
 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Habitação e Política Urbana na Região 
Metropolitana de Natal 

 
Jéssica Morais de Moura 

 

NATAL 

2016 

NATAL – RN 

2016 



 

JÉSSICA MORAIS DE MOURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA E PLANO DIRETOR: HABITAÇÃO E POLÍTICA 

URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte - UFRN, em cumprimento às exigências 

para a obtenção do título de Mestre em 

Arquitetura e Urbanismo. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Dulce Picanço 

Bentes Sobrinha 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2016 



 

  



 

 

JÉSSICA MORAIS DE MOURA 

 

 

 

 

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA E PLANO DIRETOR: HABITAÇÃO E POLÍTICA 

URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, em cumprimento às exigências para 

a obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo. 

 

 

Dissertação defendida em 26 de outubro de 2016 

 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Profª Drª Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha 

(Orientadora) 
 Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Profª. Drª. Ruth Maria da Costa Ataíde 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - UFRN 

 
 
 

__________________________________________________________ 
Profª. Drª. Maria do Livramento Miranda Clementino 

Departamento de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Profª. Drª. Lívia Izabel Bezerra de Miranda 

Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 
Campina Grande - UFCG 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória é quando todo amor do mundo 

resolve se expressar numa só frase. Este 

trabalho é dedicado aos meus familiares que 

tanto apoiam e incentivam o meu crescimento 

profissional. 



 

AGRADECIMENTOS 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES que me 

proporcionou o apoio financeiro desta pesquisa. 

À equipe do PPGAU/UFRN, professores e funcionários por todo ambiente de 

pesquisa que foi proporcionado e aos colegas ingressantes comigo no mestrado que 

partilharam conjuntamente dessa jornada ora árdua ora prazerosa. 

À prof. Dra. Maria Dulce P. Bentes Sobrinha, pela orientação que me foi dada nesta 

dissertação, pelos inúmeros aconselhamentos e por todos incentivos e questionamentos 

que resultaram neste trabalho. 

Ao prof. Dr. Márcio Moraes Valença, pela semente do conhecimento em mim 

plantada e por ser esse exemplo de profissional que tanto me inspira. 

À minha banca de qualificação compostas pelas professoras Dras. Livramento 

Clementino, Lívia Miranda e Ruth Ataíde, pelas preciosas contribuições. 

Aos membros do Grupo de Estudos em Habitação Arquitetura e Urbanismo – 

GEHAU (PPGAU/UFRN) a ao Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas 

(PPEUR/UFRN), agradeço pelos ricos momentos de reflexão e aprendizado. 

Aos técnicos das Secretarias dos seis municípios da Região Metropolitana de Natal 

aqui estudados, agradeço pela disponibilização de informações e toda atenção a mim 

concedida nas inúmeras visitas de campo. 

Ao colega de trabalho e excelente profissional Diego Tenório da Paz pela elaboração 

dos mapas dessa dissertação e por toda paciência nos inúmeros ajustes. 

As minhas companheiras de pesquisa Camila Furukava e Raquel Silveira pela troca 

de experiências, pelos aconselhamentos e pela formação de sólidos laços de amizade.  

Aos amigos e acadêmicos Ada, Fernando, Glenda e Sara que contribuíram 

diretamente na produção desta dissertação, seja com a leitura, indicação de material, 

companhia para realização de visitas ou palavras de apoio e orientação. 

Agradeço à minha família, em especial aos meus pais, José Edson e Lúcia de 

Fátima. Cada um à sua maneira me incentivou e acreditou no meu potencial, me amparando 

em todos os momentos que precisei. Aos meus irmãos e irmãs, agradeço pelo amor 

imensurável. Manu, Bruno, Amanda, Juninho e Anita, vocês são mais que fundamentais.  

A Matheus Salgado, eu agradeço por todo amor, carinho, confiança e sorrisos. Ao 

futuro que estamos construindo juntos, subindo cada degrau, buscando todas as realizações 

que a vida tem a oferecer, com doses de amor, equilíbrio, sabedoria e coragem. 



 

Aos meus avôs, Moura e Zito (in memorian), e avós Laura e Marluce. Carinho, 

confiança, respeito e admiração resumem o que sinto por vocês. Cada um tem o seu espaço 

garantido no meu coração.  

Agradeço também aos meus tios, tias, primos e primas por serem fontes de 

inspiração e motivação, mesmo quando a vida fatalmente nos surpreendeu. Expresso hoje 

um sentimento de gratidão especial também a minha Tia Aninha e ao meu Tio Juca: 

obrigada pelo exemplo de amor e coragem e por não desistirem da vida. O nosso eterno 

anjo Raphael habita meu coração e é fonte de luz nas horas de escuridão! 

Agradeço a Deus pela sua fidelidade e por sempre planejar os caminhos que devo 

seguir, me dando forças para continuar a lutar pelos meus sonhos, mesmo quando tudo 

parecia não fazer sentido. Essa fé que me dá coragem e me traz segurança para dar novos 

passos, avante ao mundo, plantando, colhendo, sorrindo e transformando. 

Concluo recordando de como é gratificante olhar para trás e contemplar a trajetória 

percorrida durante estes dois últimos anos. Foram inúmeras horas de estudo e trabalho que 

resultaram não só na presente dissertação, como também num complexo amadurecimento 

pessoal e profissional. Nem sempre foi tarefa fácil conciliar todos os desejos e anseios que 

me movem e, por várias vezes, precisei parar e refletir sobre o que eu realmente queria e 

precisava fazer. Nessas horas, as pessoas aqui citadas foram verdadeiros guias, não me 

deixando esmorecer frente aos novos desafios que a vida me impusera. Por isso, como 

expressão da minha gratidão, deixo a frase que resume todos esses sentimentos, 

esclarecendo que o que somos é um presente de Deus para nós, o que nos tornamos, é um 

presente nosso para ele. Portanto, pra frente, pra cima e pra Deus! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Neste instigante processo de investigação, 

vemo-nos a cada descoberta ante um novo 

desafio, pois a cada novo saber (resultado 
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RESUMO 

 

Ao articular questões referentes às Políticas Habitacional e Urbana e considerando o 

contexto das pesquisas desenvolvidas sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – 

PMCMV –, aborda-se na presente dissertação a produção recente da habitação social no 

Brasil e o seu diálogo com os instrumentos da Política Urbana. A pesquisa se coloca a partir 

dos estudos de avaliação sobre o PMCMV que atestam de forma predominante o 

distanciamento entre a implementação de projetos habitacionais e as definições da Política 

Urbana. A partir dessa problemática, investiga-se de que maneira a localização dos 

empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida está referenciada nos Planos 

Diretores. Assim, o objeto de estudo se define pela localização dos empreendimentos do 

PMCMV relacionada às diretrizes do Macrozoneamento delimitadas nos Planos Diretores de 

seis municípios da Região Metropolitana de Natal, ou seja, Ceará-Mirim, Extremoz, 

Macaíba, Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Sob a ótica do Direito à Cidade, 

destacam-se, dentre os procedimentos metodológicos, a análise dos Planos Diretores 

municipais e dos normativos do PMCMV. Dados de localização dos empreendimentos e 

caraterísticas dos macrozoneamentos são sistematizados em mapas georeferenciados, por 

meio do software ArcGis. Identificam-se especificidades da implantação de 

empreendimentos do PMCMV em zonas que apresentam características diversas, a 

exemplo das zonas de expansão urbana, proteção ambiental, industriais, comerciais e 

turísticas. Verifica-se, ainda, a implantação de empreendimentos em área limites de 

municípios, evidenciando questões sobre a gestão metropolitana do território. 

 

Palavras-Chave: Políticas Habitacional e Urbana; Programa Minha Casa, Minha Vida; Plano 

Diretor; Macrozoneamento. 

  



 

ABSTRACT 

 

The dissertation discusses about the recent production of social housing in Brazil and its 

dialogue with the Urban Policy instruments articulating issues related to Housing Policies and 

Urban and considering the context of developed searches about the Minha Casa, Minha Vida 

Program (PMCMV),. The research develops from the evaluation studies about the PMCMV 

that evidence in predominant way the gap between the implementation of housing 

enterprises and definitions of Urban Policy. From this problematic, it is investigated how the 

housing enterprises localization from Minha Casa Minha Vida is referenced in the Master 

Plans. Therefore, the study subject is defined by the location of housing units PMCMV 

related to the macro-zoning guidelines defined by the six municipalities of the Metropolitan 

Region of Natal, which are Ceará Mirim, Extremoz, Macaíba, Natal, Parnamirim and São 

Gonçalo do Amarante. From the perspective of the Right to the City, it stands out among the 

methodological procedures, the analysis of the municipal Master Plans and regulations of 

PMCMV. Housing location data and macro-zoning characteristics are systematized in 

georeferenced maps through ArcGIS software. In conclusion, it identifies specificity in 

housing enterprises in the implementation of PMCMV in zones that present different 

characteristics, such as urban expansion, environmental protection, industries, commercial 

and tourist zones. It also notes the implementation of enterprises in the municipalities limit 

area, highlighting issues about the metropolitan territory management. 

 

Keywords: Housing and Urban Policies; Programa Minha Casa, Minha Vida; Master Plan; 

Macrozoning. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se insere na discussão acerca da política habitacional e da 

política urbana brasileira, concentrando-se na análise da produção recente da habitação 

social e o seu diálogo com os instrumentos de desenvolvimento urbano das cidades. Mais 

precisamente, focaliza o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) lançado pelo 

Governo Federal em 2009. 

Se por um lado, o PMCMV significou o aumento expressivo de investimentos para a 

produção de moradias, por outro, evidenciou-se a dificuldade de articulação e aplicação dos 

instrumentos da política urbana no processo de implementação dos projetos habitacionais, 

sendo importante, portanto, a produção de pesquisas sobre os efeitos da implementação do 

Programa. 

O interesse pelo estudo dessa temática se colocou a partir da trajetória acadêmica 

vivenciada inicialmente no curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas, período de 

2010 a 2013, quando integrei o grupo de pesquisa sobre Cidades Contemporâneas e 

desenvolvi o Trabalho de Conclusão de Curso sob o título “Segregação e 

desterritorialização: os conjuntos do Programa Minha Casa, Minha Vida na Região 

Metropolitana de Natal”1. Nesse grupo de estudos e pesquisas que aborda as Cidades 

Contemporâneas2, a questão habitacional se constitui em um dos temas centrais. Foi nesse 

ambiente que o interesse pelo estudo da problemática habitacional ganhou relevo, 

principalmente junto às reflexões relacionadas à política urbana brasileira, permitindo 

avançar no conhecimento sobre a avaliação de políticas públicas e seus processos de 

implementação. 

Ao buscar aprofundamento dos estudos sobre a questão habitacional, em 2013, 

formulei o projeto de pesquisa intitulado ―Análise institucional do Programa Minha Casa, 

Minha Vida na Região Metropolitana de Natal: capacidade de gestão e execução do 

PMCMV na escala municipal”, visando o processo de seleção para o mestrado do Programa 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

PPGAU/UFRN. Ao me classificar para esse nível de formação, iniciei a realização do Projeto 

junto à Área de Concentração I, Formação e Gestão do Território e Linha de Pesquisa 

Política e Projeto da Habitação Social. Nesse contexto, passei a integrar o Grupo de 

                                                
1
MOURA, J. M. Segregação e desterritorialização: os conjuntos do Programa Minha Casa, Minha 

Vida na Região Metropolitana de Natal. 2013. 92 p. Monografia (Bacharelado em Gestão de Políticas 
Públicas) — Departamento de Políticas Públicas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal, 2013.  
2
 Atuação no período de 2010 a 2013 na Base de Pesquisa Cidades Contemporâneas, sob orientação 

do professor Márcio Moraes Valença, desenvolvendo trabalhos de Iniciação Científica relacionados à 
habitação e desenvolvimento urbano. 
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Pesquisa Estudos Contemporâneos do Habitat e, em particular, o Grupo de Estudos em 

Habitação Arquitetura e Urbanismo – GEHAU, que naquele momento estava desenvolvendo 

a pesquisa intitulada “Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na Região 

Metropolitana de Natal (RMNatal): qualidade de projetos e impactos urbanos e ambientais”.3  

Dentre as principais questões apontadas pelos estudos em nível nacional e pela 

equipe do GEHAU/UFRN na avaliação sobre os efeitos do PMCMV na Região Metropolitana 

de Natal (RMNatal), colocou-se o problema da desarticulação entre a Política Habitacional e 

a Política Urbana. Esse tema foi sinalizado pela professora orientadora como relevante de 

aprofundamento, face à ausência de estudos mais sistematizados no âmbito da RMNatal. 

Esse contexto motivou-me a aprofundar o estudo sobre os instrumentos de Política 

Urbana, redefinindo as questões de pesquisa que tratavam inicialmente sobre os arranjos 

institucionais. Esse novo enfoque considerou, também, que as pesquisas desenvolvidas 

pelo Observatório das Metrópoles, Núcleo RMNatal já haviam, de certa forma, avançado nos 

estudos sobre a formação do Sistema de Desenvolvimento Urbano na RMNatal, com ênfase 

na dimensão institucional. Outro fator que me estimulou a trabalhar a questão habitacional 

relacionada à política urbana foi o interesse em dar continuidade a pesquisa que desenvolvi 

no Trabalho de Conclusão de Curso, citado anteriormente, e que constituiu insumo para a 

produção desta dissertação. 

Nesse processo, foi dado prosseguimento à revisão e redefinição dos objetivos da 

pesquisa, priorizando a relação entre a localização dos empreendimentos do Programa 

Minha Casa Minha Vida e as definições do Plano Diretor Municipal, configurando-se no 

enfoque central da pesquisa desenvolvida durante a realização do mestrado. 

Sobre a problemática que se apresenta, é dado que o PMCMV tem produzido um 

volume significativo de moradias, tendo sido entregues, até 2016, um total de 2,6 milhões4 

de unidades habitacionais em todo o país. Apesar desses expressivos números, os 

resultados de pesquisas recentes indicam que, de forma expressiva, O PMCMV tem sido 

implementado em desacordo com as diretrizes da política urbana brasileira. 

Rolnik, Cymbalista e Nakano (2011) ressaltam que, apesar dos avanços 

institucionais e jurídicos ocorridos no âmbito da Constituição Federal de 1988, ainda não se 

verifica um diálogo efetivo entre política habitacional e política urbana no Brasil. Cardoso, 

Aragão e Araújo (2011) reforçam essa problemática, com ênfase na localização dos 

                                                
3
 BENTES SOBRINHA, M. D. P. et al. Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na Região 

Metropolitana de Natal (RMNatal): qualidade de projetos e impactos urbanos e ambientais. Chamada 
MCTI/CNPq / MCidades Nº 11/2012. Natal: 2015. 
4
 Dados divulgados no site do Programa em abril de 2016. Disponível em 

<http://www.minhacasaminhavida.gov.br/resultados-do-programa.html> Acesso em: 18 abr. 2016. 
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empreendimentos, destacando que a maior parte das unidades habitacionais do PMCMV 

está sendo construída fora das áreas dotadas de infraestrutura urbana adequada. 

Sobre essa ocorrência, Cardoso (2013) destaca que o PMCMV tem definido a 

localização dos empreendimentos, em sua grande maioria, de acordo com as ofertas de 

terrenos mais baratos, nem sempre mais acessíveis e dotados de infraestrutura urbana 

adequada. 

Tal questão se verifica igualmente na RMNatal. De acordo com a pesquisa de 

avaliação do PMCMV na RMNatal, identifica-se que o Programa trouxe para o debate 

questões fundamentais sobre a produção de moradia social na área metropolitana. Ao 

avaliar a inserção urbana dos empreendimentos, identificou-se, entre outras questões, a 

existência de moradias construídas pelo Programa em localidades de uso restrito, a 

exemplo das Zonas de Proteção Ambiental. Inserida nesse contexto, a presente pesquisa 

considera os estudos que refletem sobre a necessidade de compatibilizar os investimentos 

em moradia com as diretrizes da política urbana expressas nos Planos Diretores. 

As definições sobre localização dos empreendimentos são tratadas no Artigo 3º da 

Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o PMCMV. Dentre outras definições, 

a referida Lei especifica que os municípios, por meio dos seus Planos Diretores, devem 

implementar os instrumentos de regulação urbanística voltados ao controle das áreas 

urbanas ociosas, priorizando, assim, uma localização adequada dos empreendimentos. 

Contudo, as experiências de implementação do PMCMV não têm demonstrado 

essas orientações. Observa-se que, na maioria dos municípios brasileiros, a implementação 

das políticas habitacional e urbana se realiza em um contexto de fragilidades. Os Planos 

Diretores, principal instrumento da gestão do território, não são autoaplicáveis e observa-se 

que grande parte dos seus instrumentos não foram regulamentados (CARDOSO; SILVEIRA, 

2011). Nesse contexto, ganham relevo os interesses locais e, principalmente, prevalecem os 

interesses das empresas na definição terrenos para a implantação do PMCMV. 

Cardoso et al (2013), ressaltam que os municípios, para atrair empreendimentos do 

PMCMV, têm flexibilizado suas legislações para adaptá-las ao modelo do Programa e para 

permitir a construção dos imóveis em localizações mais baratas, muitas vezes não 

observando parâmetros urbanísticos e delimitações nos macrozoneamentos dos Planos 

Diretores. 

Os municípios têm como incumbência cadastrar as famílias com rendimento 
de 0 a 3 salários mínimos, além da participação por meio da doação de 
terrenos, isenção tributária e desburocratização nos processos de 
aprovação e licenciamento e também na flexibilização das normas 
urbanísticas para permitir aumentar os índices de utilização do solo nos 
empreendimentos do MCMV (CARDOSO; ARAGÃO, 2013, p. 37). 
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Sobre essa questão, estudos realizados na cidade de Fortaleza atestam a 

flexibilização da legislação, autorizando a construção de empreendimentos habitacionais em 

áreas não dotadas de redes de esgotamento sanitário (PEQUENO; FREITAS, 2013). Na 

cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura flexibilizou a legislação para a construção de 

Habitação de Interesse Social, alterando medidas de padrão arquitetônico e de impacto 

urbano dos empreendimentos (CARDOSO et al, 2013). Esses são alguns dos exemplos que 

se verificam em outras áreas metropolitanas5, com significativos efeitos sobre a qualidade 

do espaço produzido e com comprometimento dos princípios postos pelo direito à cidade, 

que fundam a política urbana brasileira. 

Portanto, partindo da constatação de que a implantação dos empreendimentos 

produzidos pelo PMCMV tem se distanciado dos princípios e instrumentos de política 

urbana, questiona-se: de que maneira a localização dos empreendimentos do Programa 

Minha Casa Minha Vida está referenciada nos Planos Diretores? Para o desenvolvimento de 

tal questão, a pesquisa toma como objeto de estudo, a localização dos empreendimentos do 

PMCMV relacionada às diretrizes do Macrozoneamento delimitadas nos Planos Diretores de 

seis municípios da RMNatal. 

