas também
na sua estrutura para fins de quantidade e qualidade.

5.2.3 Classificando o IQP em categorias

Considerando a variedade de IQP médio nos bairros de Natal, percebe-se que se trata
de uma paisagem geográfica materializada frente a uma diferenciação e hierarquização de
serviços urbanos, seja, em aspetos de lazer, ambiental e/ou infraestrutura.
Mesmo as praças em ótimas condições, ainda sim, ressaltam a necessidade de maior
atenção por parte de planejadores e gestores públicos em termos de um equilíbrio associados à
quantidade e qualidade de tais serviços urbanos. Condição essa, indispensável para que a
praça possa potencialmente desempenhar suas múltiplas funções, sem que haja prejuízos para
as condições ambientais urbanas e na qualidade de vida da população.
Conforme as categorias estabelecidas para os IQPs, verifica-se que a cidade de Natal
aparece categorizada com Índice Médio para as praças públicas em termos estrutura.
Com base no IQP médio para cada uma das Regiões Administrativas, as categorias
são classificadas de modo que a Zona Leste apresenta Índice Baixo e a Zona Norte, a Zona
Oeste e a Zona Sul com Índice Médio (Tabela 2).
Assim, a Zona Leste é representada por 15,62 % de Índice Médio e 21,87% de Índice
Baixo. A Zona Norte com 9,37% para Índice Médio e 9,37% com Índice Baixo. A Zona Oeste
com 12,5% de Índice Médio e 9,37% para Índice Baixo e a Zona Sul com 18,75% Índice
Médio e 3,12% para Índice Baixo (Gráfico 8). Destacando a Zona Leste com maior
percentagem de Índice Baixo e a Zona Sul para maior percentagem em Índice Alto.
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Gráfico 8 - Classificação do IQP em categorias por Região Administrativa de
Natal (percentagem)

Fonte: (O presente estudo).

No que se refere diretamente ao IQP médio por bairro, verifica-se que desses,
56,25% apresentam Índice Médio e 43,75% com Índice Baixo. Para nenhum dos casos é
registrado Índice Alto (Gráfico 9).

Gráfico 9 - Classificação do IQP médio por bairro de Natal em categorias
(percentagem)

Fonte: (O presente estudo).

Os bairros que representam a percentagem do Índice Médio são Potengi, Neópolis,
Ribeira, Tirol, Lagoa Seca, Nordeste, Pitimbu, Candelária, Pajuçara, Igapó, Ponta Negra,
Lagoa Nova, Cidade da Esperança, Nossa Senhora de Nazaré, Capim Macio, Barro Vermelho
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e Guarapes. O Índice Baixo é representado pelos bairros Felipe Camarão, Praia do Meio,
Nova Descoberta, Bom Pastor, Lagoa Azul, Rocas, Santos Reis, Alecrim, Quintas, Petrópolis,
Nossa Senhora da Apresentação, Cidade Alta, Mãe Luiza e Redinha (Mapa 4).
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Mapa 4 – Espacialização dos IQPs médio por bairro de Natal em categorias

Fonte: (O presente estudo).
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As categorias apresentadas para o IQP da cidade como um todo, apontam para
inúmeros problemas urbanos nas praças públicas, relacionados à disposição de serviços de
lazer, infraestrutura e ambiental de qualidade para população. Os resultados expostos são
passíveis de aproximação e mensuração da atual situação em que se encontram as praças
públicas da cidade, perpetuando a problemática ao longo de toda a malha urbana.
As categorias de IQP quando analisadas individualmente por bairros apresentam a
predominância maior de Índices Médio e Índices Baixo. (Gráfico 10).
Gráfico 10 – Variação das categorias dos IQPs por bairro de Natal
(percentagem).

Fonte: (O presente estudo).

Em percentagem, os IQPs por bairro apresentam as seguintes categorias:
- Índice Baixo – 15,62%; representado pelo IQP médio dos bairros Bom Pastor, Felipe
Camarão, Mãe Luiza, Nova Descoberta e Santos Reis.
- Índice Médio – 12,5; representado pelo IQP médio dos bairros Cidade da Esperança,
Guarapes, Lagoa Seca, Nossa Senhora de Nazaré.
- Variando em Índice Baixo e Índice Médio – 56,25%; representa a maioria dos casos acima
expostos.
- Índice Baixo e Alto – 3,12%, representado pelo bairro Barro Vermelho.
- Variando em Índice Baixo, Índice Médio e Índice Alto – 12,5%; representado
especificamente por Lagoa Nova, Neópolis, Pitimbu e Potengi.
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Os espaços categorizados por Índice Baixo são determinados, sobretudo, pelas
maiores possibilidades de identificação dos problemas que se seguem: equipamentos de lazer
e/ou infraestrutura depredados, ausência de equipamentos para lazer e/ou infraestrutura,
vegetação arbórea esparsas, ausência de arvores e/ou vegetação, predominância de espécies
exóticas, acúmulo de lixo, áreas completamente abandonadas, impermeabilidade do solo entre
outros, a exemplo da Praça Nova Natal no bairro de Lagoa Azul (Foto 30).

Foto 30 - Vista parcial da praça Nova Natal no bairro Lagoa Azul
- Zona Norte. (Praça com IQP 0,14).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

A Praça Nova Natal é um visível exemplo de espaços com concentração dos
inúmeros problemas acima citados. Apresenta péssimas condições dos equipamentos de lazer
e infraestrutura, grande acúmulo de lixo e a ausência de vegetação arbórea entre outros
identificados.
Os espaços categorizados pelo Índice Médio são determinados, sobretudo, pelas
menores possibilidades de identificação dos problemas acima citados. Apesar de apresentarem
limitações em alguns dos parâmetros analisados, estes aparecem de forma mais pontual ao
passo que a deficiência em alguns aspectos é “compensada” pela qualidade potencial do
outro. A análise sobre a compensação de um aspecto sobre outro pode ser vista no apêndice C
deste trabalho, onde são apresentados todos os índices parciais e os índices- síntese
encontrados.
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A Praça Lauro Maia é bem representativa da categoria Índice Médio, onde sobressai
problemas como de atos de vandalismo, lixo em pequena quantidade no passeio, disposição
da vegetação entre outros que não chegam efetivamente a comprometer suas funções (Foto
31).
Foto 31 - Vista parcial da Praça José Antônio Pereira no bairro
Nossa Senhora de Nazaré - Zona Oeste. (Praça com IQP 0,51).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

Os espaços classificados como de Índice Alto são determinados pelas ótimas
condições nos aspectos de lazer, infraestrutura e ambiental. Apesar de não serem passíveis de
identificação de um ou outro dos problemas acima listados. Mas, por motivos específicos
esses não fazem parte efetivamente da paisagem de tais espaços. Situação oposta à categoria
de Índice Baixo.
Como exemplo de Índice Alto, tem-se a praça Gov. Tarcísio Maia (IQP 0,67) que
dispõe de presença de vegetação arbórea, contempla lazer ativo e passivo, potencialmente em
condições satisfatórias de uso, sem lixo entre outros. Mas, que ainda assim não é isenta de
alguns problemas em termos de estrutura (Foto 32).
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Foto 32 - Vista parcial da Praça Gov. Tarcísio Maia no bairro
Neópolis - Zona Sul. (Praça com IQP 0,67).