Sobre o Plano Diretor, Bueno e Cymbalista (2007, p.8) consideram que: 

Do ponto de vista dos municípios, o Estatuto da Cidade instituiu o Plano 
Diretor em um novo e estratégico patamar: ele se transformou no principal 
instrumento para a gestão territorial, que regula o uso e a ocupação do solo, 
define direitos de propriedade e – principalmente – os parâmetros através 
dos quais esta deve desempenhar sua função social (BUENO; 
CYMBALISTA, 2007, p. 8). 

 

No âmbito dos Planos Diretores, o macrozoneamento6 é um dos instrumentos que 

possibilita a delimitação de zonas, onde são definidas as diretrizes e parâmetros de 

regulação urbanística, estabelecendo, assim, ―um referencial espacial para o uso e a 

ocupação do solo na cidade, em concordância com as estratégias de política urbana‖ 

(BRASIL, 2002, p. 41). Segundo Souza (2003), o macrozoneamento é um dos instrumentos 

essenciais para o planejamento urbano, uma vez que pode contribuir para processos 

adequados de proteção, distribuição e destinação das atividades no território. 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa tem como objetivo geral compreender as 

especificidades de localização dos empreendimentos do PMCMV, visando identificar suas 

                                                
5
 Sobre outros estudos ver SANTO AMORE, Caio; SHIMBO, Lúcia; RUFINO, Maria Beatriz C.(Org.). 

Minha Casa... E a Cidade? Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida em seis Estados 
Brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. 
6
 Importante ressaltar que o Zoneamento deve ser considerado um instrumento ―vivo‖ que requer 

atualizações de acordo com as novas dinâmicas que surgem aos municípios. Para tanto, as 
atualizações da política urbana municipal precisam ser materializadas no Plano Diretor. 
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relações com as diretrizes do Macrozoneamento definidas nos Planos Diretores de 

Municípios integrantes da RMNatal. 

Como objetivos específicos, busca-se: (i) estabelecer a localização dos 

empreendimentos construídos pelo PMCMV junto ao macrozoneamento definido nos Planos 

Diretores, visando à leitura espacial da produção de moradias em relação aos instrumentos 

definidos nos Planos Diretores; (ii) identificar especificidades da localização dos 

empreendimentos do PMCMV em relação às faixas de renda; (iii) identificar o alinhamento 

entre o universo de implantação dos empreendimentos do PMCMV e as diretrizes do 

Macrozoneamento expressas nos Planos Diretores em estudo. 

O estudo está fundamentado na perspectiva do Direito à Cidade, notadamente no 

Direito à Moradia Digna, conforme definições da Agenda Habitat7. Nessa perspectiva, 

considera ainda o acumulado de estudos sobre Política Habitacional e Política Urbana no 

Brasil, referenciando os estudos de Adauto Cardoso (2013), Ermínia Maricato (2000; 2007; 

2008; 2009), Marcelo Lopes de Souza (2003; 2005), Nabil Bonduki (2004; 2009; 2013) e 

Raquel Rolnik (2009), bem como as recentes pesquisas de avaliação do Programa Minha 

Casa, Minha Vida, publicadas pela Rede Moradia e Cidade (2015). 

Como procedimentos metodológicos, consideram-se três eixos principais de análise: 

(i) No âmbito do PMCMV, são analisados os normativos do Programa que estabelecem 

diretrizes no que se refere à localização dos empreendimentos, bem como o número das 

unidades construídas para as diferentes faixas de renda em cada município universo de 

estudo; (ii) No âmbito do Plano Diretor, são observadas as diretrizes do macrozoneamento, 

identificando características das porções territoriais que tiveram empreendimentos do 

PMCMV construídos; (iii) Para verificação dos efeito territoriais da implantação dos 

empreendimentos, foram referenciados as pesquisas desenvolvidas por Moura (2013) e 

Bentes Sobrinha et al (2015), observando a existência de infraestrutura, serviços e 

equipamentos. 

O universo de estudo é definido pelos municípios que fazem parte da Metrópole 

Funcional da Região Metropolitana de Natal, constituída por seis municípios, segundo 

critérios de integração metropolitana na RMNatal8.  Justifica-se pelo fato de apresentarem o 

                                                
7
 A Agenda Habitat constitui um plano de ação global adotado pela comunidade internacional na 

Conferência Habitat 2, realizada em Istambul, Turquia, em 1996. Essa Agenda é uma plataforma de 
princípios que contribuem para o objetivo global das Nações Unidas de reduzir a pobreza e promover 
o desenvolvimento sustentável dentro de um contexto de intensas transformações urbanas nas 
cidades.. 
8
 O capítulo 02 dessa dissertação aborda características da RMNatal, esclarecendo os critérios de 

funcionalidade dos municípios. Para aprofundamento, ver estudo produzido pelo ICNT Observatório 
das Metrópoles ―Níveis de Integração dos Municípios Brasileiros em RMs, RIDEs e AUs à Dinâmica 
da Metropolização‖ (2012). 
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maior número de unidades habitacionais do PMCMV e por concentrarem 91% do déficit 

habitacional da RMNatal. Além desses fatores, trata-se do mesmo recorte espacial adotado 

na pesquisa de avaliação do PMCMV na RMNatal (BENTES SOBRINHA et al, 2015), que é 

referenciada para a análise de inserção urbana dos empreendimentos delimitados para 

estudo. 

Junto aos referidos municípios, foram analisados os Planos Diretores e as 

regulamentações previstas no macrozoneamento, sendo caracterizados os territórios onde 

se encontram implantados os empreendimentos do PMCMV. O macrozoneamento foi 

compreendido na conformação de diversas parcelas destinadas funcionalmente a 

determinadas ocupações, expressando a caracterização do solo e a delimitação dos tipos 

de uso e compatibilizando as intenções do planejamento urbano municipal (SOUZA, 2003). 

Assim, procedeu-se ao levantamento das macrozonas, zonas e áreas especiais, e 

foram elaborados mapas de síntese, com georeferenciamento por meio do software ArcGis. 

Isso possibilitou a visualização da variável espacial como recurso analítico, o qual permite 

observar o território e as suas inter-relações. Esses resultados foram relacionados à 

localização dos empreendimentos do PMCMV implantados nas referidas zonas, os quais 

foram analisados a partir da elaboração de Matrizes de Contribuição9. 

Para tanto, foram espacializados e georreferenciados 90 empreendimentos do 

PMCMV na RMNatal, com base nos dados obtidos junto à Caixa Econômica Federal e ao 

GEHAU/UFRN10. Os referidos empreendimentos abrangem a Faixa 1 (destinados às 

famílias com a faixa de renda entre 0 a 3 salários mínimos) e a Faixa 2 (destinados à faixa 

de renda entre 3 e 6 salários mínimos). Dentre os empreendimentos mapeados, delimitamos 

17 para análise de inserção urbana, com base nos estudos desenvolvidos por Moura (2013) 

e Bentes Sobrinha et al (2015). 

Assim, foram relacionados os principais conceitos da política habitacional e urbana, 

os normativos do Programa Minha Casa, Minha Vida, sendo a análise empírica observada a 

partir das delimitações previstas no macrozoneamento dos Planos Diretores Municipais, 

além das análises sobre a inserção urbana dos empreendimentos em estudo. 

Sobre a disposição da dissertação, o trabalho está estruturado em cinco capítulos, 

além desta introdução, que se propôs a apresentar noções referentes ao tema, problema, 

objeto, objetivos e metodologia. No primeiro capítulo, apresenta-se o marco teórico 

conceitual, com referências à interação entre as políticas habitacional e urbana e às 

                                                
9
 O detalhamento do procedimento metodológico adotado está inserido no próprio capítulo 3. 

10
 Dados da pesquisa desenvolvida por Bentes Sobrinha (2015) sobre avaliação do Programa Minha 

Casa, Minha Vida na Região Metropolitana de Natal, considerando informações da Caixa Econômica 
Federal – Base de Dados PMCMV, 2014. 



20 

relações entre o Estatuto da Cidade, Plano Diretor e Sistema de Habitação de Interesse 

Social. No segundo capítulo, contextualiza-se a produção habitacional recente, com ênfase 

no PMCMV, apresentando a relação entre o Programa e os Sistemas Nacional e Municipal 

de Desenvolvimento Urbano. O capítulo também apresenta essa análise para os municípios 

Região Metropolitana de Natal de forma a caracterizar o recorte territorial adotado. A análise 

da localização dos empreendimentos em relação às macrozonas delimitadas nos Planos 

Diretores de cada município, a partir da base de dados georreferenciada, identificando 

aspectos da política habitacional em curso, sobretudo quando diz respeito à localização dos 

empreendimentos do PMCMV no território é apresentado no terceiro capítulo, o qual 

também apresenta a metodologia da análise empírica. No quarto capítulo, trata-se as 

especificidades da localização dos empreendimentos do PMCMV analisados, identificando, 

a partir do macrozoneamento, conflitos de uso e ocupação do solo na implantação de 

empreendimentos do Programa em áreas limites de municípios. Por fim, o trabalho se 

conclui, compreendendo a sistematização das análises indicadas pela elaboração dos 

mapas de síntese, permitindo refletir sobre como a localização dos empreendimentos do 

PMCMV se relaciona com a política urbana, sobretudo quando se considera as diretrizes do 

macrozoneamento previstas nos Planos Diretores dos municípios da RMNatal. 

  



21 

1 MORADIA E ACESSO À TERRA: NOTAS SOBRE A INTERAÇÃO ENTRE AS 

POLÍTICAS HABITACIONAL E URBANA 

 

As cidades se configuram como lócus das relações econômicas e sociais, cujo 

cotidiano é complexo, constituindo-se de múltiplos atores com interesses diversos. Na 

dinâmica de produção capitalista, a terra constitui um elemento essencial à acumulação 

urbana sendo, ao mesmo tempo, um fator determinante para o atendimento das 

necessidades básicas de moradia e reprodução social (RIBEIRO, 2003). 

Nessa perspectiva, a política e o planejamento urbano possuem relevante papel 

como instrumentos possíveis de promover condições de habitabilidade nas cidades. No 

âmbito do planejamento, a moradia assume papel de destaque, sobretudo pela sua função 

social, e pelas transformações verificadas no espaço das cidades. 

Ao considerar o processo de urbanização e sua expressão nas cidades brasileiras, 

Valença (2008) destaca os contrastes presentes em grande parte das cidades no que se 

refere à moradia, acesso à rede de serviços e equipamentos urbanos, bem como à terra e à 

sua regularização. O autor discute aspectos da (i)legalidade, (in)formalidade e 

(ir)regularidade que se encontram presentes na formação de muitas cidades no Brasil, 

relacionando tal fato a explosão urbana, ao crescimento desordenado das cidades e as 

dificuldades crescentes de acesso à terra urbanizada pela grande maioria da população. 

Souza (2005) aborda essa questão para além da perspectiva brasileira, observando 

as diversas concentrações e contradições urbanas que se intensificaram com o processo de 

Revolução Industrial. Com o despovoamento do campo, muitas cidades se transformaram 

em grandes aglomerados urbanos, sendo difícil implementar uma atuação planejada do 

poder público que, diante de um intenso crescimento, assistia a aumento desenfreado da 

população, dos problemas urbanos, ambientais e sociais. 

De fato, as condições de vida nas grandes cidades, principalmente nas 
metrópoles, têm se deteriorado a olhos vistos, configurando o que podemos 
chamar de crise urbana. De espaço de mobilidade social e lugar de acesso 
à diversidade cultural, melhores oportunidades de emprego e qualidade de 
vida, elas têm se tornado aglomerações, em grande parte depósito de 
pessoas, marcadas pela fragmentação, dualização, violência, poluição e 
degradação ambiental (MARICATO; SANTOS JUNIOR, 2007, p. 167). 

 

Relacionado a esse aumento populacional e aos problemas urbanos, aprofundam-se 

as dificuldades históricas de acesso à terra. Valença (2003) realça essa questão, abordando 

que a propriedade da terra é um monopólio sobre uma mercadoria disputada, cujo acesso é 

controlado e regulado pelo mercado, tornando-se o grande obstáculo ao pleno 

desenvolvimento do setor habitacional. Nessa perspectiva, o problema habitacional no Brasil 



22 

não pode ser separado da questão fundiária, sendo tal relação responsável, em sua maioria, 

por produzir cidades que refletem graves desajustes históricos e estruturais. Maricato (2009, 

p.2) argumenta sobre a relação entre moradia e terra, destacando: 

Diferentemente de pão, automóvel, medicamentos, a habitação é uma 
mercadoria especial. Parte dessa complexidade deriva da sua relação com 
a terra. Cada moradia urbana exige um pedaço de terra para sua 
realização. E não se trata de terra nua. Trata-se de terra urbanizada, isto é, 
terra ligada às redes de água, energia, esgoto, drenagem, transporte 
coletivo além de equipamentos de educação, saúde, abastecimento, etc. 

 

Ao considerar que o problema da moradia tem uma relação direta com o processo de 

desenvolvimento urbano e com os problemas de acesso à terra, é importante refletir sobre a 

necessária interação entre as políticas habitacional e urbana e a configuração dessa 

articulação no Brasil, principalmente, como forma de fornecer condições adequadas de 

vivência no espaço urbano. 

Contudo, conforme se observará adiante, o contexto histórico dessas políticas no 

Brasil demonstra a clara fragilidade de integração, sobretudo quando se considera as 

intervenções habitacionais pautadas pelo poder público ao longo dos anos. Ao buscar refletir 

sobre a interação entre essas políticas, apresentam-se referências sobre moradia e 

desenvolvimento urbano no Brasil, contextualizando as principais iniciativas e instrumentos 

que antecedem as políticas urbana e habitacional contemporânea. 

Nesse sentido Nabil Bonduki (2004) analisa a atuação do Estado brasileiro, 

destacando como se deu a produção de moradias no contexto de desenvolvimento urbano e 

aumento populacional. Segundo o autor, as intervenções implementadas pelo poder público 

entre as décadas de 1930 e 1960, em sua maioria, ocorreram de forma pontual, tendo como 

principal objetivo atuar sobre a problemática sanitarista que assolava as cidades naquele 

período. 

Na década de 1930, o autor destaca a experiência dos Institutos de Aposentadorias 

e Pensões, que produziu um total de 140 mil moradias, em sua maioria destinada ao 

aluguel. Em 1946, a referência é para a Fundação da Casa Popular, considerada a primeira 

política nacional de habitação, mas que se revelou frágil dada à ausência de recursos e 

regras claras de financiamento (BONDUKI, 2004). Segundo o autor, a precariedade 

habitacional já caracterizava a vida de grande parte da população urbana do país. Cresciam 

os loteamentos irregulares, as periferias, as favelas, sem que fosse incorporada qualquer 

infraestrutura. 

De acordo com Blay (1985), em 1956 verificara-se mudanças nesse contexto, ainda 

que pontuais, com a criação do Serviço Especial de Recuperação das Favelas e Habitações 
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Anti-Higiênicas - SERFHA. Tal órgão se constituiu como umas das primeiras instituições 

para tratar do problema de moradias que assolava grandes cidades brasileiras. Porém, 

ainda que formalmente constituído, sua estrutura não foi capaz de produzir resultados 

transformadores. Ferreira (2009, p.13) se refere a esse período, como sendo aquele em que 

―a ‗melhor‘ política habitacional e urbana era a da ‗não-ação‘, deixando as cidades 

brasileiras conformarem suas enormes periferias sob o signo da informalidade urbanística e 

da autoconstrução como única solução habitacional‖. 

Em termos institucionais, somente em 1964, foram criadas novas estruturas, 

notadamente o Sistema Financeiro de Habitação - SFH e o Banco Nacional de Habitação – 

BNH -, que estabeleceram diretrizes para uma política urbana e habitacional, em nível 

federal. O problema foi que tais iniciativas ocorreram sob o regime militar, resultando em 

políticas centralizadas tanto do ponto de vista político, quanto administrativo. Assim, foram 

alocados investimentos consideráveis para o setor, sendo um período marcado pela 

construção de grandes conjuntos habitacionais em diversas cidades brasileiras. Esses 

conjuntos, de uma maneira geral, foram produzidos por dois principais agentes que se 

constituíram nas esferas estaduais: Companhias de Habitação – COHABs (órgão 

responsável pela destinação de conjuntos à população de menor poder aquisitivo) e 

Institutos de Orientação de Cooperativas Habitacionais – INOCOOPs. 

No entanto, conforme destaca Denaldi (2004), a partir de uma análise breve da 

atuação do BNH, verifica-se que a oferta habitacional promovida no período não foi capaz 

de enfrentar adequadamente o problema habitacional, uma vez que, os recursos 

mobilizados não alcançaram os grupos de baixo poder aquisitivo, além de representarem 

um enorme distanciamento com o modelo de cidades que deveriam ser construídos. 

Ferreira (2009, p.13) considera que: 

Entretanto, o recorte economicista e privatista, voltado mais aos interesses 
do crescimento econômico e ao favorecimento das grandes empreiteiras, 
fez com que o período do SFH/BNH, embora tenha produzido mais de 4 
milhões de unidades, tenha sido marcado pela péssima qualidade das 
construções, a generalização do favor e das trocas eleitorais como regra 
para o atendimento à população, e a reprodução de um padrão urbano 
altamente oneroso para o Poder Público pelo qual, invariavelmente, os 
conjuntos habitacionais eram produzidos em áreas distantes e sem 
infraestrutura. 

 

Com a extinção do BNH, em 1986, não se verificou ações significativas no campo da 

política habitacional na esfera Federal, nem por parte dos Estados e Municípios. A 

desarticulação institucional e a significativa redução de recursos para a área concorreram 

para o progressivo incremento do déficit habitacional e crescimento das periferias pobres. 
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Como destaque desse período, elucidam-se algumas experiências interessantes que 

foram tentadas, a exemplo de mutirões, financiamento de terrenos e materiais de 

construção, urbanização de favelas e regularização fundiária, além de uma atuação 

remanescente das COHABS e INOCOOPS. Contudo, sem um projeto nacional e com pouco 

incentivo tais experiências não lograram êxito em termos de enfrentamento do problema 

habitacional, em uma escala mais ampla, tal como realça Klintowitz (2015, p.108): 

Alguns municípios recorreram a convênios e parcerias com COHABs de 
atuação regional. Outros criaram empresas municipais para provisão 
habitacional que começaram a produzir unidades na década de 1990. Esta 
fase de atomização de experiências nas esferas municipal e estadual foi 
caracterizada por uma grande heterogeneidade e marcada pela diversidade 
de iniciativas, mas pouco articulada em decorrência da ausência de uma 
política nacional. Embora tenham surgido interessantes programas 
habitacionais que adotaram pressupostos inovadores como 
desenvolvimento sustentável, estímulo a processos participativos, parceria 
com a sociedade organizada, projetos integrados e a articulação com a 
política urbana (MCIDADES, 2007; BONDUKI, 1996), estas experiências 
foram pouco disseminadas entre outros municípios, e acabaram como 
experiências autônomas e isoladas que não ajudaram, com raras exceções, 
a gestar políticas mais amplas e disseminadas no contexto nacional. 

 

Os conflitos vivenciados no contexto da ditadura militar e a crise social e ambiental 

(verificados nas cidades brasileiras) concorreram para a rearticulação dos movimentos 

sociais. Notadamente, os seguimentos mobilizados em torno da ideia de um projeto de 

Reforma Urbana para o país, fundamentado nos princípios do direito à cidade, pressionaram 

para a formulação de uma agenda pública capaz de enfrentar os graves problemas urbanos. 

Nessa perspectiva, é importante destacar o papel desempenhado por múltiplos 

atores na promoção de fóruns e conferências nos anos 1990 que tratavam do direito à 

cidade como um direito humano. Como marco desse processo, ressalta-se a articulação 

entre professores, ambientalistas, organizações não governamentais, movimentos populares 

urbanos e organismos nacionais e internacionais que lançaram um novo olhar sobre o 

direito à cidade, ao tratar das condições adequadas de vida e das mudanças de enfoque 

sobre a questão urbana. Essa necessidade de repensar o desenvolvimento urbano 

configurou o conjunto de intenções da Agenda Habitat. 

Os programas promovidos pelo Habitat são concebidos para auxiliar as 
decisões políticas dos governantes e comunidades locais a enfrentar as 
questões urbanas e encontrar soluções exequíveis e duradouras. Sua 
organização é descrita em diversos documentos como Declaração de 
Vancouver sobre Assentamentos Humanos, Agenda Habitat, Declaração de 
Istambul sobre Assentamentos Humanos, Declaração sobre Cidades e 
Outros Assentamentos Humanos no Novo Milênio e Resolução 56/206 
(ANTONUCCI, 2009, p. 1). 

 



25 

Nessa conjuntura de mobilização popular, verificou-se a retomada das lutas por 

moradia e pelo direito à cidade, em nível nacional, com a organização do Movimento 

Nacional de Reforma Urbana - MNRU11, mobilizado em função do processo constituinte de 

1988. Klintowitz (2016, p.166) destaca que: 

Com a redemocratização e a desestruturação da política federal de 
habitação até então estruturada no Banco Nacional de Habitação (BNH), 
emergiram movimentos sociais urbanos, como o Movimento Nacional de 
Reforma Urbana (MNRU) – transformado posteriormente em Fórum 
Nacional da Reforma Urbana (FNRU) –, que conquistaram o 
estabelecimento de um progressista arcabouço jurídico para o 
desenvolvimento urbano e praticaram de forma participativa, junto com 
governos locais de esquerda, algumas experiências de implementação no 
território. 

 

Com o processo de redemocratização do Estado brasileiro e com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, configurou-se um novo contexto para a condução das 

políticas públicas. No tocante à política urbana, o processo constituinte significou, entre 

outros, a partilha das políticas indutoras do desenvolvimento, ampliando a autonomia dos 

estados e dos municípios e a instituição do princípio da função social da cidade e da 

propriedade expresso no Capítulo da Política Urbana, artigos 182 e 183. Da mesma forma, a 

aprovação do Estatuto da Cidade em 2001 (Lei nº 10.257/01) significou avanços para a 

formulação de políticas habitacionais e urbanas inclusivas. De acordo com Fernandes 

(2013, p.214): 

A aprovação da lei federal em 2001 foi em grande medida resultado de um 
amplo processo nacional de mobilização sociopolítica clamando pela 
promoção de reforma urbana no Brasil. O Estatuto da Cidade regulamentou 
o capítulo original sobre política urbana que tinha sido aprovado pela 
Constituição Federal de 1988, capítulo esse que também tinha sido 
precedido por uma mobilização sociopolítica sem precedentes, e que se 
manifestou especialmente por meio da Emenda Popular pela Reforma 
Urbana. 

 

A partir dessa Lei, colocou-se um conjunto de instrumentos para a regulação do uso 

e ocupação do solo, regularização fundiária e gestão democrática das cidades, que apontam 

para a possibilidades de democratização do acesso à terra urbanizada, por meio do Plano 

Diretor que, de acordo com o artigo 182 da Constituição de 1988 se constituiu no 

instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. 

Em uma análise preliminar do conteúdo normativo podemos afirmar que 
foram inseridos no ordenamento jurídico constitucional brasileiro princípios 
(função social da cidade e função social da propriedade urbana), 

                                                
11

 O processo de mobilização a favor da elaboração de emendas populares que foram apresentadas 
ao Congresso Constituinte em 1988 teve como um dos protagonistas o MNRU, fortalecido pela 
atuação de entidades de bairro, entidades profissionais e acadêmicas, culminando na proposição de 
emenda legitimada por 130 mil assinaturas (STEFANIAK; STEFANIAK, 2012). 
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instrumentos jurídicos (parcelamento e edificação compulsórios, IPTU 
progressivo, desapropriação por interesse público e usucapião especial de 
imóvel urbano) e de planejamento estratégico (plano diretor) que se 
efetivamente transformados em políticas púbicas concretas poderiam 
induzir a uma reforma urbana que, em uma interpretação teleológica da 
norma, seria imprescindível para a garantia do bem-estar de todos os 
habitantes da cidade (STEFANIAK; STEFANIAK, 2012, p. 15). 

 

Nesse contexto, a criação do Ministério das Cidades, em 2003, se colocou como 

importante marco institucional para a retomada das políticas urbana e habitacional no país. 

Além do MCidades, a pauta da gestão participativa ganhou novos contornos, avançando-se 

na construção de uma instância de participação e controle social da política urbana, o 

Conselho Nacional das Cidades – ConCidades12. A estruturação do Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Urbano criou as condições para a formação dos sistemas estaduais e 

municipais de desenvolvimento urbano, envolvendo os diversos setores, ou seja, habitação, 

transporte e mobilidade e saneamento. 

No âmbito desses sistemas de planejamento e gestão, o Plano Diretor se destaca 

como instrumento principal do planejamento municipal pela sua condição de conter as 

diretrizes de regulação do solo urbano, da efetivação do direito à cidade e da função social 

da propriedade. A Política Nacional de Habitação (2004) foi configurada com a criação do 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (2005), além do Plano Nacional de Habitação (2009). 

No tocante à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, o Plano Diretor se 

constitui no principal instrumento para o cumprimento da função social da propriedade. O 

prazo para que as cidades elaborassem o Plano Diretor, instrumento básico da política 

urbana em nível local, se estendeu até o ano de 2008, evidenciando diversas questões, 

conforme análise de Rolnik, Cymbalista e Nakano (2011): 

Os municípios, em sua grande maioria, elaboraram seus Planos Diretores, 
e, em grande número desses Planos, o tema da moradia e solo urbano e 
instrumentos de política fundiária estão presentes. Há que se apontar, 
entretanto as limitações e fragilidades destes processos de planejamento 
locais. Em primeiro lugar, estes foram elaborados em sua grande maioria 
sem referências ou marcos de planejamento regionais e muito menos ainda, 
nacional. (...) Este é um limite da ação exclusivamente focada no município 
utilizada na Campanha pelos Planos Diretores Participativos, fruto mais das 
contingências do momento – prazo de 2006 definido pelo Estatuto da 
Cidade e a necessidade de que este não se transformasse imediatamente 
em ―lei que não pega‖ antes mesmo de ser experimentado - do que 
propriamente de uma opção radicalmente descentralizadora (ROLNIK; 
CYMBALISTA; NAKANO, 2011, p.14). 

                                                
12

 A estrutura do ConCidades foi definida de forma a promover participação dos movimentos sociais, 
e também trazer os setores produtivos e outros atores, como ONGs e universidades para perto do 
MCidades, que necessitava de todo o apoio fora do governo para se legitimar dentro dele 
(KLINTOWITZ, 2015). 
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Além dos desafios postos para a formulação e implementação dos Planos Diretores, 

destacam-se ainda os limites que se apresentam para a sua necessária articulação com os 

Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS). De acordo com Denaldi (2009, 

p.4): 

A integração da política de habitação à política urbana é um dos eixos da 
PNH e a função social da propriedade urbana um de seus princípios. É 
fundamental que o PLHIS seja desenvolvido de forma articulada ao Plano 
Diretor, de modo a possibilitar a ampliação do acesso à terra urbanizada às 
classes de menor renda. 

 

Assim, após longo período de urbanização acelerada marcada pelo crescimento da 

problemática de moradia e agravamento dos problemas urbanos, e apesar dos avanços 

verificados no âmbito do marco regulatório e na formulação dos instrumentos voltados para 

a promoção do acesso universal aos equipamentos e serviços urbanos; para o planejamento 

e a gestão democrática e para a prevalência do interesse comum sobre o direito individual 

da propriedade, a interação entre as Políticas Urbana e Habitacional não encontra meios 

efetivos de realização. 

Ao considerar a constituição do Sistema Nacional de Habitação e dos investimentos 

alocados em habitação social, Cardoso (2013) faz um balanço dessa atuação, 

demonstrando, em certa medida, uma desvinculação dos princípios da Política Nacional de 

Habitação e o desenho institucional do PMCMV que, em maior e menor grau, prioriza muitas 

vezes a mera construção de unidades habitacionais, sem considerar os princípios 

integradores entre as políticas. 

Akaish (2013) ressalta que tal sistema é anacrônico, no qual os recursos e as 

políticas caminham por vertentes distintas, restando a escala municipal os efeitos do não 

cumprimento de requisitos básicos que deveriam pautar a decisão e desenhar o território. 

Conforme exposto e embora na última década sejam observadas conquistas positivas para 

o âmbito normativo-institucionais, tais avanços não foram capazes de promover mudanças 

efetivas na função social da cidade. 

Miranda (2009, p.25) considera que: 

Nos últimos vinte anos, assistiu-se a importantes mudanças nas 
abordagens sobre o urbano: a uma crescente ampliação do papel dos 
municípios nos campos do planejamento e da gestão urbana; a implantação 
de mecanismos para a garantia da participação no planejamento; e o 
crescimento da questão ambiental. Ao mesmo tempo, mantiveram-se 
questões estruturais que comprometem e desafiam as formas 
convencionais de tratamento da urbanização, em particular nas áreas de 
transição rural-urbana. A seletividade do acesso ao solo, a crescente 
irregularidade fundiária, a manutenção de uma visão partida, fragmentada, 
do território, a valorização desigual do solo promovida por práticas 
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especulativas, a apropriação privada de investimentos públicos e a 
expansão urbana periférica e desordenada que compromete cada vez mais 
os recursos naturais são exemplos dessas questões que tiveram 
continuidade. 

 

Conclui-se, assim, que houve um processo importante de retomada da Política 

Urbana e habitacional no contexto de restabelecimento do Estado Democrático no Brasil, a 

partir da Constituição Federal de 1988. Não houve, porém, avanços significativos no tocante 

a interação entre as políticas públicas, notadamente as políticas urbana e habitacional em 

questão, o que concorreu para o intenso conflito entre moradia e terra e para a fragilidade 

dos programas e projetos habitacionais, numa perspectiva de democratização do acesso à 

terra e de promoção da moradia digna. Essas questões são tratadas adiante, considerando 

a implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida e a sua relação com os 

instrumentos da política urbana. 
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2 PRODUÇÃO HABITACIONAL E URBANA RECENTE: O PROGRAMA MINHA CASA, 

MINHA VIDA EM FOCO 

 

Dentre os problemas evidenciados no processo de implementação do Programa 

Minha Casa, Minha Vida, destaca-se a questão da desarticulação entre a política 

habitacional e a política urbana. Cabe ressaltar que o problema da integração entre as 

políticas habitacionais e urbanas não é específico do Programa habitacional em questão, 

mas se inscreve na trajetória das políticas públicas no Brasil.  

O que os estudos realçam é o fato do PMCMV não ter buscado enfrentar essa 

desarticulação, uma vez que o ambiente institucional no qual o PMCMV foi definido é 

caracterizado por avanços na definição de instrumentos de gestão do solo urbano, nos 

marcos do Direito à Cidade e por um acúmulo de discussões no âmbito da elaboração do 

Plano Nacional de Habitação (PlanHab), que estava em processo de elaboração, à época 

de lançamento do PMCMV. Ressalta-se, ainda, que o tema da interação entre as políticas 

públicas comparece de forma direta ou transversal na agenda das Conferências das 

Cidades, desde 2003. 

Nesse sentido, no início do processo de implementação do PMCMV, Nabil Bonduki 

(2009, p.13) evidenciou o problema de distanciamento desse Programa com as diretrizes os 

princípios da Política Urbana e do PlanHab, destacando que: 

A localização dos empreendimentos poderá ser inadequada, em áreas 
carentes de emprego, infraestrutura e equipamentos, correndo o risco, 
ainda, de gerar impactos negativos como a elevação do preço da terra, que 
representaria a transferência do subsídio para a especulação imobiliária, 
desvirtuando os propósitos do Programa. 

 

Ao avaliar o desempenho do PMCMV, o citado autor aponta ―uma série de distorções 

na alocação de recursos e na localização das moradias produzidas que, além de ter um 

impacto reduzido no déficit habitacional13, geram novos problemas urbanos‖ (BONDUKI, 

2013, p.1). Assim, num período de quatro anos de atuação do Programa (2009-2013), o 

autor evidencia que os expressivos recursos destinados para habitação, porém dissociados 

de uma política fundiária, têm gerado um intenso processo de especulação imobiliária e 

exclusão social. 

Com relação às Conferências das Cidades, destaca-se o seu papel como importante 

canal de discussão da temática de interação das políticas. A 1ª Conferência (2003) 

                                                
13

 Segundo Nabil Bonduki (2013), frente ao elevado déficit habitacional brasileiro, o número de 
moradias construídas através do PMCMV ainda não é compatível com a necessidade habitacional do 
país, além de pesquisas reforçarem que o Programa Minha Casa Minha Vida acabou por privilegiar 
cidades menores, onde é mais fácil produzir casas e o déficit habitacional é menos expressivo. 
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estabeleceu parâmetros para uma Política de Desenvolvimento Urbano com propostas de 

integração das políticas setoriais. A 2ª Conferência (2005) aprovou, entre outros, a 

estruturação e os instrumentos da Política Regional e Metropolitana. A 3ª Conferência 

(2007) buscou avançar na do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e na criação de 

uma Política de Regularização Fundiária e de uma Política de Prevenção e Mediação de 

Conflitos Fundiários Urbanos. A 4ª Conferência (2010) pautou como tema a integração da 

Política urbana no território, destacando a Política Fundiária, de Mobilidade e Acessibilidade 

Urbana, Habitação e Saneamento, bem como a relação entre a Política de Desenvolvimento 

Urbano e os programas governamentais, como o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) e o PMCMV. A 5ª Conferência (2013) focalizou o debate sobre a implementação do 

Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, na perspectiva de consolidar e definir o 

papel dos entes federados no que tange às políticas de Moradia, Mobilidade e Saneamento 

Básico. Por fim, a 6ª Conferência Nacional das Cidades, que será realizada em Brasília, no 

período de 05 a 09 de junho de 2017, pontua o tema da ―Função Social da Cidade e da 

Propriedade‖, considerando como perspectiva ―Cidades Inclusivas, Participativas e 

Socialmente Justas‖. 

No âmbito da Região Metropolitana de Natal, a pesquisa de avaliação realizada por 

Bentes Sobrinha et al (2015) constatou o processo de desarticulação com a política urbana, 

ressaltando a localização dos empreendimentos em áreas periféricas e ambientalmente 

frágeis. Problemas dessa natureza foram identificados em outras Regiões Metropolitanas, 

conforme os resultados de pesquisas avaliativas publicados pela Rede Cidade e Moradia 

(SANTO AMORE; SHIMBO; RUFINO, 2015). 

Tais estudos apontam que parte dessa problemática se relaciona ao protagonismo 

das empresas na escolha da localização dos empreendimentos, combinada com as 

fragilidades de regulação do uso e ocupação do solo a nível local. De acordo com Cardoso e 

Jeanisch (2014, p.7): 

O modelo adotado pelo PMCMV coloca a iniciativa privada como agente 
promotor da política, deslocando os interesses envolvidos na produção 
habitacional para âmbitos nos quais questões de caráter qualitativo 
associadas à dimensão social da moradia são subordinadas a questões 
econômicas, seja no sentido do impacto quantitativo do Programa, seja 
através das estratégias empresariais que buscam ampliar ao máximo a taxa 
de lucro e a produtividade. 

 

Ou seja, se, de um lado, o PMCMV objetivou incentivar a produção e a aquisição de 

novas unidades habitacionais, bem como promover a requalificação de imóveis urbanos e 

rurais, do outro, se configurou num importante fator de dinamismo econômico com a 

finalidade de gerar emprego, renda e fomentar as atividades da construção civil, face à crise 
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econômica internacional que se configurou principalmente partir de 2008. Assim, o PMCMV 

tem dialogado muito mais com os interesses do setor imobiliário do que com a própria lógica 

de elaboração do PlanHab (KLINTOWITZ, 2016). 

De acordo com Bonduki (2009), partindo do estímulo à produção de Habitação de 

Interesse Social e considerando o panorama de crise que começava a impactar o setor 

privado, o PMCMV articulou o mercado imobiliário como um dos seus principais agentes, 

acreditando ser essa uma estratégia, tanto para solucionar o problema de moradia que se 

acumulava no déficit habitacional, quanto para impulsionar o ciclo do capital financeiro das 

construtoras no país. 

Nessa perspectiva, o PMCMV passou a inserir grande parcela da população 

brasileira no mercado formal da habitação, concedendo subsídios de financiamento para as 

classes de renda média e possibilitando o acesso à habitação para aquelas famílias que 

possuem renda de até três salários mínimos, tornando-se o maior programa habitacional 

brasileiro implementado desde a época do Banco Nacional de Habitacional14. 

Após considerar esse contexto geral, apresenta-se a seguir aspectos institucionais 

do PMCMV.   

 

2.1 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA: DESENHO INSTITUCIONAL E RELAÇÕES 

COM A POLÍTICA URBANA 

 

O PMCMV foi criado pela Medida Provisória nº 459/2009, posteriormente convertida 

na Lei nº 11.977/2009, sendo estruturado para atender três faixas de renda. A Faixa 1 do 

Programa é destinada a famílias com renda mensal inferior a R$ 1.600,00, que podem 

receber subsídios de até 96% do valor do imóvel. A Faixa 2 abrange o segmento de renda 

familiar acima de R$ 1.600 até R$ 3.275 e para esse grupo os juros cobrados são menores 

que os de mercado e os subsídios podem chegar a R$ 25 mil por família, sendo que, quanto 

menor a renda familiar, maior o valor subsidiado. A Faixa 3 compreende famílias com renda 

de R$ 3.275 até R$ 5.000, não havendo para esse grupo subsídio no valor do imóvel, mas 

as taxas de juros também são menores que as de mercado (BRASIL 2009). 