Foto: GOMES, M. R. set/2011.

A observação e análise da cidade expressa o fato de que no espaço se produz
desigualmente. Desigualdades estas que podem ser apreendidas pela diferenciação, a citar, o
bairro como exemplo perceptível e concretamente visível por suas diferentes formas de usos,
cores, tempo, intensidade e movimentos, revelando uma paisagem perceptível e necessária da
produção espacial (CARLOS, 1994 b). A paisagem geográfica revela o antagonismo e as
contradições inerentes ao processo de produção do espaço, onde a inter-relação entre os
fatores físicos e os sociais são a expressão material da unidade contraditória de relações
sociedade e natureza.
Entre outros espaços públicos de Natal, a praça pública constitui um elemento
representativo dos diferentes espaços, desiguais e contraditórios na paisagem urbana. As
praças em distribuição espacial, quantidade e qualidade disponível à população, são
indicativos do grau de funcionalidade de lazer e ambiental, e referências para as gestões locais
que almejam a melhoria do ambiente urbano e a melhoria da qualidade de vida da população.

5.3 OS MÚLTIPLOS USOS NAS PRAÇAS DA CIDADE

Além das funções acima citadas também são identificadas de forma corriqueira a
presença de comércio e/ou serviços nas praças, representando um percentual 30,95% de
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presença nas praças levantadas. Desse percentual sobressai à presença de comércios com
78,84%.
Seja pela presença de comércio e/ou serviços, na cidade destacam-se os bairros
Neópolis (19,23%), Cidade Alta (15,38%), Lagoa Nova (13,46%) e Potengi (9,61%),
Candelária (7,69%) e Pitimbu (7,69%) (Gráfico 11).

Gráfico 11 - Praças públicas de Natal com presença de comércio e/ou serviços

Fonte: (O presente estudo).

A praça é um espaço público urbano que tem estado em constante transformação,
tanto do ponto de vista estético, como de suas funções na cidade. Nesse contexto, a presença
de comércios e serviços frequentemente aparecem como um dos aspectos que tem
influenciado nessa dimensão.
Nas praças de Natal a presença de comércio está representada, sobretudo, pela
presença de cigarreiras, carrinhos de lanches, camelôs e representante do comércio ambulante.
Em relação aos serviços é mais frequente a presença de estações elevatórias de esgotos, posto
policial e terminal de ônibus (Fotos, 33, 34,35 e 36).

107

Foto 33- Presença de Camelôs na praça
Padre João Maria - Cidade Alta, Zona Leste
(Praça com IQP 0,46).

Foto: GOMES, M. R. set/2011

Foto 35 - Presença de Posto Policial na Praça
das Mães – Lagoa Nova - Zona Sul
(Praça com IQP 0,56).

Foto 34 - Presença de comércio na Praça
João Batista de Lima - Neópolis, Zona Sul
(Praça com IQP 0,63).

Foto: GOMES, M. R. set/2011

Foto 36 - Presença de comércio ambulante
na Praça da Bíblia – Potengi, Zona Norte
(Praça com IQP 0,45).

Foto: GOMES, M. R. set/2011

Foto: GOMES, M. R. set/2011

Foto: GOMES, M. R. set/2011

Foto: GOMES, M. R. set/2011

Em relação à presença de comércio e serviços nas praças, Robba e Macedo (2003)
ressaltam que alguns projetos que se utilizam desse artifício como meio de atrair usuários,
propondo mercados, lanchonetes, lojas e instituições públicas na praça. Em alguns casos, o
projeto oficializa a apropriação informal do espaço público, isto é, praças ocupadas com feiras
livres ou camelôs.
Tendo em vista as informações acima levantadas é possível observar em alguns casos
a relação entre a elevada percentagem de praças com ausência de elementos urbanísticos para
lazer ativo e/ou passivo e a presença de comércio e/ou serviço, com destaque para os casos
das praças de Neópolis, Cidade Alta e Potengi e Lagoa Nova e Candelária (Gráfico 12).

108

Gráfico 12 - Relação entre a presença de comércio e/ou serviços e a ausência
de equipamentos para lazer nas praças públicas de Natal

Fonte: (O presente estudo).

Trata-se de uma situação que carece de maiores investigações e reflexões sobre o real
significado que a presença de comércios e determinados serviços têm de fato refletido nos
espaços públicos, no tocante, aos usos e possíveis redefinições para além do lazer e ambiental
na praça.
São inúmeras as funções que as praças têm desempenhado nos espaços urbanos.
Sendo essa uma característica marcante da praça brasileira, a multiplicidade de usos urbanos
como o comércio, serviços, o encontro, o lazer, o descanso (ALEX, 2008).
Em relação aos demais usos e fins das praças, este é representado por 7,73%
mediante a amostragem pesquisada. Destacando as praças dos bairros Cidade Alta (30,76%) e
Neópolis (15,38%), os demais mantêm igualmente um percentual de 7,69% (Gráfico 13).
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Gráfico 13 - Praças públicas de Natal que apresentam demais usos e
fins para além do lazer ativo e/ou passivo

Fonte: (O presente estudo).

Frequentemente tais usos são representados por manifestações e concentrações
religiosas em praças localizadas em torno de igrejas e/ou a presença de um marco religioso, a
exemplo dos cruzeiros (Foto 37).

Foto 37 - Vista parcial da Praça Dom Vital e ao fundo a Igreja
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no bairro Cidade Alta
– Zona Leste (Praça com IQP – 0,39).

Foto: GOMES, M. R. set/2011
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A cidade ganha forma diante de realidades e problemas cada vez mais complexos,
que envolvem o desenvolvimento dos conteúdos do processo de urbanização. Analisada
enquanto realidade material, a cidade se revela pelo conteúdo das relações sociais que lhes
dão forma.
O ponto de partida para o desenvolvimento do raciocínio capaz de produzir uma
leitura geográfica sobre a cidade parte da ideia da cidade, enquanto construção humana;
produto histórico-social. Contexto no qual a cidade aparece como trabalho materializado,
acumulado ao longo de uma série de gerações, a partir da relação da sociedade com a natureza
(CARLOS, 2004).

5.4 O IQP E AS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DA POPULAÇÃO LOCAL:
RESULTADOS DE UMA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO
Os bairros de Natal se caracterizam e se distinguem entre si, e no interior dos limites
do próprio bairro, sob diferentes movimentos e modos de apropriação, expressas, entre outros,
nas condições socioeconômicas da população. Entre os aspectos de diferenciação, têm-se
densidade demográfica, renda, educação, violência, gestão de recursos públicos e a
apropriação desigual dos benefícios de uso coletivo produzidos na cidade, a exemplo da praça
pública, conforme a análise já exposta.
É visto que a cidade em seu estágio mais avançado do capitalismo está estruturada
com base no antagonismo entre as classes, na desigualdade e na exploração, não imperando
nem a liberdade nem a igualdade. (FERREIRA, 2009). “São imensos os obstáculos à
democracia, pois os conflitos e interesses são postos pela exploração de uma classe social por
outra, mesmo que a ideologia afirme que todos são livres e iguais”. (FERREIRA, 2009, p.90).
Na tentativa de verificar a existência de uma possível relação entre as condições
socioeconômicas da população local e o IQP, o IQP médio por bairro foi cruzado com as
variáveis que se seguem: densidade demográfica; “média” de IPTU por domicílio; taxa de
alfabetização das pessoas de 5 anos ou mais de idade; valor do rendimento nominal médio
mensal dos domicílios particulares permanentes e o número total de ocorrências policiais. O
resultado das correlações entre o IQP e as variáveis por bairros apresentados na tabela abaixo
(tabela 3).
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Tabela 3 – Correlação entre o IQP médio por bairro e as variáveis socioeconômicas de Natal.
VARIÁVEIS

R

IQP x Densidade Demográfica

-0.16577891

IQP x IPTU por domicilio

0.18538914

IQP x Taxa de alfabetização

0.10042163

IQP x Valor do rendimento médio mensal dos domicílios

0.32824350

IQP x Número total de Ocorrências Policiais
Fonte: Empresa Junior do Curso de Estatística - UFRN, 2012.