São consideradas como público alvo do Programa as famílias que não possuem 

casa própria ou financiamento habitacional, famílias residentes em áreas de risco ou que 

                                                
14

 De acordo com Santo Amore (2015), durante os 22 anos de existência do Banco Nacional de 
Habitação, foram financiadas uma média de 4,5 milhões de moradias. Para o PMCMV, os dados de 
2016 indicavam uma média de quatro milhões de unidades contratadas, representando em cinco 
anos de atuação do programa a contratação de quase 80% das unidades do BNH. 
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tenham sido desabrigadas, famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, 

famílias de que façam parte pessoas com deficiência e também contempla uma reserva de 

unidades para atendimento aos idosos. 

Segundo dados do Ministério das Cidades divulgados em 2016, o Programa 

alcançou as metas estabelecidas para as duas primeiras fases e atingiu a produção de mais 

de quatro milhões de unidades. Desse total, as famílias beneficiadas já receberam 2,6 

milhões de moradias e mais 1,4 milhão de casas e apartamentos estão contratados para 

entrega15. Em linhas gerais, o PMCMV apresenta inovações em sua estrutura, em seu 

público-alvo, em sua dimensão e em sua articulação com as unidades federativas. De 

acordo com Santo Amore (2015, p.12): 

[...] um Programa habitacional lançado em 2009 contratou em apenas cinco 
anos quase 80% das unidades que o BNH financiou nos seus 22 anos de 
existência, sendo que cerca da metade dessas unidades já foi entregue; 
que esse Programa atende primordialmente a famílias de menor renda, pois 
tem níveis de subsídios que podem chegar a 96% dos valores financiados, 
que a produção habitacional ganhou escala industrial. (...) o Programa 
permite que entidades populares sejam responsáveis diretas pelos 
contratos, que organizem as famílias beneficiárias, discutam os projetos e 
acompanhem a execução das obras e (...) que a produção seja 
acompanhada de trabalho social, organizativo e comunitário, com recursos 
destinados exclusivamente para isso. 

 

Sobre os procedimentos de implantação do PMCMV para a construção de 

empreendimentos Faixa 1, o Manual de orientações produzido pelo Ministério das Cidades 

estabelece: 

1. O governo estadual ou municipal assina o Termo de Adesão com a 
CAIXA e a partir desse momento a CAIXA passa a receber propostas de 
aquisição de terreno e produção de empreendimentos para análise junto 
com a documentação necessária; 

2. Estados e Municípios, a partir dos cadastros existentes, indicam à CAIXA 
as famílias a serem beneficiadas, de acordo com os critérios de 
elegibilidade e seleção definidos para o Programa; 

3. As construtoras apresentam projetos às superintendências regionais da 
CAIXA, podendo fazê-los em parceria com estados, municípios; 

4. Após análise simplificada, a CAIXA contrata a operação; 

5. A execução das obras do empreendimento é realizada pela construtora 
contratada pela CAIXA, que se responsabiliza pela entrega dos imóveis 
concluídos e legalizados; 

6. Após a conclusão da obra os imóveis são adquiridos pelas famílias 
beneficiadas diretamente na CAIXA (BRASIL, 2010, p.26). 

 

                                                
15

Dados divulgados no site do Programa em abril de 2016. Disponível em 
<http://www.minhacasaminhavida.gov.br/resultados-do-programa.html>. Acesso: em 18 abr. 2016.  
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Identifica-se, assim, que o formato do Programa permite que construtoras imobiliárias 

indiquem o terreno em que os empreendimentos habitacionais serão construídos, 

dificultando e, em outros casos, fragilizando o processo de implementação dos Planos 

Diretores pela maioria dos municípios. 

Sobre essa questão, Maricato (2009) infere que o PMCMV colocou em evidência o 

déficit habitacional brasileiro. Contudo, para compreender o outro lado do Programa e os 

desafios de sua atuação, a autora ressalta que é preciso olhar criticamente para as cidades, 

observando se essa produção se articula com as diretrizes da política urbana, sobretudo 

com o cumprimento da função social da propriedade. 

Nessa perspectiva, quando se observa a construção política que vinha se 

consolidando com as diretrizes do PlanHab, verifica-se que a proposta do PMCMV prioriza 

apenas a dimensão quantitativa do déficit habitacional. As diretrizes do Plano Nacional de 

Habitação que estava sendo estruturado de maneira participativa, organizado em bases 

comunitárias e considerando diferentes formas de atuação a depender da caracterização 

dos problemas verificados nos municípios, em grande medida não foram atendidas. 

Conforme já destacado por Bonduki (2009, p.12-13), a rápida formulação do PMCMV, 

rompeu com o que vinha sendo desenvolvido. 

A crise econômica e a disposição do governo em dinamizar a construção 
civil atropelaram a construção do PlanHab, pactuado como uma estratégia 
de longo prazo [...]. O programa não adota o conjunto das estratégias que o 
PlanHab julgou indispensável para equacionar o problema habitacional, 
sobretudo nos eixos que não se relacionavam com os aspectos financeiros; 
em consequência, aborda-o de maneira incompleta, incorrendo em grandes 
riscos, ainda mais porque precisa gerar obras rapidamente sem que se 
tenha preparado para isso [...]. Várias estratégias do PlanHab, se 
incorporadas ao Minha Casa, Minha Vida, poderiam ser positivas, como o 
―subsídio localização‖, valor adicional a ser concedido aos 
empreendimentos de áreas mais centrais e consolidadas. 

 

Nesse contexto e considerando o princípio da função social da propriedade definido 

nos Planos Diretores, resulta que o poder público local não tem conseguido garantir a oferta 

de terra urbanizada e bem localizada, com qualidade urbanística, provida de infraestrutura, 

equipamentos e serviços. Apesar da obrigatoriedade de constituição do Sistema Municipal 

de Desenvolvimento Urbano e de aplicação do Estatuto da Cidade, muitos municípios não o 

fizeram de forma significativa. Sobre essa atuação das prefeituras municipais, Ferreira 

aborda (2015, p.8): 

 

(...) elas dispõem de um conjunto de instrumentos legais para, por exemplo, 
combater a retenção de terras ociosas em áreas centrais, para fazer 
estoques fundiários para fins de moradia, para regularizar áreas informais. 
Instrumentos que poderiam lhes dar a força reguladora necessária para 
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produzir HIS em áreas mais centrais, ainda mais quando aparecesse 
alguma política de financiamento mais substanciosa. 

 

Assim, na ausência de uma política fundiária e com as fragilidades verificadas na 

implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade que seriam fundamentais para 

atuação do PMCMV, a implantação dos empreendimentos tem contribuído para agravar o 

problema da produção de moradias em áreas periféricas, destituídas de infraestrutura e 

acesso a serviços urbanos (CARDOSO, 2013). 

Esse movimento sugere uma maior facilidade das incorporadoras em criar 
novas frentes de expansão para a Faixa 1, independente dos padrões de 
urbanização existentes ou mesmo da oferta de infraestrutura ou serviços 
públicos, algo que não deve ser dissociado da atuação limitada das 
administrações municipais na definição de parâmetros para regular a 
implantação dos empreendimentos contratados. Desta forma a 
incorporadora produz com garantia da demanda, não precisa arcar com 
custos de comercialização e divulgação, além de geralmente se beneficiar 
com a doação de terrenos, flexibilização das leis urbanísticas ou redução na 
tributação oferecida pelas administrações municipais (CARDOSO; 
JEANISCH, 2014, p.13). 

 

Tal problemática evidencia a falta de diálogo do PMCMV com os instrumentos da 

política urbana, atribuindo a esfera municipal a limitada atuação no que se refere às normas 

de regulação do uso e à ocupação do solo. O papel do município, nesse sentido, é o de 

atuar na organização da demanda, mantendo um cadastro atualizado de beneficiários com 

informações que permitam aplicar os critérios de seleção do PMCMV e o de gerir o território, 

por meio da aplicação do Plano Diretor e dos instrumentos urbanísticos que permitem o 

acesso à terra urbanizada bem localizada. 

No entanto, tem se observado, na prática, que esse, em geral, se limita a aprovar os 

empreendimentos, além de flexibilizar suas legislações, alterando o padrão do uso e 

ocupação do solo de modo a estimular as empresas a investirem em seus territórios. Assim, 

permitem a construção de empreendimentos em localizações com terrenos mais baratos, 

tais como em antigas zonas rurais incorporadas a partir de alterações nos perímetros 

urbanos (CARDOSO; JEANISH, 2014). 

Aspectos da flexibilização das legislações urbanísticas foram identificados em 

Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. No primeiro caso, Pequeno e Freitas (2013) 

abordaram a atuação do poder público municipal a qual flexibilizou a legislação que impedia 

a construção de empreendimentos em áreas não dotadas de redes de esgotamento 

sanitário. Já a situação do Rio de Janeiro, se refere à flexibilização pela prefeitura da 

legislação, permitindo a construção de unidades habitacionais com área reduzida em 

relação ao padrão da norma vigente, a ampliação do número de pavimentos sem elevador, 
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além da formação de consórcios para permitir a construção de um maior número de 

unidades habitacionais em uma mesma área (CARDOSO et al, 2013). Em São Paulo, Lopes 

e Shimbo (2015) realizaram um estudo de adequação à legislação vigente, verificando 

divergências entre os empreendimentos e as normas que regulam o dimensionamento de 

unidades e prescrições urbanísticas, concluindo que, em muitos casos, houve a edição de 

normativas específicas, reduzindo as exigências locais para o mínimo exigido pelo PMCMV. 

Rufino (2015, p.69) analisa a flexibilização dos parâmetros normativos, destacando a 

alteração da legislação de maneira a permitir a implementação de empreendimentos do 

PMCMV em áreas de restrições urbanísticas. 

Na implantação dos empreendimentos do Programa, como já mencionado, 
as alterações na legislação urbanística para conversão de zona rural em 
zona urbana foram essenciais, estando esse processo articulado em 
diversos casos à delimitação de ZEIS, que permitiram em muitas situações 
a flexibilização de parâmetros de uso, ocupação e parcelamento do solo, no 
sentido de possibilitar maior adensamento e ou adequação à implantação 
de grandes empreendimentos do Programa, seja na forma de loteamento ou 
condomínio (RUFINO, 2015, p. 69). 

 

Ao considerar o exposto e em que pese os significativos investimentos realizados em 

moradia, os empreendimentos do PMCMV destinados para atender a população de mais 

baixa renda revelam uma lógica de produção habitacional que não dialoga com os princípios 

do direto à moradia digna, conflitando com os princípios do SNHIS, principalmente no 

tocante à dimensão estratégica dos instrumentos de política urbana, em especial aqueles 

que possibilitam a efetivação da função social da propriedade. 

 

2.1.1 PMCMV: notas sobre a Política de Desenvolvimento Urbano 

 

Objetiva-se aqui analisar como os municípios brasileiros atuam com relação às 

políticas habitacional e urbana frente ao processo de implementação do Programa Minha 

Casa, Minha Vida. Nesse sentido, no contexto pós-aprovação do Estatuto da Cidade em 

2001, identifica-se a atuação dos municípios brasileiros na elaboração dos seus Planos 

Diretores e na constituição dos seus Sistemas Municipais de Desenvolvimento Urbano, 

relacionando essa análise aos resultados recentes do PMCMV.  

Para tanto, foram utilizados os seguintes procedimentos:  

 Informações sobre Plano Diretor: consulta a Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais - MUNIC realizada pelo IBGE em 2015, na qual foram apresentados os 

resultados mais recentes sobre o quantitativo de municípios brasileiros que possuem 
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Plano Diretor elaborado e aprovado. Utilizou-se, ainda, os resultados da pesquisa 

realizada pela Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para Implementação de 

Planos Diretores Participativos, sistematizados por Santos Júnior e Montandon 

(2011), que avaliaram qualitativamente os Planos Diretores de municípios brasileiros; 

 Informações sobre o SNHIS: consulta à base de dados disponibilizada pelo 

Ministério das Cidades em abril de 2016 sobre a situação dos entes federados frente 

às exigências do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, 

incluindo dados recentes sobre a elaboração dos Planos Locais de Habitação de 

Interesse Social - PLHIS;  

 Informações sobre PMCMV: consulta aos dados disponibilizados pela Caixa 

Econômica Federal16 sobre o quantitativo de unidades habitacionais contratadas pelo 

Programa Minha Casa, Minha Vida em cada região brasileira. 

No que se refere ao Plano Diretor, destaca-se a sua importância, tendo em vista que 

a partir da Constituição Federal de 1988, tornou-se o principal instrumento da Política 

Urbana, sendo por meio desse instrumento que se pode efetivar a função social da 

propriedade. Sobre a constituição dos Sistemas Municipais de Desenvolvimento Urbano, a 

partir 2003, com criação do Ministério das Cidades, definiu-se um espaço institucional 

importante para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, notadamente para as 

políticas habitacional e urbana. 

Sobre a questão fundiária, Cardoso e Silveira (2011, p.102) destacam que é 

competência dos municípios fornecer as orientações e diretrizes para o tema, utilizando-se 

de seus Planos Diretores para ―definir a função social da propriedade e implementar os 

instrumentos de controle sobre a especulação fundiária previstos na Carta Magna e no 

Estatuto da Cidade‖. Nesse sentido, já está constatada a importância da implementação do 

Plano Diretor, bem como o cumprimento dos requisitos de adesão ao SNHIS para sua 

capacitação no enfrentamento dos problemas urbanos. Contudo, conforme se observará 

adiante, os municípios apresentam inúmeras dificuldades para elaboração desses sistemas 

e, quando o fazem, é notória a fragilidade de implementação dos instrumentos. Santos 

Junior, Silva e Sant‘Ana (2011, p.15) abordam o problema, destacando: 

A maioria não apresenta uma estrutura administrativa adequada para o 
exercício do planejamento urbano, no que se refere aos recursos técnicos, 
humanos, tecnológicos e materiais, sem contar ainda a baixa difusão dos 
conselhos de participação e controle social voltados para uma cultura 
participativa de construção e implantação da política de desenvolvimento 
urbano. 

                                                
16

 Para efeito dessa análise, foram considerados os dados totais de unidades habitacionais 
contratadas pelo Programa até o mês de abril de 2016. Essas informações estão disponíveis por 
Estado na plataforma eletrônica <http://www.minhacasaminhavida.gov.br/resultados-do-
programa.html>, conforme diretrizes da Lei de Acesso a Informação. 
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A seguir apesentam-se dados sobre a atuação dos municípios brasileiros no que se 

refere à elaboração dos Planos Diretores e a constituição do Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social SNHIS, relacionando com a implantação do PMCMV, no contexto 

brasileiro e na RMNatal. 

 

2.1.2 PMCMV: referências ao Plano Diretor 

 

A Constituição Federal por meio do art. 182 declara que a política de 

desenvolvimento urbano é de responsabilidade do poder público municipal, devendo 

promover o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes. O Plano Diretor é definido pela Carta Magna como instrumento básico do 

ordenamento territorial urbano, responsável por orientar as políticas de desenvolvimento e 

ordenamento do território, estabelecendo normatizações referentes ao crescimento, 

funcionamento e planejamento da cidade. 

Em 2001, o Estatuto da Cidade legitima e regulamenta o caráter técnico do Plano 

Diretor, definindo que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no referido Plano. Além disso, 

a lei reforça a obrigatoriedade do Plano para municípios que possuem mais de 20 mil 

habitantes; que fazem parte de Regiões Metropolitanas e aglomerações urbanas; que são 

integrantes de áreas de especial interesse turístico; e que estão situados em áreas de 

influência de empreendimentos ou têm atividades com significativo impacto ambiental 

(BRASIL, 2001). 

Considerando que os problemas urbanos se concentram nas cidades como um todo, 

independentemente de seu porte, há uma cultura disseminada para implementação dos 

Planos Diretores no conjunto de municípios brasileiros, priorizando-se de forma mais 

enfática aqueles inseridos nos critérios determinados pelo Estatuto da Cidade17. Nesse 

sentido, os dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC 2015 – os 

quais se referem ao quantitativo de municípios brasileiros que elaboraram seus Planos 

Diretores são apresentados de duas maneiras: a primeira considera a totalidade dos 

municípios, independente dos critérios de exigência do Plano; a segunda agrupa apenas 

                                                
17

 Importante reforçar que esta dissertação irá apresentar duas relevantes questões considerando os 
dados da MUNIC 2015: a) quantidade de municípios brasileiros que não possuem obrigatoriedade de 
elaborar seus Planos Diretores e mesmo assim o fizeram (32,2%) e b) quantidade de municípios 
brasileiros que possuem obrigatoriedade de elaborar seus Planos Diretores e ainda não fizeram ou 
não concluíram (10,8%). 
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aqueles municípios que se enquadram no critério de população, ou seja, aqueles que 

possuem no mínimo 20 mil habitantes, conforme Gráficos 01 e 02. 

 

Gráfico 01 - Quantitativo de municípios segundo situação do Plano Diretor 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pelo IBGE/MUNIC 2015. 

Ao observar os resultados apresentados para os municípios em geral (Gráfico 01)18, 

entre 2005 e 2015, um total de 2.786 municípios declararam possuir Planos Diretores, 

representando a metade do total assinalado. Nessa categoria, o destaque maior vai para o 

ano 2009, no qual se atingiu um percentual de 41,7%19, ou seja 2.324 municípios com 

Planos Diretores elaborados, muito em razão da Campanha pela Elaboração de Plano dos 

Diretores Participativos difundida pelo Ministério das Cidades em 2008. Apesar desses 

números, ainda é significante o percentual de 50,0% de cidades que, em 2015, declararam 

não possuir Plano Diretor, representando 2.783 municípios. Desse grupo, apenas 691 

(12,4%) municípios declararam que se encontravam em fase de elaboração do Plano. 

Analisando esses dados apenas para os municípios como menos de 20 mil 

habitantes e que não possuem a obrigatoriedade de elaborar os seus Planos Diretores, os 

dados da Pesquisa MUNIC 2015 revelam que 32,2% dos municípios incluídos nessa 

categoria declararam possuir Plano Diretor. Acrescente-se a este número, o quantitativo de 

15,6% de municípios que informaram se encontraram na fase de elaboração do Plano. 

Ademais, segundo a pesquisa, ainda existem 52,1% de municípios que possuem menos de 

20 mil habitantes e ainda não elaboraram o seu Plano Diretor. 

 

                                                
18

 Percentuais arredondados, conforme números da Pesquisa MUNIC/IBGE 2015. 
19

 O percentual de 14,5% dos municípios já tinha elaborado o Plano em 2005, acrescidos de 27,2% 
que elaboraram o Plano até o ano de 2009. 



39 

Gráfico 02 - Quantitativo de municípios com mais de 20 mil habitantes segundo situação do 
Plano Diretor 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pelo IBGE/MUNIC 2015. 