-0.02644804

Na análise gráfica de cada variável verifica-se, que a taxa de alfabetização, um ponto
que influencia na sua correlação, correspondendo ao bairro Guarapes (Gráfico 14). Com a
retirada do mesmo, a correlação sofre alterações, passa de 0.10 para 0.46 (Tabela 4). Assim,
observa-se que o bairro Guarapes na análise, se comporta como um “outliers”, ou seja, ele
apresenta um afastamento dos outros dados, onde é preciso que o mesmo seja retirado para
uma melhor análise.

0
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-3

Taxa de alfabetização (Padronizada)

1

Gráfico 14 – Gráfico de dispersão da Taxa de alfabetização com o IQP
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Fonte: Empresa Junior do Curso de Estatística - UFRN, 2012
(Adaptado por GOMES, M. R, 2012).

O afastamento do bairro Guarapes em relação aos demais, está associado ao fato de
que o mesmo possui apenas uma praça pública com o IQP de 0,59, assim corresponde ao
maior IQP médio por bairro de Natal. Apesar de o bairro apresentar o maior IQP médio, esse
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não está associado à quantidade e distribuição espacial condizente a realidade local, a destacar
que o mesmo apresenta taxa de alfabetização 64,77%, e o valor do rendimento de 770,19 R$,
correspondendo à menor percentagem e ao mais baixo valor de rendimento entre os bairros
correlacionados. Situação essa que aparece como um problema para a população local e que
carece de maior atenção por parte dos gestores públicos.
Para a correlação com a retirada do bairro Guarapes, tem-se a seguinte situação
exposta na tabela abaixo (Tabela 4),
Tabela 4 – Correlação entre variáveis e o IQP médio por bairro de Natal (com a retirada
do “outliers”).
VARIÁVEIS
R
IQP x Densidade Demográfica por bairro

-0.16577891

IQP x IPTU por domicilio

0.18538914

IQP x Taxa de alfabetização

0.4652708

IQP x Valor do rendimento médio mensal dos domicílios

0.32824350

IQP x Número total de Ocorrências Policiais
Fonte: Empresa Junior do Curso de Estatística - UFRN, 2012.

-0.02644804

Observa-se que entre as correlações, a de maior valor foi com a taxa de
alfabetização, quanto maior a taxa, maior o IQP, mas esse crescimento é moderado, assim a
correlação é 0.46. O rendimento médio por domicílio, a correlação é de 0.32, ou seja, quando
maior o rendimento, maior o índice, sendo assim uma associação linear positiva moderada.
Também é possível observar que quando aumenta o IPTU, aumenta minimamente o IQP,
porém uma associação linear positiva fraca entre as variáveis, valor de 0.18. Já a correlação
entre densidade demográfica e o IQP, não há grande associação, com um valor de -0,16. Em
relação ao número de ocorrências policiais, quase não existe associação, sendo ela de -0.02.
Os valores encontrados podem ser interpretados conforme classificados na tabela abaixo
(Tabela 5).
Tabela 5 – Interpretação para o valor da correlação de Pearson (R)
INTERPRETAÇÃO PARA O VALOR DA CORRELAÇÃO DE PEARSON (R)
Entre 0,75 e 1

Positivo ou negativo indica uma forte correlação.

Entre 0,25 e 0,75

Positivo ou negativo indica correlação moderada.

Entre 0 e 0,25

Indica fraca correlação.