Quando se analisa os dados considerando apenas o universo de 1.742 municípios 

com mais de 20 mil habitantes (Gráfico 02), observa-se que, no período de 2005 a 2015, 

houve um aumento expressivo no percentual de municípios com Planos Diretores, atingindo 

1.554 cidades, representando 89,2% desse total. De acordo ainda com os dados da 

pesquisa MUNIC-IBGE 2015, 188 municípios declararam não possuir Plano Diretor (10,8%), 

sendo que, desse total, 92 municípios se encontravam elaborando o plano (5,3%) e 96 não 

apresentaram nenhum registro de elaboração (5,5%). 

Ressalta-se a expressividade registrada no número de municípios com mais de 20 

mil habitantes que declararam possuir Plano Diretor no ano de 2009, atingindo um total de 

86,0% dos 1.742 municípios que apresentam obrigatoriedade de elaboração do Plano. Em 

parte, esses dados revelam os resultados da Campanha realizada pelo Ministério das 

Cidades, em 2005 e 2006, que atingiu cerca de 1.600 municípios, a partir de 26 núcleos de 

multiplicadores nos estados e capacitando em um ano aproximadamente 22 mil pessoas 

(KLINTOWITZ, 2015). 

Apesar da ampla disseminação do instrumento no país e enfocando principalmente o 

agrupamento de municípios que apresenta a exigência de elaboração do Plano, é 

importante considerar a qualidade desses Planos, tendo em vista os dados publicados pelo 

Observatório das Metrópoles em 2011, especificamente pela Rede de Avaliação e 

Capacitação para a Implementação dos Planos Diretores Participativos. 

A referida pesquisa avaliou os Planos Diretores no país, quanto a sua 

correspondência com as definições do Estatuto da Cidade, sistematizando 526 relatórios de 

Planos Diretores municipais20, selecionados segundo critérios de aprovação pós Estatuto da 

Cidade, porte populacional e escolhas em oficinas participativas realizadas nos estados. Os 

                                                
20

 Número que corresponde a aproximadamente um terço dos municípios com obrigatoriedade de 
elaboração de Planos Diretores, conforme determinações do Estatuto da Cidade. 
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resultados dessa pesquisa possibilitam identificar os desafios e as oportunidades que se 

colocam no âmbito municipal, no tocante a elaboração dos Planos Diretores. Dentre os 

desafios, destaca-se que, apesar da ampla elaboração dos Planos (conforme identificado 

nos gráficos 01 e 02) e incorporação dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, os 

Planos nem sempre são a tradução da gestão democrática do território municipal, 

especialmente quando se observa a implementação de instrumentos de gestão do solo 

urbano. Sobre essa questão, Santos Junior e Montandon (2011, p.33) reforçam: 

Muitos Planos apenas transcrevem trechos do Estatuto, outros incorporam 
os instrumentos sem avaliar sua pertinência em relação ao território e à 
capacidade de gestão do município, outros, ainda, incorporam alguns 
fragmentos de conceitos e ideias do Estatuto de modo desarticulado com o 
próprio plano urbanístico. (...) Independentemente da forma como o Estatuto 
da Cidade foi abordado nos Planos Diretores, constata-se o nítido esforço 
da sociedade e dos gestores em incorporá-lo no Plano Diretor. Quanto à 
regulamentação dos instrumentos para sua aplicação prática, os Planos 
ainda apresentam debilidades e deficiências de natureza técnica. 

 

Outra fragilidade apontada consiste na ausência ou inadequação de demarcação 

territorial de diversas diretrizes e instrumentos previstos nos Planos Diretores. Se 

considerado que o Plano Diretor fundamenta a sua atuação no território, estabelecendo, 

para cada porção, diretrizes para garantia da sua função social, é inócuo pensar que, em 

muitos planos, não há clareza na configuração espacial dessas diretrizes voltadas à 

regulação do uso e ocupação do solo, o que prejudica consideravelmente a 

operacionalização do instrumento. Dentre as razões que justificam essa frágil e inadequada 

demarcação territorial de diretrizes e instrumentos nos Planos Diretores, a pesquisa indica a 

limitada capacidade técnica das prefeituras, aliada aos escassos recursos para construção 

de mapas e precariedade na existência de informações básicas sobre o território municipal. 

Verifica-se que, para além da elaboração do Plano Diretor, o poder público local deve 

ser capaz de operacionalizá-lo e de interagir com a cidade e com os problemas urbanos. De 

acordo com Cardoso e Silveira (2011, p.109), é preciso avançar na implementação dos 

Planos Diretores, de modo que ele dialogue com a cidade real e não sirva apenas como 

mera peça legislativa. 

A avaliação que prevalece nos relatórios estaduais é de que os Planos 
Diretores constituem um conjunto de intenções, diretrizes e objetivos 
orientado em geral pelos princípios do Estatuto da Cidade, que não 
incorporam, no entanto, os elementos necessários à efetiva promoção do 
acesso à moradia e à terra urbanizada e bem localizada para todos. A 
percepção é de que o discurso avança, mas não no sentido da definição de 
metas e estratégias concretas para o enfrentamento das questões 
socioespaciais presentes nas cidades pesquisadas. 
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Essas referências contribuem na presente pesquisa para a reflexão sobre articulação 

entre a política habitacional e a política urbana, a partir do Plano Diretor. A seguir, 

apresenta-se referências sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(SNHIS). 

 

2.1.3. PMCMV: relações com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social  

 

Instituído em 2005 pelo Ministério das Cidades por meio da Lei Federal nº 11.124, o 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, em grande parte representa 

uma conquista do Movimento Nacional pela Reforma Urbana que, em sua pauta, buscava 

promover o acesso a condições adequadas de moradia para população de baixa renda, 

permitindo a construção de cidades justas, humanas, democráticas e sustentáveis 

(CARDOSO; ROMEIRO, 2008). 

Como principal objetivo, o SNHIS se propõe a articular de forma descentralizada as 

políticas de habitação social no contexto do pacto federativo, permitindo a atuação conjunta 

entre os diversos atores e agentes que tratam da temática habitacional. Nesse sentido, 

partindo da gestão compartilhada entre os entes federativos, o Sistema permite a criação de 

um conjunto de estruturas que se integram à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, 

considerando a constituição de um Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - 

FNHIS e seu Conselho Gestor que foram instituídos em 2006 pelo Decreto nº 5.796. 

Para que possam receber os recursos previstos no FNHIS, estados e municípios 

devem constituir as suas próprias estruturas, aderindo ao Sistema a partir da criação de 

conselhos e fundos21 para tratar da política de habitação de interesse social, além da 

elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social – PLHIS. Nesse sentido, e de 

acordo com apontamentos de Klintowitz (2015, p.164), a criação do SNHIS configura-se em 

―um dos mais importantes passos dado em direção a maior institucionalização das pautas 

da reforma urbana pelo MCidades‖. 

Para tanto, e de modo a viabilizar a implementação do SNHIS, a lei de criação 

estabeleceu uma adesão voluntária dos estados e municípios a partir da assinatura do 

termo de adesão. Esse modelo institucional prevê que os entes subnacionais cumpram uma 

série de exigências, permitindo a operacionalização do Sistema nas outras esferas. 

Ao buscar o apoio dos estados e municípios para implementação do SNHIS, o 

Ministério das Cidades promoveu uma ampla campanha para a adesão voluntária dos 

                                                
21

 A lei nº 11.124 permite que conselhos e fundos já existentes sejam adequados as finalidades do 
SNHIS. 
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governos subnacionais, disponibilizando além de manuais e guias22 orientadores, recursos 

financeiros destinados para que os governos locais constituíssem fundos, conselhos e 

planos locais de habitação – exigências do SNHIS para a adesão. 

Contudo, existem inúmeras pendências que inviabilizam a efetiva atuação do 

Sistema. Klintowitz (2015, p.166) discorre sobre essa problemática, destacando: 

O sistema prevê que os repasses fundo a fundo só ocorressem quando os 
municípios aderissem integralmente, entretanto, até a atualidade não houve 
nenhum repasse fundo a fundo. O não cumprimento das normativas do 
FNHIS, com repasses fundo a fundo, agregado à concorrência de outros 
programas habitacionais que disponibilizam seus recursos de forma paralela 
ao Fundo com objetivo de flexibilizar o manejo de recursos e acelerar os 
processos, tem impactado profundamente na implementação do SNHIS e 
enfraquecido as instâncias participativas em todos os níveis federativos. 

 

Nesse contexto, conforme se comprovará adiante, embora a aprovação do SNHIS se 

configure num marco histórico para estruturação da política habitacional e urbana, os 

resultados da adesão dos municípios ainda não foram capazes de produzir significativos 

efeitos no que se refere à transformação no modus operandi de implementação de políticas 

e programas habitacionais. Verifica-se, portanto, uma situação conflitante que contempla 

novos arranjos de condução política, porém com uma baixa implementação e frágil inclusão 

nos projetos estratégicos alavancados pelo governo. 

 

Gráfico 03 - Quantitativo de municípios segundo adesão ao SNHIS 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pelo Ministério das Cidades em abril 
de 2016. 

 

Sobre a adesão dos entes federativos ao SNHIS (Gráfico 03), dados recentes 

disponibilizados pelo Ministério da Cidade em abril de 2016 indicam que um total de 5.411 

municípios brasileiros já assinaram com o Governo Federal o Termo de Adesão ao SNHIS, 

representando o percentual de 97,25% dos municípios. Dessa maioria, expressivo 

                                                
22

 Destaque ao Guia de Adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS 
elaborado pelo Ministério das Cidades em abril de 2008. 
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quantitativo foi verificado no ano de 2007 – dois anos após a instituição da Lei nº 11.124, 

sendo um momento em que 84,83% dos municípios já declaravam firmado o termo. E sobre 

o montante de cidades que ainda não registraram assinatura, observa-se um baixo 

percentual de 2,75%, ou seja, 153 localidades sem adesão ao SNHIS.  

Com base nesses números, não há dúvidas da disseminada formalização do Termo 

de Adesão ao SNHIS entre os municípios brasileiros. A facilidade do processo de 

preenchimento eletrônico do referido termo que, após impresso e assinado, é encaminhado 

a Secretaria Nacional de Habitação, promoveu a ampla adesão. Contudo, conforme se 

observará adiante, a partir dessa assinatura, institui-se o compromisso de cumprir as 

exigências do SNHIS, constituindo e elaborando o Fundo Local de Habitação de Interesse 

Social; o Conselho Gestor do Fundo e o Plano Habitacional de Interesse Social. Os dados 

que seguem demonstram a fragilidade de cumprimento dessas exigências. 

Gráfico 04 - Quantitativo de municípios segundo situação do SNHIS 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pelo Ministério das Cidades em abril 
de 2016. 

 

Como complemento aos dados anteriores e considerando a situação dos entes 

federativos referente ao SNHIS (Gráfico 04), observa-se que um expressivo número de 

4.340 municípios apresenta pendências no que se refere a implementação do SNHIS. Isso 

significa que 78% dos municípios brasileiros ainda não cumpriram as exigências do SNHIS, 

após terem firmado o Termo de Adesão. Dentre as cidades que já cumpriram as exigências 

do SNHIS e se encontram em situação regular, destaca-se apenas o percentual de 22% ou 

1.224 municípios. Nesse sentido, apesar de quase integralidade dos municípios já terem 

aderido ao SNHIS, respondendo às campanhas do Ministério das Cidades, verifica-se que, 

após 11 anos da Lei de instituição do Sistema, significativo quantitativo de municípios (78%) 

ainda não cumpriram as condições legais exigidas. Os gráficos 05, 06 e 07 expressam o 
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quantitativo de cumprimento dos itens ora exigidos, sendo acompanhados de outras 

reflexões no que diz respeito à operacionalização de cada requisito. 

 

Gráfico 05 - Quantitativo de municípios segundo criação do FNHIS 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pelo Ministério das Cidades em abril 
de 2016. 

 

Os dados demonstram que é bastante expressivo o número de municípios que 

encaminharam ao Governo Federal a Lei de Criação dos Fundos destinados a gerir os 

recursos de Habitação Social (Gráfico 05), totalizando em 4.855 municípios e representando 

o percentual de 87,26%. Em contraposição, observa-se que apenas 709 cidades (12,74%), 

não registraram formalmente informações relacionadas ao FNHIS. Interessante notar ainda 

que, diferentemente do Termo de Adesão, há disposição equilibrada no que se refere 

criação dos Fundos por ano, atingindo uma média anual de 8,73%. 

 

stor – 2007/2016 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pelo Ministério das Cidades em abril 
de 2016. 

 

Referente à criação do Conselho Gestor do FNHIS (Gráfico 06) que tem como 

principal finalidade garantir a gestão e o controle social dos recursos do Fundo, 

contemplando uma composição representativa de órgãos e entidades do poder executivo e 

Gráfico 06 - Quantitativo de municípios segundo criação do Conselho Gestor 
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também de representantes da sociedade civil, os dados são ainda mais expressivos que a 

criação do próprio FNHIS. Assim, observa-se que 99,80% dos municípios dispõe da 

estrutura participativa de Conselhos, o que corresponde a 5.553 municípios. Em 

contraposição, apenas 11 municípios não registraram junto ao Governo Federal a existência 

dessa instância deliberativa. Numa primeira leitura, pode parecer conflitante o fato de que 

709 municípios não registraram Lei de criação do FNHIS, enquanto apenas 11 indicaram 

não possuir Conselh Gestor. Contudo, ressalta-se que a Lei de criação do SNHIS faculta 

aos municípios a necessidade de constituir ou, nos casos de existência prévia, adaptar Lei 

de criação de conselho, considerando a participação de entidades públicas, privada e 

representantes da sociedade ligados à área de habitação. Assim, esse dado se refere à 

existência de uma instância participativa que discute a temática habitacional e urbana, 

independentemente de ser direcionada, em específico, ao FNHIS. 

Sobre a existência do FNHIS bem como do seu conselho gestor é importante ainda 

ressaltar: 

Outro fato importante a ser observado, é que os dados mostram que quase 
a integralidade dos municípios constituiu Fundo e Conselho (...); entretanto, 
estes dados não revelam se estes arranjos institucionais estão realmente 
em funcionamento efetivo. Sabe-se que a maior parte dos fundos foi 
constituído por lei, mas nunca se efetivaram com depósitos de recursos de 
nenhuma ordem, nem orçamentários, nem de outras fontes. Sobre os 
conselhos, não há ainda um consenso nem estudos que comprovem sua 
efetividade e legitimidade nas comunidades (KLINTOWITZ, 2015, p. 176). 

 

Gráfico 07 - Quantitativo de municípios segundo elaboração do PLHIS 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pelo Ministério das Cidades em abril 
de 2016. 

 

Por fim, observando o quantitativo de municípios que possuem Plano Local de 

Habitação de Interesse Social – PLHIS (Gráfico 07), observa-se que este se constitui no 

item com menor cumprimento do SNHIS, atingindo o percentual de 53,18% de municípios 

que possuem PLHIS, o que corresponde a 2.959 municípios. O expressivo número de 

46,82% de cidades cujos ainda não registraram os Planos como elaborados e a questão é 

ainda mais problemática quando se evidencia que, dentre o percentual de municípios que 
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foram considerados com PLHIS, existem situações em que o Plano foi elaborado, mas ainda 

não aprovado pelo poder legislativo23. 

O baixo percentual de elaboração dos PLHIS é reflexo da complexidade que se 

apresenta na elaboração desse documento, enfrentando desafios na esfera técnica, 

principalmente no que se refere à falta de fontes de informação relacionadas à problemática 

habitacional. Como forma de enfrentar esse desafio, e buscando promover a elaboração do 

PLHIS pelos municípios brasileiros, o Ministério das Cidades desde 2008 passou a difundir 

ações de capacitação e apoio, lançando o ―Manual do FNHIS de Apoio à Elaboração de 

Planos Locais de Habitação de Interesse Social‖, bem como o ―Guia de Adesão ao SNHIS‖. 

 Apesar dessa iniciativa e dos recursos destinados para que os municípios 

elaborassem seus Planos locais, os resultados ainda não se apresentaram de forma mais 

expressiva. Do contrário, desde 2013, identifica-se uma diminuição na quantidade de 

municípios que declaram PLHIS elaborado, comprovando que a exigência sofreu uma 

significativa inflexão com o advento do PMCMV, tal como se pretende inferir adiante. 

Nesse contexto, o balanço dos dados apresentados indica que até 2015, um total de 

2.092 (37,6%) municípios afirmou não possuir Plano Diretor nem se encontrar em fase de 

elaboração desse instrumento. No universo de municípios com mais de 20 mil habitantes, 

esse número cai para 96 (5,5%), representando um baixo percentual de cidades que ainda 

não dispõe desse instrumento. Se considerar os dados sobre o SNHIS referentes à situação 

no ano de 2016, tem-se que apenas 153 (2,75%) municípios brasileiros não firmaram o 

Termo de Adesão do SNHIS junto ao Governo Federal. Todavia, o dado sobre a 

regularidade de cumprimento às exigências do SNHIS chama bastante atenção, verificando-

se que 4.340 (78%) municípios têm alguma pendência no Sistema. Especificamente sobre o 

FNHIS, 709 (12,74%) municípios não apresentaram registros de lei de criação do Fundo e, 

quanto ao seu Conselho Gestor, apenas 11 (0,20%) cidades não apresentaram lei de 

criação dessa instância participativa. A análise sobre o PLHIS se constitui no quantitativo 

que é negativamente mais expressivo, verificando-se que 2.605 (46,82%) municípios não 

possuem registros de elaboração dos referidos planos. Nesse sentido, até abril de 2016, 

97,25% dos municípios brasileiros haviam aderido ao sistema, sendo que apenas 22% 

destes estavam em situação de adesão completa, ou seja, já haviam implementado todos os 

requisitos exigidos pelo termo de adesão: Fundo, Conselho e Planos Locais. 

 

                                                
23

 A partir da plataforma de acompanhamento do SNHIS disponibilizada pelo Ministério das Cidades 
(http://app.cidades.gov.br/situacao_snhis/src/situacaoSnhis/formSituacoes?view=site) é possível 
identificar que existem municípios que, apesar de constarem como PLHIS elaborado, os referidos 
planos ainda não foram aprovados pelo poder legislativo, não se configurando num instrumento 
publicado e disponível para consulta. 
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2.1.4. PMCMV no contexto nacional de elaboração dos Planos Diretores e dos Planos Local 

de Habitação de Interesse Social. 

 

Conforme abordado anteriormente, o lançamento do PMCMV e o seu processo de 

implementação se inserem em um contexto de estruturação do Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Urbano. Assim, busca-se aqui situar o PMCMV no processo de revisão ou 

elaboração dos Planos Diretores, conforme obrigatoriedades postas pelo Estatuto da Cidade 

e no âmbito da elaboração dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social – PLHIS. 