0
Não existe correlação
Fonte: Empresa Junior do Curso de Estatística - UFRN, 2012.
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A taxa de alfabetização das pessoas de 5 anos ou mais de idade e o valor do
rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanente são variáveis que
apresentam correlação moderada com o IQP médio por bairro. Seguida da fraca correlação
entre IPTU e IQP.
Assim, observa-se que apesar de existência de praças em boas condições em bairros
de classe sociais mais elevadas, bem como em bairros de classe menos favorecidas, o caso
contrário também é verdade. Ainda sim, os resultados das correlações apontam para uma
tendência de que a presença de praças com os IQPs mais baixos são mais frequentes em
bairros de classe social menos favorecida, e as praças com IQPs mais altos, frequentemente,
associadas aos bairros de classes mais favorecidas nos aspectos destacados. Mas, essa é uma
situação que carece de investigação mais precisas, pois, são muitos os aspectos envolvidos e
atuando nesse direcionamento.
Ressalta-se aqui, a necessidade de maiores reflexões sobre a temática posta e sobre
os procedimentos metodológicos que melhor direcionem para maiores esclarecimentos sobre
a tendência indicada. Assim, não é possível afirmar que existe uma relação direta entre os
padrões encontrados das praças públicas e as condições socioeconômicas da população por
bairro de Natal. O que se tem até o momento é uma tendência, seguida de novos
questionamentos sobre a problemática em pauta e pressupostos teóricos que versam sobre as
contradições sociais que emergem no espaço urbano.
É no espaço urbano que os contrastes e as desigualdades de renda afloram
(CARLOS, 1994a), com vantagens para os grupos dotados de melhores recursos financeiros e
educacionais (HARVEY, 1980). Os espaços físicos ocupados pelas classes sociais menos
favorecidas são muito mais afetados do que das classes mais elevadas (COELHO, 2005), onde
são produzidos ambientes com ótimas condições para o desenvolvimento da vida do homem,
em detrimento de ambientes desagradáveis, degradados e altamente problemáticos
(MENDONÇA, 2004). Problemas e conflitos estes, que decorrem da apropriação desigual dos
benefícios coletivos produzidos na cidade, seja porque a riqueza social é estruturalmente
distribuída de forma desigual, seja porque os recursos públicos são desigualmente deslocados
(CARVALHO, 2009).
A distribuição dos equipamentos sociais públicos em quantidade e qualidade, a
exemplo das praças públicas, incorporam também o fato de que, nessa distribuição, os
diferentes ambientes apresentam caráter valorativo, são qualificados diferencialmente entre si,
dispondo de uma espacialidade duplamente diferencial. Para Corrêa, (1997), trata-se de uma
espacialidade pautada em uma sociedade de classes, desiguais, onde a espacialidade implica
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desigualdades, refletindo e condicionando a sociedade de classes e tendendo à reprodução das
desigualdades.
Coelho (2005), destaca que os espaços físicos de ocupação das classes sociais menos
favorecidas são muito mais afetados do que das classes mais elevadas. Seria essa uma
problemática da cidade de Natal? A praça aparece no conjunto dos equipamentos sociais
públicos, como um elemento indicador da desigualdade socioespacial da cidade? Existe uma
apropriação desigual dos benefícios coletivos produzidos na cidade? Se sim, pergunta-se
ainda: quais outros equipamentos sociais refletem a diferenciação e a desigualdade dos
investimentos públicos? Qual a relação com as condições socioeconômicas da população? O
que o poder público tem feito para equacionar e/ou reverter à desigualdade socioespacial nos
espaços intraurbanos da cidade?
Matos e Queiroz (2009), destacam que é comum os gestores municipais
privilegiarem a melhoria do espaço urbano, entre outros aspectos, pela presença de área verde
no centro e nos bairros de classe média das cidades, desprezando a periferia sob a ótica da
qualidade, distribuição e espacialização. Os diferentes e desordenados processos de ocupação
do solo que se geraram nas grandes cidades e metrópoles brasileiras, acabam por produzir, no
seu interior, lugares profundamente desiguais em múltiplos aspectos (NAHAS, 2009). A
composição desse mosaico espacial é evidenciada como fundamento indispensável ao
planejamento municipal, para a formulação de políticas públicas voltadas para a redução das
diferenças pautadas nas desigualdades sociais.
Para Carvalho (2009), o problema urbano, com clara conotação social, demanda
ações públicas voltadas para reverter o padrão historicamente referenciado, de alocação
socialmente desigual dos recursos públicos e a busca de uma igualdade do acesso aos
benefícios públicos, sobretudo, pelos setores sociais marginalizados.
As estratégias abrangentes para lidar com os sistemas urbanos devem conter e
reconciliar políticos destinados a mudar a forma espacial da cidade e políticas destinadas a
afetar os processos sociais existentes, uma harmonia dessas políticas em prol de um objetivo
social coerente e que demanda tratamento interdisciplinar (HARVEY, 1980). Para o autor, a
maioria das políticas sociais é diretamente elaborada como tentativas de manter uma dada
distribuição de renda entre os vários grupos sociais que constituem uma sociedade, mas
frequentemente, os chamados “mecanismos ocultos” de redistribuição de renda no sistema
urbano estimulam as desigualdades, mais do que diminuem. Nessa direção, o conflito se
inscreve na produção do espaço, no embate entre o planejamento das estratégicas estatais e
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privadas e o da apropriação e realização da vida humana, enquanto contradição do espaço
(FERREIRA, 2009).
As cidades diferem uma das outras e, por conseguinte, também os problemas que as
caracterizam. A produção espacial expressa as contradições da sociedade, na segregação
estampada na paisagem das cidades e dos seus espaços intraurbanos (CARLOS, 1994b).
Nesse contexto, a rua, a praça e o bairro transformam-se em testemunho coletivo das formas,
sob diferentes movimentos e modos de apropriação. A materialização do processo é dada pela
concretização