Para tanto, adotou-se os seguintes procedimentos: (i) análise das unidades 

habitacionais contratadas pelo PMCMV24, conforme as suas distribuições nas regiões 

brasileiras, visando pontuar as regiões mais beneficiadas com os recursos do Programa; (ii) 

sistematização de dados referenciados pela Pesquisa de Informações Básicas Municipais - 

MUNIC IBGE 2015, observando também num recorte regional os percentuais que indicam a 

situação de elaboração do Plano Diretor25; (iii) compilação dos dados sobre o quantitativo de 

municípios que ainda não elaboraram os seus PLHIS, conforme a distribuição por região. 

A partir da relação entre esses dados, identificam-se modalidades de implementação 

do PMCMV, com observações sobre a relação do PMCMV com instrumentos das políticas 

habitacional e urbana vigentes em âmbito municipal, conforme se evidencia a seguir. No que 

se refere às análises das unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV, conforme as 

suas distribuições nas regiões brasileiras, os dados apresentados no Gráfico 08 indicam que 

a região Sudeste recebeu a maior quantidade de unidades habitacionais contratadas pelo 

PMCMV, representando um percentual de 35,3%. Em segundo lugar se coloca a região 

Nordeste, correspondendo a um percentual de 28,4% das unidades contratadas. A região 

Sul ocupa o 3º lugar, representando 18,1%, seguida da região Centro-Oeste com 11,3% e 

da região Norte com 6,9%. 

 

                                                
24

 Base de dados extraída por Estado na plataforma eletrônica 
http://www.minhacasaminhavida.gov.br/resultados-do-programa.html, de acordo com o período de 
referência até abril de 2016. 
25

 Foram consideradas as análises qualitativas realizadas pela Rede Nacional de Avaliação e 
Capacitação para Implementação de Planos Diretores Participativos (2011). 
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Gráfico 08 - Percentual de unidades do PMCMV contratadas segundo região 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pela Caixa Econômica Federal em 
abril de 2016. 

 

Sobre a situação dos Planos Diretores e observando principalmente o percentual de 

municípios que ainda não possuem o Plano Diretor, verifica-se no Gráfico 09, que a região 

Nordeste se destaca, alcançando um percentual de 46% de municípios que declararam não 

possuir o referido instrumento urbanístico. As regiões Sudeste e Centro-Oeste se 

aproximam dessa realidade, verificando-se, respectivamente, 43,2% e 37,7% das cidades 

sem Plano Diretor. A região Norte se encontra na 4º posição, com o índice de 30,2%, 

enquanto que a região Sul se destaca com o menor percentual de municípios sem Plano 

Diretor – 18,4%. 
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Gráfico 09 - Quantitativo de municípios por região segundo situação do Plano Diretor 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pelo IBGE/MUNIC 2015. 

Visando produzir uma análise regional mais detalhada, o Quadro 01 apresenta o 

quantitativo de municípios por região segundo situação do Plano Diretor, considerando 

também o porte populacional dos municípios e, logo, os critérios de obrigatoriedade de 

elaboração do Plano Diretor. Esse cenário aponta que, se for considerado apenas os 

municípios que possuem mais de 20 mil habitantes, a região Nordeste continua sendo a que 

se destaca, alcançando um percentual de 7,3% de municípios que declararam não possuir o 

referido instrumento urbanístico.  

Essa análise detalhada pelo porte do município é importante, pois aprofunda a 

discussão apresentada no Gráfico 09, considerando que são inúmeros os municípios em 

menor tamanho populacional. No Brasil, segundo o IBGE, existem 3.828 municípios com até 

20 mil habitantes, estando distribuído da seguinte maneira entre as regiões: Norte – 267 

municípios (7%); Nordeste – 1.159 municípios (30,3%); Sudeste - 1.126 municípios (29,4%); 

Sul – 925 municípios (24,2%) e Centro-Oeste – 351 municípios (9,2%). 
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Quadro 01 - Municípios por região segundo tamanho populacional e situação do Plano 
Diretor 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de  
População e Indicadores  Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2015. 

 

Quanto ao Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS, observa-se no 

Gráfico 10 as regiões brasileiras com maiores percentuais de municípios sem Plano Local 

de Habitação de Interesse Social – PLHIS. Similar ao verificado com relação aos Planos 

Diretores, a região Nordeste se destaca com 67,3% das cidades sem elaboração do PLHIS. 

A região Sudeste coloca-se em segundo lugar com 40,1% de cidades sem definição do 

PLHIS. As regiões Sul e Centro-Oeste apresentam, respectivamente, os percentuais de 

33,3% e 26,9%. Com o menor percentual, observa-se a região Norte, atingindo 8,9% dos 

municípios sem PLHIS. 

 

Gráfico 10 - Quantitativo de municípios por região segundo elaboração do PLHIS 

  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados pelo Ministério das Cidades em abril 

de 2016. 

REGIÃO 
Nº Total de 
Municípios 

Com Plano Diretor Sem Plano Diretor 

Municípios 
com até 20 mil 

habitantes 

Municípios 
com mais de 

20 mil 
habitantes 

Municípios 
com até 20 mil 

habitantes 

Municípios 
com mais de 

20 mil 
habitantes 

NORTE 450 82 (18,2%) 165 (36,7%) 185 (41,1%) 18 (4%) 

NORDESTE 1794 193 (10,76%) 504 (28,09%) 966 (53,84%) 131 (7,3%) 

SUDESTE 1668 238 (14,2%) 518 (31,05%) 888 (53,23%) 24 (1,4%) 

SUL 1191 635 (53,31%) 261 (21,91%) 289 (24,26%) 5 (0,41%) 

CENTRO-OESTE 467 84 (17,98%) 106 (22,69%) 267 (57,17%) 10 (2,14%) 

BRASIL 5570 1232 (22,11%) 1554 (27,89%) 2595 (46,58%) 188 (3,37%) 
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Com relação às unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV, de acordo com o 

Quadro 0226, identifica-se que a região Sudeste apresenta o maior número de moradias 

contratadas pelo PMCMV (35,3%), possuindo também de elevados índices de inadimplência 

quanto à elaboração do Plano Diretor (43,2%) e do PLHIS (40,1%). A região Nordeste se 

destaca como aquela onde foi implantada a segunda maior quantidade de unidades 

habitacionais pelo PMCMV (28,4%). Todavia, importante ressaltar que essa é a região que 

apresenta os maiores percentuais de municípios com inadimplência no tocante a elaboração 

do Plano Diretor (46,9%) e do PLHIS (67,3%). Na região Sul, verifica-se o terceiro maior 

percentual de moradias contratadas pelo PMCMV (18,1%), identificando-se nessa região o 

menor percentual de municípios que não possuem Plano Diretor elaborado (18,41%) e o 

terceiro maior índice quanto à não elaboração do PLHIS (33,3%). A região Centro-Oeste 

apresenta uma produção de 11,3% de moradias do PMCMV, enquanto apresenta os 

percentuais de 37,7% e 26,9% de municípios que se encontram inadimplentes na 

elaboração do Plano Diretor e do PLHIS, respectivamente. Por fim, a região Norte se 

configura naquela que apresenta a menor produção de unidades do PMCMV contratadas 

(6,9%), apresentando a segunda menor inadimplência na elaboração do Plano Diretor 

(30,2%) e menor inadimplência na elaboração do PLHIS (8,9%). 

Quadro 02 - Posição regional frente ao PMCMV, Plano Diretor e PLHIS 

Fonte: Elaboração própria. 

Observações: 

¹ Dados sobre unidades habitacionais contratadas – 2016. 
² Dados sobre o percentual de municípios que declararam não possuir Plano Diretor – 2015. 
³ Dados sobre o percentual de municípios que declararam não possuir PLHIS – 2016. 

 

Com base nesses dados, contata-se que não há relação entre o direcionamento de 

recursos pelo PMCMV e a definição de Planos Diretores e PLHIS, sendo significativa a 

ausência desses instrumentos em grande parte das regiões do país. Nesse contexto, além 

do desenho institucional do PMCMV possibilitar às empresas a localização dos 

empreendimentos, sem necessariamente se vincular aos indicativos de um Plano Diretor ou 

                                                
26

 Para essa análise foram considerados os dados totais dos municípios segundo situação do Plano 
Diretor, independentemente do porte populacional. 

POSIÇÃO PMCMV¹ PLANO DIRETOR² PLHIS³ 

1º Sudeste 35,3% Nordeste 46,9% Nordeste 67,3% 

2º Nordeste 28,4% Sudeste 43,2% Sudeste 40,1% 

3º Sul 18,1% Centro-Oeste 37,7% Sul 33,3% 

4º Centro-Oeste 11,3% Norte 30,2% Centro-Oeste 26,9% 

5º Norte 6,9% Sul 18,4% Norte 8,9% 
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PLHIS, ainda é frágil o processo de definição dos instrumentos de aplicação das políticas 

habitacional e urbana em âmbito municipal. 

Estudos desenvolvidos sobre essa questão atestam que: 

Ainda que o município não precise possuir PLHIS ou seguir suas diretrizes 
para integrar o PMCMV e receber seus empreendimentos, atestamos que 
as prefeituras se limitam a aprovar os empreendimentos e selecionar 
beneficiários, por meio de processos questionáveis (MORADO 
NASCIMENTO et al, 2015, p. 226). 

 

Lopes e Shimbo (2015, p.372) inferem que ―As escolhas seguiriam, portanto, critérios 

absolutamente alheios às lógicas de planejamento local e de definição das necessidades 

habitacionais (Planos Diretores e Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS, 

entre outros)‖.  

Nesse sentido, as conclusões preliminares acerca da aplicação dos instrumentos de 

planejamento e gestão do solo urbano demonstram fragilidades no tocante à gestão dos 

instrumentos de regulação do solo urbano no plano municipal, embora se verifiquem 

avanços na definição e institucionalização do Sistema Nacional de Desenvolvimento 

Urbano. Esses dados informam sobre os limites de aplicação do Plano Diretor e do PLHIS 

na definição das áreas para implantação dos empreendimentos do PMCMV.  

A seguir, apresenta-se o contexto de implantação dos empreendimentos do PMCMV 

na RMNatal, à luz dos processos de definição do Sistema Municipal de Desenvolvimento 

Urbano na RMNatal. 

 

2.2 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA: RELAÇÕES COM O SISTEMA MUNICIPAL 

DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA RMNATAL 

 

A Região Metropolitana de Natal (RMNatal) é formada por quatorze municípios 

(Figura 01), abrigando uma população de aproximadamente 1.557.555 habitantes, o que 

representa um percentual de 45% da população do Rio Grande do Norte, conforme dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015). 
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Figura 01 - Região Metropolitana de Natal 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Estudos desenvolvidos pelo Observatório das Metrópoles – Núcleo Natal (2015) 

identificam que, desde a sua criação por meio da Lei Estadual Complementar nº 152 de 16 

de janeiro de 1997, já foram inseridos na RMNatal mais oito municípios, sendo Ielmo 

Marinho, Arês e Goianinha os mais recentes, sendo o primeiro a partir da Lei Complementar 

nº 540, de 27 de julho de 2015 e os dois últimos pela Lei complementar nº 559, de 28 de 

dezembro de 2015.27 

A definição dos municípios que devem integrar uma Região Metropolitana abrange 

diversos critérios, a exemplo de identidade, integração, dinamismo econômico, densidade 

populacional, funcionalidade, entre outros. Contudo, os fatores políticos influenciam 

sobremaneira essa definição. De acordo Clementino (2008, p.2): 

Grande parte dessas áreas metropolitanas brasileiras não têm um perfil 
bem definido, nem caracterização própria e, muito menos, identidade 

                                                
27

 A RMNatal foi instituída pela Lei Complementar nº 152, de 16 de janeiro de 1997, impulsionada em 
grande parte pelos problemas urbanos vivenciados na ―Grande Natal‖. O projeto original dessa lei 
indicava a composição de cinco municípios: Natal, Extremoz, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante 
e Macaíba. Porém, a sua aprovação considerou a inclusão do município de Ceará-Mirim. Em 2002, a 
Lei nº 221, incorporou a RMNatal mais dois municípios: São José de Mipibu e Nísia Floresta. Três 
anos depois ocorreu uma nova alteração no número de municípios, sendo incorporado o município de 
Monte Alegre por meio da Lei nº 315/2005. Em 2009, foi o município de Vera Cruz que se tornou 
membro, a partir da Lei nº 391. Já em 2013, foi promulgada a Lei nº 485, incluindo o município de 
Maxaranguape. Mais recentemente, foi sancionada a Lei nº 540/2015, que incluiu Ielmo Marinho e a 
Lei nº 559/2015 que incluiu Arês e Goianinha. (ALBUQUERQUE, 2013). 
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metropolitana. Em alguns casos, municípios nitidamente rurais são inseridos 
nas regiões metropolitanas, por pressão política dos governantes ou dos 
parlamentares; vazios urbanos consideráveis são identificados entre 
municípios de algumas regiões metropolitanas; ausência de problemas 
comuns, restritos indicadores de integração física e funcional; tudo isso, 
vem marcando a constituição de regiões metropolitanas nesse país.  

 

Nesse sentido, a autora ressalta que o debate em torno dos municípios que fazem 

parte da RMNatal ainda precisa ser fortalecido, considerando não apenas elementos 

essencialmente políticos, mas também questões urbanas mais gerais, contribuindo dessa 

maneira para ampliar tanto a integração28 da rede metropolitana como o sentimento de 

políticas compartilhadas na sociedade e nos governos (CLEMENTINO, 2008). Com base 

nessa análise, a presente pesquisa delimita como universo de estudo os municípios que são 

considerados integrantes da Região Metropolitana Funcional (Figura 02), ou seja, o conjunto 

de municípios que possuem expressivo grau de proximidade e integração com o polo central 

– Natal. 

Figura 02 - Região Metropolitana Funcional de Natal 

 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                
28

 A Constituição Federal de 1988 estabelece critérios para que os municípios sejam reconhecidos 
como parte de uma Região Metropolitana, considerando a necessidade de ser um município limítrofe 
(limites contínuos), apresentar relação de integração econômica e social, possuir área de ligação 
conurbada e desenvolver ações coordenadas pelo poder público. 
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Sobre esse universo, apresentam-se os resultados obtidos a partir do estudo 

produzido pelo Observatório das Metrópoles (2012) e que teve como propósito identificar os 

níveis de integração dos municípios nas Regiões Metropolitanas, notando os seus 

agrupamentos em diferentes níveis de integração. A Figura 03 ilustra esses níveis de 

integração para a Região Metropolitana de Natal, podendo-se observar que foram 

selecionadas para a presente pesquisa, além do município polo (Natal), três municípios que 

possuem níveis de alta integração (Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim); um 

município com média integração (Macaíba); e um município de baixa integração (Ceará-

Mirim) integração. 

 

Figura 03 - Níveis de Integração dos Municípios da Região Metropolitana de Natal 

 

Fonte: INCT Observatório das Metrópoles (2012). 

 

De acordo com a pesquisa realizada e de forma a melhor especificar esse recorte 

espacial, verifica-se na Figura 04 a existência de dois arcos de integração funcional entre os 

municípios da RMNatal, os quais são interligados por um eixo viário ao sul que percorre ao 

longo da BR-101 no sentido Parnamirim, e outro eixo viário ao Norte, seguindo a trajetória 

da BR- 406 e da RN-160 em direção a São Gonçalo do Amarante (FADE, 2007). 
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 Figura 04 - Configuração dos Arcos da Região Metropolitana de Natal 

 

Fonte: CLEMENTINO; ARAUJO, 2007. 

 

Essa configuração espacial evidencia que os municípios de Natal, Parnamirim e 

Macaíba configuram um núcleo metropolitano expandido, verificando-se o processo de 

conurbação29 entre Natal e Parnamirim e de transbordamento30 entre São Gonçalo do 

                                                
29

 Segundo Clementino (2012), o quesito conurbação está relacionado às características comuns da 
área urbanizada, implicando na não percepção de que se encontra em outra cidade devido aos 
aspectos urbanos similares. 
30

 Silva e Ferreira (2005) abordam o fenômeno de transbordamento na RMNatal, destacando como 
fenômeno relacionado a expansão dos limites e fronteiras dos municípios, decorrendo da expansão 
da sede da RM para os municípios vizinhos. 
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Amarante e Natal. No primeiro arco de integração metropolitana, se encontram os 

municípios de Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Natal. O município de 

Ceará-Mirim31, apesar de ser considerado de baixa integração com Natal, apresenta uma 

significativa vinculação funcional urbana em relação ao polo, ainda que seja mantida 

independência econômica da sede municipal. É expressiva a dinâmica de crescimento 

desse município em virtude da implantação da BR 406 e da instalação de equipamentos de 

abrangência metropolitana, fortalecendo o processo de metropolização nas áreas de 

expansão urbana (HORA NETO, 2015). 

Nesse contexto e sobre o processo de integração da RMNatal, Clementino e Souza 

(2009, p.4) destacam: 

Não se percebe a existência de áreas estagnadas na RMN. Ao contrário, 
elas vão sendo incorporadas muito rapidamente pelos processos de 
transbordamento e conurbação. É visível a configuração de novas 
territorialidades metropolitanas, emergentes do crescimento populacional, 
incremento do setor de serviços e, principalmente, o turismo como 
alavancador de novos processos e espaços econômicos. 

 

Sobre a implementação do Programa Minha Casa Minha Vida na RMNatal, identifica-

se que são nesses municípios situados no primeiro arco de integração metropolitana onde 

se concentram a maior produção de moradias da RMNatal, verificando-se expressivos eixos 

de expansão na direção de Parnamirim – área conurbada com Natal, e na direção de São 

Gonçalo de Amarante, Macaíba, Extremoz e Ceará-Mirim. Bentes Sobrinha et al (2015, 

p.36) infere: 

Assim, o PMCMV não responde isoladamente pelas diferentes fases 
recentes da dinâmica imobiliária da RMNatal, mas constitui um elemento 
novo que permite: a) manter as frentes de expansão imobiliária 
metropolitana abertas; b) criar novas áreas de transformação do solo rural 
em urbano; e c) estruturar, em alguns municípios, alterações no padrão de 
ocupação do solo, não apenas na tipologia residencial mas também no 
porte dos empreendimentos. 

 

Postos esses critérios de integração funcional, bem como de intensa produção 

habitacional pelo PMCMV, destaca-se ainda que esses municípios apresentam uma 

população de 1.389.022 habitantes, representando 91% do total da população da RMNatal. 

                                                
31

 No município de Ceará-Mirim, localiza-se o aterro sanitário que recebe significativos resíduos 
produzidos pela RMNatal. Além disso, o município tem população superior a 50 mil habitantes e 
realiza maior volume de movimento pendular, aproximando-se de uma situação de média integração 
(FADE, 2007). 
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No tocante as condições habitacionais, dados da Fundação João Pinheiro32 (2013) 

indicam um déficit habitacional metropolitano total de 53.501 unidades habitacionais, sendo 

de 33.482 na faixa de 0 a 3 salários mínimos e 7.466 para a faixa de 3 a 6 salários mínimos. 

Para os municípios aqui considerados, o déficit total é de 51.101 unidades, representando 

96% das necessidades de incremento e/ou reposição do estoque de moradias da RMNatal. 

Quadro 03 - Disposição do déficit Habitacional por Município 

Município 
Déficit 

Habitacional Total 
Déficit Habitacional  

(0-3 salários mínimos) 
Déficit Habitacional  

(3-6 salários mínimos) 

Ceará-Mirim 2.429 1.560 536 

Extremoz 883 553 131 

Macaíba 2.073 1.325 312 

Natal 34.721 20.988 4.633 

Parnamirim 7.805 5.435 857 

São Gonçalo do Amarante 3.190 1.993 645 

Total 51.101 31.854 7.114 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Fundação João Pinheiro, 2013. 

Ao considerar esse contexto de déficit habitacional, a Região Metropolitana de Natal 

apresenta uma dinâmica de grandes desequilíbrios, irregularidades e fragilidades 

ambientais: 

A RMN padece de grandes e diversos problemas e estrangulamentos que 
prejudicam a qualidade de vida e comprometem o seu desenvolvimento, 
entre os quais se destacam a pobreza e a exclusão social de grande 
parcela da população e as baixas condições de habitabilidade, notadamente 
a inadequação habitacional por infraestrutura (BENTES SOBRINHA; SILVA; 
CLEMENTINO, 2013, p.4). 
 
 

A pesquisa desenvolvida por Bentes Sobrinha et al (2015) que avaliou o Programa 

Minha Casa, Minha Vida na Região Metropolitana de Natal, confirma esse forte impacto 

sobre a configuração socioespacial da RMNatal, evidenciando a atuação do PMCMV num 

movimento de reforço aos processos de fragmentação do espaço urbano, com expansão 

das periferias. Verifica-se, portanto, que a tendência de ocupação habitacional nas áreas 

mais afastadas dos centros das cidades constitui um fenômeno quase que irreversível e os 

investimentos alavancados pelo Programa tem sido importante para enfatizar esta dinâmica. 

Estudos realizados por Freire e Clementino (2011) apontam para um aumento 

significativo da mancha urbana em direção aos terrenos mais extremos de Natal, sendo 

apresentado como umas das principais justificativas para esse fato a indisponibilidade de 

áreas de baixo custo para investimentos imobiliários, uma vez que os terrenos mais centrais 

possuem preços mais elevados. 

                                                
32

 De acordo com essa metodologia da Fundação João Pinheiro, déficit habitacional compreende a 
carência de moradias para famílias que necessitam de habitação, incluindo também as inadequadas 
condições das unidades habitacionais existentes. 
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Nesse contexto de expansão metropolitana frente ao crescimento do mercado 

habitacional, os dados disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e sistematizados pelo 

Grupo de Estudos de Habitação, Arquitetura e Urbanismo – GEHAU33 (PPGAU/UFRN) 

indicam no período de 2009 a 2014 a construção de 90 empreendimentos do PMCMV – na 

região funcional da RMNatal, sendo 34% destinados a faixa de renda de 0 a 3 salários 

mínimos e 66% destinados a faixa de renda acima de 3 a 6 salários mínimos. 

Quadro 04 - Empreendimentos construídos pelo PMCMV segundo faixa de renda 

Município 
Total de 

Empreendimentos 
Faixa 1 

Total de 
Empreendimentos 

Faixa 2 

Ceará-Mirim 4 - 

Extremoz 4 - 

Macaíba 4 1 

Natal 5 28 

Parnamirim 13 27 

São Gonçalo do Amarante 1 3 

Total 31 59 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Grupo de Estudos de Habitação, Arquitetura 
e Urbanismo – GEHAU, 2014. 

 

O Quadro 04 apresenta os dados de construção dos empreendimentos do PMCMV 

nos municípios em estudo, demonstrando que, apesar da Faixa 1 concentrar maior 

proporção do déficit habitacional, o número de moradias construídas para a Faixa 2 é bem 

superior ao observado para a população da Faixa de 0 a 3 salários mínimos. Observa-se 

ainda, uma maior concentração de empreendimentos no município de Parnamirim, existindo 

na localidade a construção de 13 imóveis na Faixa 1 e 27 na Faixa 2. Dentre os motivos que 

justificam esse maior direcionamento, verifica-se duas situações principais: a) relacionado à 

Faixa 1, identifica-se o pioneirismo do município de Parnamirim na articulação de seus 

instrumentos locais de habitação, contratando diversas unidades do PMCMV logo após o 

seu lançamento; e b) relacionado a Faixa 2, observa-se o elevado grau de integração do 

município com Natal, impulsionando grandes construtoras a incrementar um intenso 

mercado imobiliário nas áreas de transbordamento, uma vez que, dado o preço dos terrenos 

e a escassez de glebas, se fazia mais rentável consolidar um novo eixo de habitação para 

classe média (SILVA; BENTES SOBRINHA; FERREIRA, 2015). 

Com base nesse investimento no setor habitacional e buscando compreender de que 

maneira os empreendimentos do PMCMV construídos na RMNatal dialogam com as 

diretrizes de ordenamento urbano delimitadas a partir das regulamentações do 

                                                
33

 Caixa Econômica Federal – Base de Dados PMCMV (2009-2014). 
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macrozoneamento, é preciso refletir sobre os instrumentos de política habitacional e urbana, 

caracterizando a composição dos sistemas municipais nessas localidades. 

Retomando o processo de redemocratização do Estado brasileiro e com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, os municípios passaram a ter a atribuição de 

regular o solo urbano. Contudo, entre a extinção do BNH em 1986 e a Criação do Ministério 

das Cidades em 2003, verificou-se um período de descenso nas Políticas urbana e 

habitacional. 

Em que pese os esforços de estruturação do Sistema Nacional de Desenvolvimento 

Urbano, pautado em legislações de controle urbanístico, ainda persistem inúmeros desafios 

no tocante à implementação prática desse arranjo. Rosa (2012, p.32) pondera sobre isso, 

destacando que: 

Com efeito, a ação dos órgãos locais tem se pautado pela ausência 
absoluta de critérios e procedimentos típicos de planejamento (fixação de 
metas, preocupações com o médio e longo prazo, etc.). Pelo contrário, as 
ações constituem respostas a conflitos pontuais que eclodem na arena 
local. 

 

Assim, conforme já abordado no capítulo anterior, em grande parte dos municípios 

brasileiros e também na RMNatal, observa-se uma intensa desarticulação entre habitação e 

gestão urbana, evidenciando-se uma setorização dessas políticas e reproduzindo o modelo 

de intervenção já tão confrontado no período do Banco Nacional de Habitação – BNH34. Tal 

fato aponta na direção exatamente contrária ao processo de definição da política de 

habitacional, de institucionalização do planejamento urbano e de discussão acerca da 

necessária integração entre a política de habitação e a política urbana. 

Cabe, portanto, refletir sobre como se estruturou os municípios brasileiros a partir da 

aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, bem como a criação do Ministério das Cidades 

em 2003 e a proposição de uma Política e de um Plano Nacional de Habitação em 2005 e 

2008, respectivamente. 

Diante desse contexto, o Quadro 05 demonstra para o conjunto de municípios 

universo dessa pesquisa, a estrutura existente no que se refere ao órgão gestor da 

habitação, órgão gestor da política urbana, bem como informações sobre a existência de 

Plano Diretor e de Plano Local de Habitação de Interesse Social. 

 

                                                
34

 De acordo com Santo Amore (2015), é evidente o perigo de se repetirem os erros reconhecidos do 
BNH, de produção periférica em locais mal servidos por infraestrutura urbana, tendo em vista a 
desarticulação da produção habitacional em relação às matérias urbanísticas, em relação às ações 
municipais de regulação do uso e ocupação do solo, na implementação dos instrumentos do Estatuto 
da Cidade, na elaboração dos Planos Diretores.  
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Quadro 05 – Estrutura da Política de Desenvolvimento Urbano em Municípios da RMNatal: 
órgãos e planos 

MUNICÍPIO 
Órgão Gestor da 

Habitação 

Órgão Gestor da 

Política Urbana 
Plano Diretor PLHIS 

Ceará-

Mirim 

Secretaria de 

Habitação e 

Regularização 

Fundiária 

Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, 

Urbanismo e Obras 

Lei Complementar 

nº 006 de 19 de 

dezembro de 2006 

Sim 

Extremoz 

Secretaria de 

Trabalho, Habitação e 

Assistência Social 

Secretaria de Meio 

Ambiente e 

Urbanismo 

Lei Complementar 

nº493 de 06 

outubro de 2006 

Não 

Macaíba 

Secretaria Municipal 

de Trabalho e 

Assistência Social 

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e 

Urbanismo 

Lei Complementar 

nº 01/2008 de 19 

de dezembro de 

2008 

Sim 

Natal 

Secretaria Municipal 

de Habitação, 

Regularização 

Fundiária e Projetos 

Estruturantes 

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e 

Urbanismo 

Lei Complementar 

nº 082 de 21 de 

junho de 2007 

Sim 

Parnamirim 

Secretaria de 

Habitação e 

Regularização 

Fundiária 

Secretaria de Meio 

Ambiente e 

Desenvolvimento 

Urbano 

Lei Complementar 

nº 063 de 08 de 

março de 2013 

Sim 

São 

Gonçalo do 

Amarante 

Secretaria Municipal 

de Habitação, 

Regularização 

Fundiária e 

Saneamento 

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e 

Urbanismo 

Lei Complementar 

nº 049 de 17 de 

julho de 2009 

Sim 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Sobre a existência de órgão gestor da habitação, observa-se que todos os 

municípios analisados possuem secretárias ou órgãos voltados para a área da habitação. 

No entanto, essa estrutura administrativa de muitos municípios não consegue responder as 

elevadas demandas que se apresentam, principalmente quando as pautas desses órgãos se 

relacionam com outras políticas, tais como de Assistência Social e Trabalho. Quanto ao 

órgão gestor da política urbana, ressalta-se que todos os municípios analisados possuem 

secretarias para tratar da temática, sobretudo quando se observa que é por meio dessas 

instituições que são emitidos os alvarás de licenciamento para a permissão de construção 

no município. 

Referente aos Planos Diretores dos municípios destaca-se que todos possuem plano 

elaborado, estando essa discussão um pouco mais implícita do que a simples questão de 

possuir ou não Plano Diretor. O fato é que este instrumento tem sido alvo de disputas, 
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implicando em alguns limites a serem ultrapassados quando da implementação das 

diretrizes propostas nesse documento. Além disso, conforme evidenciado na pesquisa do 

Observatório das Metrópoles que avaliou a implementação de Planos Diretores 

Participativos conduzida por Santos Junior; Montandon (2011, p.34), verifica-se: 

[...] uma generalizada inadequação da regulamentação dos instrumentos 
nos Planos Diretores no que se refere à auto aplicabilidade ou efetividade 
dos mesmos, principalmente no caso dos instrumentos relacionados à 
indução do desenvolvimento urbano. Tal inadequação gera uma 
insuficiência no que se refere à definição de conceitos e parâmetros 
urbanísticos, à demarcação dos instrumentos no território e à definição de 
prazos para implementação e operacionalização de procedimentos 
administrativos entre outros aspectos. Mesmo que alguns instrumentos 
requeiram regulamentação específica ou que suponham detalhamento de 
seu modo de operar em regulamento próprio, aquilo que cabe ao Plano 
Diretor definir, especialmente a incidência dos instrumentos no território, de 
um modo geral está precariamente disposto nos Planos Diretores. 

 

Essa questão constitui um problema para a definição do Macrozoneamento, que 

pressupõe a disponibilidade de bases cartográficas e instrumentos de representação gráfica 

para demarcação territorial das diretrizes e instrumentos definidos nos Planos Diretores. 

Por fim, sobre os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, o quadro síntese 

demonstra que, com exceção de Extremoz, os municípios de Ceará-Mirim, Macaíba, Natal, 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante possuem seus PLHIS elaborados35. Tal situação é 

resultado de um conjunto de atividades implementadas pelo Ministério das Cidades, o qual 

deflagrou em 2006 a ―Ação de Apoio à Elaboração de Planos Locais de Habitação de 

Interesse Social‖, disponibilizando recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social para que os entes subnacionais pudessem elaborar seus respectivos planos. 

Contudo, apesar de receberem significativos investimentos, destaca-se que, com 

exceção de Parnamirim, os demais municípios ainda aprovaram dos seus respectivos 

PLHIS pelo poder legislativo. Em que pese o cumprimento dessa exigência para o SNHIS, 

na prática, os PLHIS ainda não estão sendo utilizados como instrumento norteador das 

políticas habitacionais, configurando-se como peça legislativa que, inclusive, não se 

encontra disponibilizada para acesso da população. 

O Quadro 06 sistematiza essas informações, considerando a situação dos 

municípios da RMNatal universo dessa pesquisa frente às exigências do SNHIS. Os dados 

foram disponibilizados pelo Ministério das Cidades em abril de 2016 e indicam que os 

municípios de Ceará-Mirim, Extremoz e Parnamirim apresentam pendências que impedem o 

                                                
35

 Observa-se que os municípios podem ter elaborado os seus PLHIS, contudo a sua implementação 
está condicionada à aprovação do instrumento pelo poder legislativo. 
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município de acessar recursos36. Quanto ao Termo de Adesão, criação do Fundo e do 

Conselho Gestor, os dados demonstram que todos os municípios dispõem desses 

instrumentos. Por fim, sobre o PLHIS, confirma-se o dado de que apenas o município de 

Extremoz não elaborou o seu plano habitacional. Contudo, é importante reforçar que, com 

exceção de Parnamirim, os demais municípios apesar de formalizarem a entrega do PLHIS 

para a Caixa Econômica, ainda não apresentaram o documento final aprovado pelo poder 

legislativo. 

Quadro 06 - Situação dos municípios da RMNatal frente às exigências do Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Social - SNHIS 

MUNICÍPIO SITUAÇÃO¹ 
TERMO 

ADESÃO² 

LEI DE 
CRIAÇÃO 

DO FUNDO³ 

LEI DE 
CRIAÇÃO DO 
CONSELHO³ 

PLANO 
HABITACIONAL³ 

Ceará-Mirim PENDENTE 08/01/2008 10/07/2014 06/05/2015 31/01/2012 

Extremoz PENDENTE 25/06/2007 14/01/2009 09/03/2011 - 

Macaíba REGULAR 18/06/2007 19/12/2012 19/12/2012 18/12/2012 

Natal REGULAR 27/12/2006 20/02/2013 20/02/2013 16/06/2015 

Parnamirim PENDENTE 11/07/2007 27/12/2011 15/08/2012 18/09/2015 

São Gonçalo 
do Amarante 

REGULAR 18/12/2007 25/11/2010 25/10/2011 29/06/2011 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ministério das Cidades de abril de 2016. 
Observações: 

1. Estar REGULAR significa que o ente cumpriu as exigências do SNHIS até o momento e pode receber 
desembolsos de contratos e pleitear novos recursos. Estar PENDENTE impede o ente de receber desembolsos 
de contratos e também pleitear novos recursos.  
2. As datas existentes na coluna TERMO DE ADESÃO correspondem à data de publicação dos Termos de 
Adesão ao SNHIS dos entes federados no Diário Oficial da União. 
3. As datas existentes nas colunas LEI DE CRIAÇÃO DO FUNDO, LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO e PLANO 
HABITACIONAL correspondem às datas de entrega dos referidos documentos à CAIXA. 

 

À guisa de conclusão, verifica-se que os municípios da RMNatal que configuram o 

universo de estudo da presente pesquisa, dispõem em grande medida, de instrumentos 

locais que tratam da política habitacional e também da política urbana. Todavia, destaca-se 

que essa estruturação por si só não tem sido capaz de produzir efeitos transformadores, 

sobretudo, quando observados os recentes investimentos em moradias no âmbito do 

PMCMV. A falta de articulação entre as Políticas Habitacional e Urbana, evidencia que, para 

além de constituírem seus sistemas, é necessário implementar os instrumentos de gestão 

do solo urbano.  

                                                
36

 A partir da Lei de Acesso à Informação foi realizada tentativa de contato para detalhamento do que 
se refere à situação de pendência. Contudo, ainda não houve retorno da solicitação até o presente 
momento da escrita dessa pesquisa. 
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3 PMCMV E MACROZONEAMENTO: UMA LEITURA ENTRE A PRODUÇÃO DE 

MORADIAS E O PLANO DIRETOR 

 

A necessidade de interação entre as políticas habitacional e urbana e a intrínseca 

relação entre moradia e terra já foram abordadas anteriormente, evidenciando o contexto 

recente da produção habitacional no âmbito do PMCMV. Essa discussão, além de uma 

reflexão abrangendo demais estados brasileiros, também sinalizou a estruturação das 

políticas habitacional e urbana no âmbito da Região Metropolitana de Natal. 

 Ao levar em consideração os apontamentos ora discutidos, o presente capítulo se 

constitui na apresentação e discussão do estudo empírico, abordando a produção de 

moradias no âmbito do PMCMV e observando a problemática de localização dos 

empreendimentos à luz das diretrizes de uso e ocupação do solo definidas nos Planos 

Diretores dos municípios delimitados como universo de análise na RMNatal; ou seja, Ceará 

Mirim, Extremoz, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Natal, Parnamirim. 

A análise parte das indicações normativas do PMCMV, cujas diretrizes para 

produção de moradias expressas na Lei nº 11.977/09, estabelece que os municípios devem 

mobilizar os instrumentos definidos nos Planos Diretores, buscando viabilizar a oferta de 

terrenos adequados para implantação dos empreendimentos. O artigo 5º da referida lei, 

estabelece que (...) ―a localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão 

deve atender aos requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo federal, observando, 

quando existente, o Plano Diretor do Município” (BRASIL, 2009, grifos nossos). 

Essa referência evidencia que, em algum nível, o PMCMV propõe medidas de 

adequação entre a implantação dos empreendimentos às diretrizes de planejamento urbano, 

visando à produção de moradias em áreas estruturadas. Contudo, conforme discutido 

anteriormente, o PMCMV delega para as construtoras a responsabilidade de escolha dos 

terrenos, dificultando, assim, a atuação da gestão pública no direcionamento da expansão 

urbana, segundo as diretrizes pactuadas nos Planos Diretores. Tal procedimento tem 

concorrido para os graves problemas de inserção urbana dos empreendimentos, conforme 

comprovam estudos de avaliação sobre o PMCMV em estados brasileiros.37 

Nesse contexto, busca-se aprofundar o conhecimento sobre a relação entre as 

características de implantação dos empreendimentos viabilizados pelo PMCMV e as 

diretrizes de Planos Diretores, com ênfase no macrozoneamento, dado que é a partir desse 

mecanismo que se definem os parâmetros de uso e ocupação do solo e possibilidades de 

                                                
37 Sobre essa questão, cf. SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; RUFINO, M. B. C. (org). Minha 
casa... e a cidade? avaliação do programa minha casa minha vida em seis estados brasileiros. Rio 
de Janeiro: Letra Capital, , 2015. 
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efetivação da função social da propriedade. De acordo com o Estatuto da Cidade, Lei nº 

10.257/01, o Plano Diretor se constitui como principal instrumento de planejamento urbano 

nas cidades, delimitando diretrizes para o planejamento físico-territorial e compreendendo 

as formas de controle do uso e ocupação do solo, com vistas ao cumprimento da função 

social da propriedade, conforme definido nos Artigos 182 e 183 da Constituição Federal 

Brasileira (1988). 