das

relações

sociais

produtoras

dos

lugares,

na

dimensão

da

produção/reprodução do espaço, passível de ser vista, percebida, sentida, vivida pelos estratos
da sociedade que vão determinando o uso que marca o ritmo do bairro. (CARLOS, 1994a).
É a partir do exame do lugar que se poderá tomar consciência da complexidade das
condições de vida dos indivíduos, sendo os lugares, questões essenciais para a formulação das
políticas públicas (VITTE, 2009b). O autor discute, que quando se trabalha com qualidade de
vida, a questão territorial é imprescindível, pois este pode revelar problemas relativos à
distribuição dos equipamentos sociais e dos investimentos públicos e privados na melhoria da
condição de vida da população. Problemas que podem estar associados à própria
diferenciação e desigualdade na distribuição dos equipamentos no território.
Para Vitte (2009a), as paisagens urbanas constituem elemento representativo da
qualidade de vida urbana. Em que, acessibilidade, limpeza, iluminação, a qualidade das
edificações, o tamanho das residências, a presença de áreas verdes e a disponibilidade de
serviços básicos são indicativos de grau de necessidades básicas e referências para as gestões
locais que almejam reduzir as desigualdades sociais e a melhoria da qualidade de vida da
população.
A prática urbana ganha sentido na reprodução das relações sociais, onde se
defrontam as estratégias da reprodução das frações de capital e da vida social mudando
significativamente, os elementos da análise urbana, abrindo a perspectiva para o entendimento
do conjunto da sociedade (CARLOS, 2004). A paisagem geográfica revela assim, os
antagonismos e as contradições inerentes ao processo de produção do espaço, sob a expressão
material da unidade contraditória de relações entre a sociedade e a natureza. Por sua vez é
definida por determinações gerais da realidade social, a destacar, o poder social local e as
forças políticas que aí se defrontam.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisar e apreender os problemas urbanos, que crescem juntamente com o processo
de expansão e densificação das cidades, requer uma postura com vista à inter-relação dos
elementos e processos atuantes na produção do espaço. Assim, estudos urbanos realizados sob
a perspectiva socioambiental, apresentam-se como possibilidade de análise da cidade e do
urbano de um ponto de vista integrador e abrangente.
É inquestionável a incessante necessidade de um planejamento e gestão respaldados
na igualdade social e ambiental, sob a forma de aumento e a distribuição equitativa dos
investimentos em infraestrutura de qualidade e a democratização do acesso aos serviços pela
população. É necessário que a atuação do poder público esteja direcionada para equacionar
e/ou reverter à segregação e hierarquização espacial posta, bem como a degradação ambiental
e a queda de qualidade de vida no espaço urbano, gerados e que se acumulam frente ao
crescente processo de produção da sociedade capitalista.
A cidade de Natal aponta para inúmeros problemas de dimensão socioambiental,
gerados e acumulados paralelamente ao seu processo de crescimento e expansão urbana sob
determinações gerais da realidade social, seja política, econômica e cultural.
A praça pública aparece como um elemento indicador dos problemas socioambientais
presentes nos espaços intraurbanos da cidade, em termos de quantidade, qualidade e
distribuição espacial, apontando para uma queda da qualidade ambiental urbana e da
qualidade de vida da população local.
A atual distribuição espacial das praças públicas não é condizente com a demanda
populacional, tanto pela disposição, como pela a quantidade. A ressaltar a concentração em
determinadas áreas dos bairros, e a ausência nas suas adjacências e até mesmo, a ausência em
quatro bairros da cidade. Mostrando-se insuficientes para atender a população no que se
referem à disposição de tais serviços de infraestrutura urbana.
As praças públicas se caracterizam por diversos níveis de inadequação e degradação,
seja em seus aspectos de lazer, ambiental e em infraestrutura, que por vezes acabam por
causar descaracterização, abandono e a ocupação indevida em tais espaços, conduzindo ao
comprometimento de sua função social no conjunto dos demais espaços públicos, bem como
perda da qualidade ambiental urbana.
A aplicação do cálculo do IQP para as praças públicas de Natal, embora com suas
diferenças, aponta para uma possível mensuração da dimensão do nível de hierarquização e
estratificação dessas em termos de estrutura nos bairros da cidade. Apesar da variedade de
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índices encontrados, a maioria deles está associada a estruturas não condizentes e compatíveis
à real necessidade ambiental e social local, bem como as funções potenciais das praças.
A problemática inscrita nas praças públicas é revelada pela estratificação e a
desigualdade social e ambiental nos bairros da cidade. As condições de uso potencial revelam
um distanciamento de planejadores e gestores em perceber a praça enquanto área verde
pública potencial para integração dos elementos de ordem natural e o ambiente construído.
A cidade como um todo, embora, com suas diferenças de grau e intensidade, tem
apresentado problemas socioambientais nas praças públicas. Entretanto, os diversos níveis de
inadequação e degradação dessas, têm se mostrado uma tendência mais flagrante em bairros
mais carentes da cidade, apontando para um padrão estrutural associado às características
intrínsecas ao bairro e ao perfil socioeconômico (taxa de alfabetização e rendimento) da
população local. Apesar de a situação problema remeter a uma estrutura e espacialidade
pautadas na segregação, ressaltando a hierarquia dos lugares e habitantes, revelando
estratificações. Essa é uma situação que carece de maiores reflexões e análises.
Considerando os resultados obtidos na pesquisa e tendo em vista os inúmeros
problemas socioambientais detectados nas praças públicas ao longo da malha urbana da
cidade, a seguir são tecidas algumas sugestões – consideradas importantes pelo referido
estudo - diretamente ligado a melhores condições de tais espaços públicos enquanto áreas
verdes e de convívio social.
 É necessária a construção de praças públicas nos bairros Salinas, Planalto, Cidade Nova e
Dix-Sept Rosado, pois os mesmos não possuem tais equipamentos urbanos;
 Implantar as praças Sorocaba, Tucuruí, Caucaia, Arauana no bairro Potengi; a praça
Palhaço Faísca no bairro Bom Pastor; a praça Marechal Floriano Cavalcante, Conjunto
Serro Azul I, Airton Senna, Dr. João de Oliveira Neto e praça “sem nome” no bairro
Neópolis, pois hoje não passam de espaços que se caracterizam por terrenos baldios;
 Melhorar as condições das praças no que diz respeito à manutenção dos equipamentos,
sobretudo as praças dos bairros Alecrim, Cidade Alta, Mãe Luiza, Praia no Meio, Rocas,
Santos Reis na Zona Leste, as praças dos bairros de Lagoa Azul, Nossa Senhora da
Apresentação, Redinha na Zona Norte; as praças dos bairros de Bom Pastor e Quintas na
Zona Oeste e a do bairro Nova Descoberta na Zona Leste da cidade;
 Construir praças nos bairros Mãe Luiza e Guarapes, pois ambos possuem apenas uma
praça, mesmo possuindo espaços livres para construção;
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 Implantar as praças nos loteamentos de acordo com o definido pela Lei Nº 6.766, de
dezembro de 1979 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras
Providências.
É de responsabilidade da gestão pública assegurar que as praças, entre outros
equipamentos sociais públicos de Natal, sejam providos em quantidade e qualidade
suficientes e uma distribuição condizente com as necessidades ambiental e social locais.
Nesse sentido, reitera-se sobre a importância da gestão pública realmente comprometida com
os problemas socioambientais que aí se fazem presentes. Com a formulação de políticas
públicas a considerar necessariamente os reais problemas locais, com a finalidade de
equacioná-los, sem que sejam priorizadas determinadas áreas da cidade em detrimento das
demais, frequentemente habitadas por população de menor classe de rendimento.
Diante do exposto, instiga-se a repensar sobre os reais fatores que levam alguns
bairros a apresentarem características tão peculiares em detrimento dos demais, não somente
no que concerne à estrutura e distribuição das praças. Mas, os processos políticos, econômicos
e sociais mais amplos, em que o espaço necessariamente, reflete as contradições inerentes as
forças e interesses atuantes.
A deficiência nas condições das praças públicas é revelada em termos de quantidade
e qualidade, que vem a somar aos inúmeros outros problemas vivenciados pelos seus
habitantes. É preciso repensar a cidade e o urbano sob a ótica da justiça social e da qualidade
ambiental urbana de um ponto de vista mais interativo da dimensão social e ambiental. Com
vista o desvendar de um modo de pensar e conceber a realidade e dinâmica urbana em sua
totalidade, em sua dimensão socioambiental.
Assim, uma visão fragmentada do sistema perpetua uma série de consequências
negativas para o ambiente urbano e para a qualidade de vida de seus habitantes. As intensas e
complexas trocas de energia e materiais entre os elementos de ordem social e natural, sustenta
e alimenta as demais, revelando uma série de efeitos e processos que produzem diferenças
geográficas nos modos de vida, nos padrões de vida, nos usos de recursos, nas relações com o
ambiente e nas formas políticas e culturais.
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APÊNDICE A: Entrevista ao Secretário Adjunto operacional da SEMSUR de Natal/RN

ENTREVISTA COM REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO

Nome: ________________________________________________________________
Cargo que ocupa: ________________________________________________________
Escolaridade:___________________________________________________________
Profissão: ____________________________________
Instituição que trabalha : ________________________
Data: ____/____/____
Hora: ___________
1.

A iniciativa de construção das praças parte da gestão pública ou da população local?

2.

Quais os procedimentos adotados para a construção das praças? Quais as principais
funções a serem consideradas? Existe participação da população local?

3.

Existe divergência entre os gestores e o setor de projetos?

4.

Quais os critérios de distribuição espacial das praças? É considerado o número de
habitantes e demanda?

5.

Quais os motivos que levam algumas praças da cidade a se encontrem em situação de
abandono, sobretudo, as localizadas nas áreas mais periféricas?

6.

O que explica a situação de algumas praças que se caracterizam como terreno baldio?

7.

Existe algum procedimento com registro e acompanhamento das praças desde a sua fase
de construção, manutenção e funcionamento?

8.

O(A) Senhor(a) considera que aspectos relacionados a quantidade, qualidade, funções e
distribuição espacial das praças públicas são critérios de relevância a serem considerados
no planejamento urbano?

9.

Quais as principais dificuldades para construção e gestão das praças da cidade?

10. Qual a importância das praças para a cidade? Como o(a) Senhor(a) atualmente caracteriza
as praças de Natal?
11. Existe alguma construção de praças prevista para esse ano?
12. Quantas praças atualmente têm parceria público-privada?

Fonte: (O Presente estudo).
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APÊNDICE B: Formulário para caracterização das condições socioambientais das praças públicas de
Natal/RN.
FORMULÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DAS PRAÇAS
PÚBLICAS DA NATAL /RN.
1 Identificação da praça
Data: ____/___/____
Turno: ____
Nome da praça: ______________________________________________________________
Identificação ( ) Sim ( ) Não Inauguração: ____/___/____ Reforma: ____/____/____
Endereço:___________________________________________________________________
Bairro: _____________________________________ Região Adm. ____________________
2 Caracterização do entorno da praça:
2.1 Serviços: ( ) administração pública
2.2 Residencial: ( ) horizontal
2.3 Comercial ( )
( ) educação
( ) vertical
( ) saúde
( ) outros: ___________
2.4 Outros ( ) Especificar____________________________________________________________
3 Lazer e infraestrutura

1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1.g
1.h
1.i
1.j
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
3.a
4.a
5.a
6.a
7.a

8.a

Academia para a terceira
idade
Bancos
Equipamentos para exercício
físico
Jarros
Lixeira
Mesas e assentos
Monumentos e esculturas
Pista de skate
Placas educativas
Playground
Bebedouro
Iluminação
Sanitários
Parada de ônibus
Telefone público
Campo de futebol
Quadra poliesportiva
Espaço para caminhadas
Espelhos d’água e/ou fonte
Estacionamento
Construções
_______________________
_____________________
Outros elementos
______________________

4 Aspecto ambiental
4.1 Área (m² ): ______________
4.2 Drenagem da praça: ( ) interna ( ) plana ( ) externa

( ) outra ________________________

Uso restrito aos
funcionários do
local

Equipamento de
suporte

Esporte

Ruim

Razoável

Bom

Não

Sim

EQUIPAMENTOS

Recreação
infantil

3.3 USO POTENCIAL PARA
LAZER

De estar

3.2 ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

Exercício físico

3.1 PRESENÇA
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4.3 Área permeável: ( ) ótimo

( ) bom

( ) razoável ( ) ruim

( ) péssimo

4.4 Limpeza do ambiente físico:
( ) bom - sem lixo no passeio, no gramado ou nos canteiros;
( ) razoável - com pequena quantidade de lixo no passeio, no gramado ou no canteiro;
( ) ruim - com grande quantidade de lixo no passeio, no gramado e no canteiro;
4.5 Limpeza da praça frequentemente realizada por:
( ) funcionário municipal ( ) usuário e/ou população do entorno ( ) Outros ___________________
4.6 Presença de vegetação arbórea: ( ) sim ( ) não
4.7 Número total de árvores: ___________
4.8Altura média da vegetação arbórea: ( ) acima de 6m ( ) entre 4 e 5m ( ) entre 1 e 3m
4.9 Aspectos físicos e sanitários geral da vegetação arbórea:
( ) saudável ( ) regular ( ) fraca ou doente ( ) definhando
4.10 Compactação da vegetação arbórea
( ) Copas das árvores formando um dossel em toda área da praça;
( )copa das árvores se tocando, formando um dossel na maior parte da praça
( ) copas de algumas árvores apenas se tocando e a maior parte das árvores com suas copas isoladas
( ) copas das árvores totalmente isoladas
4.11 Espécies arbóreas/nº de indivíduos
( )Algodão-do-brejo __( )Azeitona __
( )Carnaubeira __
( ) Cássia - amarela __
( )Chuva de ouro __ ( )Espinheiro __
( )Jamboeiro __
( ) Leucena __
( )Palmeira- leque-de-fiji __
( )Pau-Brasil __
( )Pau-d’arco-roxo __
( ) Outros __________________________
3.12 Estado de Conservação do verde:

(
(
(
(
(
(

)Brasileirinho __
( )Cajarana __
( )Cajueiro __
)Castanhola __
( ) Craibeira __ ( )Coqueiro __
) Figueira __
( ) Gameleira __ ( ) Ipê __
)Munguba __
( ) Oiti __
) Palmeira-imperial __ ( )Palmeira-rabo-de-peixe __
) Sibipiruna __
( ) Não identificado ___

Gramados: bom ( ) razoável ( )
Canteiros: bom ( ) razoável ( )
Arbustos: bom ( ) razoável ( )

ruim ( ) inexistente ( )
ruim ( ) inexistente ( )
ruim ( ) inexistente ( )

5. Demais informações
5.1 Parceria entre a administração pública e entidades:
( ) Sim Tipo: ( ) pessoa física _______________________________________________
( ) Não
( ) pessoa jurídica _____________________________________________
( ) Outros ____________________________________________________
5.2 Existe ponto de comércio na praça?
( ) sim Tipo: ( ) fixo
quantidade: ____ especificar ___________________________
( ) não
( ) ambulante
____
___________________________
5.3 Existe ponto de serviço praça?
( ) sim Tipo: ( ) fixo
número: ____
( ) não
( ) ambulante

especificar ___________________________

5.4 Demais usos e fins da praça
( ) comercial ( ) eventos culturais esporádicos ( ) eventos políticos
( ) manifestações/concentração religiosa ( ) manifestações/reivindicações civis
( ) Outros _____________________
Observações:
__________________________________________________________________________________________
Responsável pelo preenchimento do formulário: _________________________
Fonte: (Presente estudo).
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APÊNDICE C: Índices parciais e Índices-síntese das praças amostradas em Natal

REGIÃO
ADM.

BAIRROS

Alecrim

PRAÇAS
AMOSTRADAS

ÍNDICES PARCIAIS ASPECTOS
Lazer +
Ambiental
Infraestrutura

Gentil Ferreira
Almirante Gonçalves
Largo Santa Inez
Almirante Barroso

0,22
0,23
0,02
0,20

0,16
0,13
0,07
0,14

Arquiteto Sérgio Dieb
Praça do Farol
Praça da Jangada
Praça do Relógio
Paolo Bruno

0,26
0,19
0,26
0,20
0,18

0,15
0,11
0,19
0,13
0,21

Desembargador José de Melo
Augusto Leite

0,19
0,53

0,11
0,23

Dom Vidal
Shopping Popular
Padre João Maria
Marco Santa Cruz da Bica
Praça das Mães
Parada Metropolitana
Pedra do Rosário
Memorial Câmara Cascudo
Djalma Maranhão
Cel. Lins Caldas
Rio Grande do Norte
Carlos Gomes
7 de setembro

0,34
0,07
0,30
0,15
0,15
0,09
0,32
0,32
0,23
0,16
0,00
0,19
0,38

0,05
0,09
0,16
0,04
0,11
0,07
0,15
0,08
0,21
0,15
0,04
0,11
0,21

João Faustino Silva

0,26

0,14

João XXIII

0,22

0,11

Vinícius Garcia Freire
Aristófanes Fernandes
Praça do Rotary

0,22
0,26
0,00

0,21
0,19
0,07

Ubirajara Galvão
Ladeira do Sol
Tenente Severino B. da Silva
Maria Cerzideira
Antônio Mele

0,00
0,22
0,00
0,20
0,32

0,15
0,13
0,03
0,02
0,10

Irmã Vitória
Acrísio Freire (Largo)
Mestre Francisco Valentin
Olavo José Leite
Infante Dom Henrique

0,10
0,04
0,28
0,30
0,11

0,11
0,11
0,13
0,07
0,05

Praça por do Sol
Lions Clube
Dom Bosco (Largo)

0,26
0,26
0,23

0,15
0,07
0,14

Lindalva Taveiro
Praça Eng. Wilson

0,15
0,12

0,13
0,12

Anacleto B. de Morais
Dr. Abel Menezes de Liro
Praça Chateaubriand
Praça Ecológica
Ney Aranha Marinho
Floriano Cavalcante
Marechal Deodoro

0,37
0,18
0,32
0,15
0,22
0,00
0,32

0,11
0,20
0,16
0,19
0,19
0,04
0,16

Conj. Cidade do sol
Praça do sol
Hélia Barros

0,37
0,43
0,12

0,09
0,09
0,15

Mauá
Ipanema
Eldorado
Graurujá
Nova Natal
Nova Jerusalém

0,12
0,15
0,03
0,23
0,03
0,15

0,16
0,11
0,14
0,21
0,11
0,07

Alecrim - IQP médio

Areia Preta

Areia Preta - IQP médio
Barro vermelho
Barro vermelho - IQP médio

Cidade Alta

Leste

Cidade Alta - IQP médio
Lagoa Seca
Lagoa Seca - IQP médio
Mãe Luiza
Mãe Luiza - IQP médio
Petrópolis
Petrópolis - IQP médio

Praia do Meio

Praia do Meio - IQP médio

Rocas

Rocas - IQP médio
Ribeira
Ribeira - IQP médio
Santos Reis
Santos Reis - IQP médio

Tirol

Tirol - IQP médio
Igapó
Igapó - IQP médio

Norte
Lagoa Azul

Lagoa Azul Média

ÍNDICESSÍNTESE
IQPs
0,38
0,36
0,09
0,34
0,29
0,41
0,30
0,45
0,33
0,39
0,38
0,30
0,76
0,53
0,39
0,16
0,46
0,19
0,26
0,16
0,47
0,40
0,44
0,31
0,04
0,30
0,59
0,32
0,40
0,40
0,33
0,33
0,43
0,45
0,07
0,32
0,15
0,35
0,03
0,22
0,42
0,23
0,21
0,15
0,41
0,37
0,16
0,26
0,41
0,33
0,37
0,37
0,28
0,24
0,26
0,48
0,38
0,48
0,34
0,41
0,04
0,48
0,37
0,46
0,52
0,27
0,42
0,28
0,26
0,17
0,44
0,14
0,22
0,25
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Campo Aristeu
Amizade
Parque dos coqueiros

0,04
0,14
0,40

0,14
0,11
0,14

0,18
0,25
0,54

Vila verde II
Praça da paz
Simão
Vila verde I
Pastor José Augustinho José de
Oliveira

0,44
0,33
0,23
0,14

0,09
0,20
0,20
0,07

0,32
0,53
0,53
0,43
0,21

0,26

0,14

Julieta Barros
Joaquim Simão
Fruteiras
Mangueiras
Corumbá
Sumaré
Itapetinga
Paranaguá
São Joaquim da Barra
Sorocaba
Bíblia
Tucuruí
Caucaia
Arauaná
Coqueiral
Japiçara Aguiar
Sem Identificação
Complexo Esportivo e cultural

0,15
0,07
0,23
0,16
0,11
0,13
0,20
0,12
0,40
0,11
0,23
0,11
0,11
0,11
0,37
0,16
0,16
0,50

0,10
0,13
0,17
0,16
0,17
0,17
0,09
0,15
0,17
0,22
0,22
0,20
0,19
0,20
0,20
0,22
0,21
0,21

Praça do Cruzeiro
Residencial Redinha
Niterói
José Raimundo de Souza

0,07
0,41
0,23
0,18

0,10
0,13
0,04
0,15

Bom Pastor
Palhaço Faísca
Beijoqueiros
São Francisco de Assis

0,12
0,00
0,16
0,12

0,10
0,14
0,13
0,17

Lauro Maia
Ministro Aluísio Alves

0,23
0,39

0,18
0,17

Felipe Camarão

Largo Santa Paula Frascinete
Nova Vida

0,04
0,12

0,13
0,14

Felipe Camarão - IQP médio
Guarapes
Guarapes - IQP médio

João Marques Ferreira

0,44

0,15

0,23

0,19

Nordeste

Ecológica da Juventude
Ecológica da melhor idade
Joaquim da Mata
Praça da Igreja
Praça da Quadra
Manoel Patrício Medeiros

0,32
0,11
0,42
0,23

0,14
0,10
0,15
0,14

José Antônio Pereira

0,32

0,19

0,46
0,21
0,57
0,37
0,41
0,51

Marechal Rondon
Potengi
Ecológica Severino Cordeiro
Folclorista
Sem Identificação

0,18
0,32

0,14
0,14

0,51
0,32
0,46

0,24
0,13

0,03
0,11

Padre Vilela
Praça da Matriz
Alameda dos Eucaliptos
Sousa e Silva
Sem Identificação
Arquiteto Ubirajara Galvão
Thomas Toscano da Mata
Dr. João de Oliveira Neto

0,40
0,43
0,32
0,28
0,13
0,32
0,23
0,00

0,12
0,14
0,16
0,09
0,19
0,13
0,22
0,13

Praça Ecológica de Santana
Luis da Câmara Cascudo
Passeio das Rosas
Praça Girassóis
Thomé Soares Figueira
Poli esportiva prof. José Carlão

0,43
0,28
0,18
0,37
0,37
0,48

0,20
0,20
0,15
0,16
0,13
0,17

Nossa Senhora da Apresentação
Nossa Senhora da
Apresentação - IQP médio

Pajuçara

Pajuçara - IQP médio

Potengi

Potengi - IQP médio
Redinha
Redinha - IQP médio
Bom Pastor
Bom Pastor - IQP médio
Cidade da Esperança
Cidade da Esperança - IQP
médio

Oeste

Nordeste - IQP médio
Nossa Senhora de Nazaré
Nossa Senhora de Nazaré IQP médio

Quintas

Quintas - IQP médio

Candelária

Sul

Candelária - IQP médio

Capim Macio

Capim Macio - IQP médio

0,40
0,42
0,25
0,20
0,40
0,32
0,28
0,30
0,29
0,27
0,57
0,33
0,45
0,31
0,30
0,31
0,57
0,38
0,37
0,71
0,37
0,17
0,54
0,27
0,33
0,33
0,22
0,14
0,29
0,29
0,24
0,41
0,56
0,49
0,17
0,26
0,22
0,59
0,59
0,42

0,27
0,24
0,32
0,52
0,57
0,48
0,37
0,32
0,45
0,45
0,13
0,41
0,63
0,48
0,33
0,53
0,50
0,65
0,52
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Miriam Vasconcelos
Praça Cel. Paixão
28 de Outubro
Desembarcador Norton Chaves
Prefeito Claudenor Bezerra Neto
Antenor Pereira Madruga
Lourdes Guilherme
19 de Abril
Amaro Marinho
Estênio Alves de Araujo
São Camilo de Lelis
Kalina Maia
Praça das Mães
Dep. Patrício Neto
Praça das Mangueiras
Manoel Milton Ribeiro
Bandeirantes

0,23
0,31
0,22
0,12
0,42
0,22
0,22
0,12
0,53
0,12
0,29
0,40
0,39
0,19
0,28
0,15
0,40

0,16
0,22
0,17
0,10
0,21
0,17
0,15
0,20
0,20
0,17
0,17
0,19
0,17
0,22
0,13
0,19
0,17

Neopólis

João Batista de Lima
Sem Identificação
Sem Identificação
Cristo Rei
Praça dos Idosos
Conj. Monte Belo
Marechal Floriano Peixoto
Gov. Tarcísio Maia
Washington Luis
Conj. Serro Azul I
Flamboyantes
Guerreira
Imaculado Coração de Maria
Dom Adelino Dantas
Ayrton Senna

0,40
0,02
0,07
0,31
0,23
0,29
0,11
0,47
0,15
0,11
0,15
0,31
0,09
0,11
0,11

0,23
0,14
0,21
0,17
0,17
0,16
0,19
0,20
0,21
0,19
0,08
0,19
0,13
0,19
0,22

Neopólis - IQP médio
Nova descoberta
Nova descoberta - IQP médio

Sem identificação

0,15

0,08

Pitimbu

Praça do posto de saúde Estadual
São Francisco de Assis
Abreu e Lima
Sem Identificação
Presidente Juscelino Kubitschek

0,15
0,48
0,13
0,13
0,30

0,10
0,20
0,17
0,19
0,19

Irmã Magalhães
Cruzeiro
Conj. Alagamar
Chico Xavier
Henrique Carlone
Praça da Barca
Pista de Bicicross

0,23
0,14
0,17
0,24
0,31
0,40
0,36

0,14
0,09
0,22
0,19
0,23
0,26
0,19

Lagoa Nova

Lagoa Nova - IQP médio

Pitimbu - IQP médio

Ponta Negra

Ponta Negra - IQP médio
IQP médio geral

Fonte: (O presente estudo).

0,39
0,53
0,39
0,22
0,63
0,39
0,37
0,32
0,73
0,29
0,46
0,59
0,56
0,41
0,41
0,34
0,57
0,45
0,63
0,16
0,28
0,48
0,40
0,45
0,30
0,67
0,36
0,30
0,23
0,50
0,22
0,30
0,33
0,37
0,23
0,23
0,25
0,68
0,30
0,32
0,49
0,41
0,37
0,23
0,39
0,43
0,54
0,66
0,55
0,45
0,37
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ANEXOS

17

ANEXO A: Variáveis utilizadas para o cruzamento de dados
Domicílios
Densidade
IPTU Lançado para recenseados
Area (HÁ) demográfica
2012 - SEMUT 2012 (Unidades)
(HAB/HA)
(IBGE 2010)

IPTU LANÇADO
Taxa de alfabetização
Valor do rendimento
Ocorrências
/DOMICÍLIOS
das pessoas de 5 anos nominal médio mensal dos
policiais
RECENSEADOS
ou mais de idade
domicílios particulares
(CIOSP, 2011)
EM R$
(Percentual)(IBGE,2010) permanente (IBGE, 2010)

IQPs médios

População residente
(IBGE,2010)

Alecrim

0,29

28.705

309,37

92,79

R$ 4.001.801,37

9.896

404,39

93,70

2.179,77

567

Areia Preta

0,38

1.956

30,57

63,98

R$ 1.330.545,63

785

1.694,96

96,99

6.892,58

57

Barro Vermelho

0,53

10.087

94,70

106,52

R$ 2.461.590,52

3.188

772,14

97,80

8.920,99

113

Bom Pastor

0,24

18.224

319,90

56,97

R$ 698.280,63

5.859

119,18

82,44

1.119,83

146

Candelária

0,41

22.391

779,80

28,71

R$ 7.958.838,83

7.802

1.020,10

97,61

6.589,87

317

Capim Macio

0,52

22.760

438,13

51,95

R$ 8.033.533,52

8.978

894,80

97,98

6.833,92

383

Cidade Alta

0,32

7.123

94,10

75,70

R$ 2.404.241,74

2.834

848,36

90,49

2.883,22

492

Cidade da Esperança

0,49

19.356

182,90

105,83

R$ 965.040,87

5.924

162,90

93,27

2.715,63

318

Cidade Nova

___

17.651

273,07

64,64

R$ 511.351,48

5.711

89,54

84,93

1.199,71

156

Dix-Sept Rosado

___

15.689

111,37

140,87

R$ 1.114.148,93

5.228

213,11

88,33

1.619,19

185

Felipe camarão

0,22

50.997

663,40

76,87

R$ 1.496.861,02

15.963

93,77

83,09

1.170,49

398

Guarapes

0,59

10.250

778,42

13,17

R$ 116.692,02

3.244

35,97

72,21

770,19

72

Igapó

0,42

28.819

215,73

133,59

R$ 1.037.286,01

9.584

108,23

86,94

5.394,87

380

Lagoa Azul

0,25

61.289

1.043,06

58,76

R$ 1.635.889,40

19.645

83,27

87,36

1.194,58

533

Lagoa Nova

0,45

37.518

766,16

48,97

R$ 11.526.692,61

13.048

883,41

96,13

6.026,30

827

Lagoa Seca

0,40

5.791

59,83

96,79

R$ 1.096.333,09

2.056

533,24

94,22

3.397,70

171

Mãe Luiza

0,33

14.959

96,93

154,33

R$ 698.838,59

4.390

159,19

83,56

1.363,03

151

N. Sª de Nasaré

0,51

16.136

142,40

113,31

R$ 1.375.592,30

5.301

259,50

90,45

2.015,10

103

Neópolis

0,37

22.465

408,47

55,00

R$ 2.687.678,93

8.172

328,89

96,45

3.564,50

202

Nordeste
Nossa Senhora da
Apresentação
Nova Descoberta

0,41

11.521

233,23

49,40

R$ 492.077,19

3.758

130,94

87,20

1.637,49

91

0,32

79.759

1.026,40

77,71

R$ 2.923.851,46

26.074

112,14

84,66

1.196,58

870

0,23

12.467

156,67

79,57

R$ 1.117.972,05

4.099

272,74

93,05

3.110,96

147

Pajuçara

0,42

58.021

776,43

74,73

R$ 1.826.650,98

18.716

97,60

89,20

1.364,66

370

Petrópolis

0,32

4.871

77,63

62,75

R$ 3.245.244,52

2.304

1.408,53

98,00

8.920,99

220

Pitimbu

0,41

24.209

739,57

32,73

R$ 3.135.107,15

8.169

383,78

97,32

4.272,02

360

Planalto

___

31.206

501,71

62,20

R$ 940.865,30

10.706

87,88

86,11

1.291,87

284

Ponta Negra

0,45

24.681

707,16

34,90

R$ 8.429.514,71

12.182

691,96

93,86

4.205,05

481

Potengi

0,37

57.848

824,31

70,18

R$ 2.783.664,28

17.916

155,37

93,26

1.995,42

682

Praia do Meio

0,23

4.770

48,93

97,49

R$ 533.100,82

1.847

288,63

93,23

2.869,43

113

Quintas

0,32

27.375

212,47

128,84

R$ 1.122.591,94

8.932

125,68

88,20

1.457,69

356

Redinha

0,33

16.630

786,86

21,13

R$ 628.378,50

5.435

115,62

86,18

1.261,61

174

Ribeira

0,37

2.222

60,50

36,73

R$ 931.502,46

848

1.098,47

95,22

5.346,91

100

Rocas

0,26

10.452

66,10

158,12

R$ 459.850,80

3.312

138,84

91,59

1.825,63

89

Salinas

___

1.177

839,03

1,40

R$ 36.394,70

382

95,27

75,09

665,50

Santos Reis

0,26

5.641

161,07

35,02

R$ 181.646,45

1.656

109,69

88,82

1.915,21

99

Tirol

0,37

16.148

366,76

44,03

R$ 9.069.829,67

5.929

1.529,74

97,80

9.260, 74

272

Bairros

Fonte: IBGE (2010), CIOSP (2011), SEMUT (2012).