Com base nesse entendimento e relacionando a necessidade de implantação do 

PMCMV em localizações adequadas, analisa-se aqui o macrozoneamento municipal como 

mecanismo de implementação do Plano Diretor, o qual tem como principal finalidade a 

demarcação e regulamentações específicas para cada porção do território. Sobre esse 

instrumento Flávio Villaça (1999, 239) destaca: 

Com efeito, o zoneamento é a modalidade de planejamento urbano mais 
antiga e mais difundida no Brasil e, sem dúvida, o zoneamento é um 
instrumento de atuação sobre a organização territorial urbana (VILLAÇA, 
1999, p.239). 

 
Entende-se que o zoneamento ou o macrozoneamento se definem como diretrizes 

urbanísticas que tem como principal função regular o uso e a ocupação do solo. Assim, se 

constitui numa divisão entre porções do território que permitem a implementação de normas 

e usos específicos, dotando o espaço de características próprias que podem, à exemplo, 

favorecer o desenvolvimento econômico, o atendimento social, a proteção do meio 

ambiente, entre outros. 

Nesse sentido e para realizar a análise empírica proposta, adotou-se procedimentos 

metodológicos que resultaram na elaboração cartográfica de mapas georreferenciados, 

subsidiando a análise entre PMCMV e macrozoneamento. Para tanto, foram desenvolvidos 

os seguintes procedimentos de análise: 

a) Levantamento de informações sobre os empreendimentos do PMCMV 

implantados nos municípios universo do estudo; 

b) Levantamento dos Planos Diretores de cada município definido como 

universo de estudo, observando as regulações previstas no 

macrozoneamento da porção do território onde se identificam 

empreendimentos do PMCMV; 

c) Elaboração de mapas de síntese, permitindo a identificação entre a 

localização dos empreendimentos e as delimitações de uso e ocupação do 

solo expressas nos macrozoneamentos; e  

d) Análise da inserção urbana de empreendimentos a partir de estudos 

desenvolvidos por Moura (2013) e Bentes Sobrinha et al (2015).  
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No tocante ao levantamento dos dados sobre a produção de moradias do PMCMV 

na RMNatal, foram utilizadas as informações disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal 

e compatibilizadas com o banco de dados disponibilizado pelo GEHAU38, totalizando um 

universo de 90 empreendimentos que se distribuem entre os municípios de Ceará-Mirim, 

Extremoz, Macaíba, Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Os dados 

compreenderam a especificação dos imóveis destinados tanto para a população que 

concentra a faixa de renda entre 0 a 3 salários mínimos (faixa 1), quanto para a população 

que concentra a faixa de renda acima de 3 a 6 salários mínimos (faixa 2). Esse 

detalhamento foi observado, tendo em vista o objetivo específico de verificar características 

do padrão diferenciado de localização dos empreendimentos de acordo com os níveis de 

renda. 

Sobre o levantamento dos Planos Diretores de cada município, considerou-se a 

análise das regulações previstas no macrozoneamento. Nessa etapa, foram realizados 

levantamentos de dados em prefeituras, buscando identificar arquivos de mapas do 

macrozoneamento que nem sempre estavam anexos ao Plano Diretor em estudo. Algumas 

Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Urbanismo afirmaram não dispor da base de 

dados do macrozoneamento, à exemplo do município de Ceará-Mirim. Com isso, procedeu-

se ao levantamento de dados junto às empresas de consultoria que atuaram na elaboração 

dos Planos Diretores nos municípios em estudo. 

A sistematização dos dados dos empreendimentos do PMCMV e das delimitações do 

macrozoneamento disponíveis nos Planos Diretores foi desenvolvida a partir de mapas 

síntese, cuja elaboração cartográfica relacionou as localizações georreferenciadas dos 

empreendimentos com as diretrizes de macrozoneamento, por meio do software ArcGis. A 

esses dados foram articuladas as considerações sobre a inserção urbana dos 

empreendimentos, a partir de pesquisas realizadas por Moura (2013) e por Bentes Sobrinha 

et al (2015), que enfatizam a percepção dos moradores, além de registrarem variáveis dos 

setores censitários onde os empreendimentos foram implantados. Os autores informam 

sobre o novo quantitativo de unidades habitacionais incrementado nas localidades onde 

foram implantados os empreendimentos do PMCMV, além da relação entre as novas 

moradias e a oferta de equipamentos sociais, serviços e comércio. 

Para esse estudo aprofundado foram delimitados 17 empreendimentos, abrangendo 

a Faixa 1 e a Faixa 2 do PMCMV, ou seja, as faixas de renda de 0 a 3 e de 3 a 6 Salários 

Mínimos, respectivamente. Como empreendimentos representativos, analisou-se: i) Faixa 1: 

                                                
38

 Dados da pesquisa desenvolvida por Bentes Sobrinha (2015) sobre avaliação do Programa Minha 
Casa, Minha Vida na região metropolitana de Natal, considerando informações da Caixa Econômica 
Federal – Base de Dados PMCMV, 2014. 
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Residenciais Mar, Terra, Fauna e Flora em Ceará-Mirim; Residenciais Extremoz I, II, III e IV 

em Extremoz; Residencial Minha Santa em Macaíba; Residencial Vivendas do Planalto I, 

II,III e IV; Residencial Iderval Monteiro (América II) em Parnamirim; e Residencial Jomar 

Alecrim em São Gonçalo do Amarante; ii) Faixa 2: Residencial Parque das Paineiras em 

Macaíba; e Residencial Thisaliah em Natal. 

A delimitação desses empreendimentos se verificou a partir da base de dados e 

resultados apresentados pelas seguintes pesquisas: (i) Trabalho de Conclusão de Curso da 

autora39, que informa sobre a localização dos conjuntos do PMCMV – Faixa 1 na RMNatal; 

(ii) ―Avaliação do programa Minha Casa, Minha Vida na Região Metropolitana de Natal 

(RMNatal): qualidade de projetos e impactos urbanos e ambientais‖ (BENTES et al 2015). 

A partir dos mapas síntese foram desenvolvidas as análises nos municípios em 

estudo, adotando-se os seguintes procedimentos: 

1. Estudo referente à localização de empreendimentos habitacionais no âmbito do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, identificando a quantidade de imóveis 

destinados para as diferentes faixas de renda existentes no município; 

2. Análise das definições sobre o macrozoneamento e suas especificações no 

Plano Diretor em estudo, considerando principalmente as características das 

porções territoriais onde se identificam a construção de empreendimentos do 

PMCMV; 

3. Elaboração e apresentação de mapa síntese do município, sobrepondo-se a 

localização dos empreendimentos com as definições sobre o uso e a ocupação 

do solo delimitadas no macrozoneamento.  

4. Análise dos dados obtidos a partir dos procedimentos anteriores, observando-se 

a relação entre a localização dos empreendimentos e as especificações do 

macrozoneamento, considerando os princípios da função social da propriedade e 

do direito à cidade.  

  

                                                
39

 MOURA, J. M. Segregação e desterritorialização: os conjuntos do Programa Minha Casa, Minha 
Vida na Região Metropolitana de Natal. 2013. 92 p. Monografia (Bacharelado em Gestão de Políticas 
Públicas) — Departamento de Políticas Públicas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal, 2013. 
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Figura 05 - Fluxograma do Estudo Empírico 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A seguir, apresentam-se as referidas análises para os municípios de Ceará-Mirim, 

Extremoz, Macaíba, Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante.  

 

3.1 CEARÁ-MIRIM: PMCMV EM ZONA RURAL 

 

Até a realização da presente pesquisa, no município de Ceará-Mirim foram 

implantados quatro empreendimentos do PMCMV- Faixa 1, todos localizados no bairro Terra 

Santa, nas proximidades da BR-406. A construção dos Residenciais Mar, Terra, Fauna e 

Flora com 1.155 unidades foi iniciada no ano de 2009 e em agosto de 2011, a prefeitura 

municipal, em parceria com a Caixa Econômica Federal, formalizou o processo de entrega 

para famílias com rendimentos de até três salários mínimos. As residências apresentam a 

tipologia de casas horizontais, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço 

numa área aproximada de 41,69 m² (Figura 06). 
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Figura 06 - Empreendimentos do PMCMV em Ceará-Mirim (Faixa 1) 

Fonte: Elaboração própria e acervo da autora. 

 

O Plano Diretor de Ceará-Mirim foi instituído por meio da Lei Complementar nº 006 

de 19 de dezembro de 2006, apresentando definições sobre o desenvolvimento do 

município no sentido de construção de uma cidade mais justa e democrática. Segundo o 

Plano, sua elaboração teve um caráter participativo e suas disposições indicam o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, resguardando princípios economicamente 

viáveis, socialmente justos e ecologicamente equilibrados, conforme preceitos expressos no 

Estatuto da Cidade. 

Ao tratar o uso e ocupação do solo, o Plano delimita no título II, sobretudo nos dois 

primeiros capítulos, diretrizes para o território, apresentando uma divisão em Macrozonas, 

Zonas Especiais e Áreas Especiais40. De acordo com o artigo 15, o município condiciona o 

uso e a ocupação do solo em seu território, a partir de três Macrozonas41, conforme 

apresentado adiante: 

 

Art. 15. O macrozoneamento municipal de Ceará-Mirim condicionará o uso 
e ocupação do solo em seu território, dividindo-se nas seguintes 
macrozonas, conforme delimitação no mapa 01 (anexo 2): 

I – Macrozona Urbana; 

                                                
40

 As principais características de cada Macrozona, Zona e Áreas Especiais estão dispostas nos 
apêndices desta dissertação. Neste capítulo estão as referências normativas da porção territorial na 
qual se identifica a construção de empreendimentos do PMCMV. 
41

 A ortografia da palavra foi atualizada. 
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II – Macrozona de Expansão Urbana; 
III – Macrozona Rural. 

(CEARÁ-MIRIM, Lei Complementar nº 006/2006, p. 20). 

 

A Macrozona Urbana é designada pela área do município correspondente ao 

processo de urbanização, tida ocupada e com características de infraestrutura básica e 

sistema viário, propiciando a intensificação controlada do uso do solo. 

A Macrozona de Expansão Urbana é definida como área do município que ainda não 

está submetida a um processo de urbanização, sendo caracterizada como de baixa 

densidade populacional, porém que apresenta projeção de sistema viário constituído ou em 

fase de constituição, possibilitando a instalação de infraestrutura. 

A Macrozona Rural compreende o território municipal que apresenta características 

naturais voltadas para o uso e ocupação do solo por populações rurais, com atividades 

destinadas à produção agropecuária. Além disso, destaca-se que, nessa Macrozona, estão 

observadas outras atividades não-rurais que, dado o interesse estratégico, deve ter suas 

dinâmicas e identidade cultural e ambiental, preservadas. 

Com relação às Zonas Especiais, o Plano Diretor estabelece, ainda, a divisão 

territorial do uso e ocupação do solo segundo o estabelecimento de cinco Zonas Especiais, 

sendo elas: 

Art. 16. Serão consideradas, zonas especiais, para os efeitos desta lei:  

I – as zonas de interesse do agronegócio e da indústria;  
II – as zonas de interesse agro-familiar;  
III – as zonas de proteção ambiental;  
IV – as zonas de interesse turístico e lazer;  
V – as zonas adensáveis; 

(CEARÁ-MIRIM, Lei Complementar nº 006/2006, p. 21). 

 

Além das Macrozonas e das Zonas Especiais, o Plano Diretor de Ceará-Mirim 

estabelece ainda oito Áreas Especiais, sendo estas consideradas porções da Macro-zona 

Urbana e da de Expansão Urbana, com destinação específica ou normas próprias de uso e 

ocupação do solo. 

Art. 34. Áreas Especiais são porções da Macrozona Urbana e da 
Macrozona de expansão urbana, situadas em Zonas Adensáveis ou não, 
com destinação específica ou normas próprias de uso e ocupação do solo, 
e cujos parâmetros urbanísticos prevalecem sobre os demais parâmetros 
definidos nesta Lei, compreendendo, dessa forma: 

I – áreas Especiais de Interesse Social; 
II – áreas Especiais de Recuperação Ambiental e Urbana; 
III – áreas Especiais de Interesse Histórico e Cultural; 
IV – áreas Especiais Adensáveis; 
V – áreas Especiais de Interesse Paisagístico; 
VI – áreas Especiais de Segurança Alimentar e Nutricional; 
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VII – áreas Especiais de Interesse Habitacional; 
VIII – área Especial de Proteção do Cone de Aproximação do Aeroporto. 

(CEARÁ-MIRIM, Lei Complementar nº 006/2006, p. 30). 

 

Quadro 07 - Síntese do macrozoneamento no município de Ceará-Mirim 

MACRO-ZONAS 

Macrozona Urbana; 

Macrozona de Expansão Urbana; 

Macrozona Rural; 

ZONAS 

ESPECIAIS 

Zonas de Interesse do Agronegócio e da Indústria; 

Zonas de Interesse Agrofamiliar; 

Zonas de Proteção Ambiental (não especificada); 

Zonas de Interesse Turístico e Lazer; 

Zonas Adensáveis; 

ÁREAS 

ESPECIAIS 

Áreas Especiais de Interesse Social; 

Áreas Especiais de Recuperação Ambiental e Urbana (não especificada); 

Áreas Especiais de Interesse Histórico e Cultural; 

Áreas Especiais Adensáveis; 

Áreas Especiais de Interesse Paisagístico; 

Áreas Especiais de Segurança Alimentar e Nutricional (não especificada); 

Áreas Especiais de Interesse Habitacional; 

Área Especial de Proteção do Cone de Aproximação do Aeroporto (não especificada). 

Fonte: Elaboração própria com base na Lei Complementar nº 006/2006, de Ceará-Mirim 

 

Em que pese o nível de detalhamento apresentado pelo Macrozoneamento do Plano 

Diretor do município de Ceará-Mirim, não se verifica entre essas porções, o estabelecimento 

de um nível hierárquico de relações, à exemplo das Zonas Adensáveis que se distribuem 

em todo território municipal e não especificamente em uma Macrozona exclusiva. Ressalta-

se também que não foram delimitadas por meio do Plano Diretor as características da Zona 

de Proteção Ambiental e de três Áreas Especiais (Recuperação Ambiental e Urbana, 

Segurança Alimentar e Nutricional e Proteção do Cone de Aproximação do Aeroporto). O 

Plano Diretor especifica que a regulamentação dessas porções se dará por leis específicas. 

A partir desses dados que caracterizam o município no que concerne a produção 

habitacional pelo PMCMV, bem como que apresenta o Plano Diretor e a disposição geral do 

macrozoneamento, foi elaborado o mapa síntese desse município, relacionando a 

localização dos empreendimentos com as zonas nas quais os mesmos foram construídos, 

visando à leitura sobre a situação identificada entre a produção de moradias e a política 

urbana local.  
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Mapa 01 - Ceará-Mirim: localização dos empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida 

e Macrozoneamento do Município 
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Conforme se verifica no Mapa 01, os empreendimentos Mar, Terra, Fauna e Flora 

foram construídos na Macrozona Rural do município, especificamente na Zona de Interesse 

Agrofamiliar e na Área Especial Adensável. Observando a legislação do PMCMV que 

condiciona a construção de moradias na malha urbana, evidencia-se uma desarticulação 

com as diretrizes propostas, uma vez que as localidades cujos empreendimentos foram 

construídos estão destinadas para outros fins. 

A Macrozona rural de Ceará-Mirim dispõe de características naturais voltadas para o 

uso e ocupação do solo por populações rurais, com atividades destinadas à produção 

agropecuária. A Zona de Interesse Agrofamiliar compreende especificamente áreas voltadas 

ao estabelecimento de assentamentos rurais produtivos, especialmente aqueles 

organizados em Arranjos Produtivos Locais ou Cadeias Produtivas. 

O fato dessas porções do município incluírem Áreas Especiais Adensáveis se 

relaciona à estratégia de dinamização do território e ao estímulo de novas centralidades, 

uma vez que essa área especial é destinada à descentralização da ocupação do território 

municipal com fins de moradia, verificando-se a possibilidade de utilização de seus espaços 

para estabelecimento de condomínios horizontais com baixa densidade de ocupação. 

Assim, as 1.155 unidades habitacionais foram construídas numa porção do território 

que apresenta aspectos naturais voltados para o uso e a ocupação do solo com 

características das atividades rurais, como a produção agropecuária em vez de priorizar a 

construção em áreas urbanas ou de expansão consolidada, facilitando o acesso à 

infraestrutura, equipamento e serviços. Nesse caso, as indicações do macrozoneamento 

estimulam a transformação do solo rural em solo urbano. 

Sobre a qualidade urbanística do território onde foram construídas as unidades 

habitacionais dos Residenciais Mar, Terra, Fauna e Flora, as informações levantadas por 

Moura (2013) registram que, na localidade, não houve a implementação de infraestrutura 

voltada para atender as necessidades dos novos moradores. Distante, em média, 30 

minutos de escolas, posto de saúde, farmácias, entre outros serviços, os moradores 

convivem também com diversos problemas de insegurança no conjunto. Além desses 

problemas de segurança, mobilidade e acessibilidade, os moradores também se deparam 

com diversos problemas construtivos nas habitações, como falhas, vazamentos, trincas etc. 

(COSTA, 2015). 

Considerando os dados de avaliação do PMCMV no município de Ceará-Mirim, 

Bentes Sobrinha et al (2015) registrou que, a partir dos dados do Censo IBGE, houve o 

aumento de 53,35% na demanda por bens e serviços na localidade, uma vez que com a 

implantação de 1.155 unidades do PMCMV, o setor censitário passou a contar com um novo 
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total de 3.320 domicílios. Em relação à análise da adequação de infraestrutura desses 

imóveis e desconsiderando os novos residenciais, registrava-se o expressivo número de 

72,2% desses domicílios que apresentavam inadequações por carência de abastecimento 

de água42. Em síntese, com relação à inserção urbana dos empreendimentos, destaca-se: 

Além da precariedade habitacional, os moradores ocupam um território 
ausente de equipamentos coletivos (educação, saúde, assistência), e com 
baixa oferta de locais de comércio e de serviços. Esse quadro tem levado à 
situações de irregularidade, marcadas, em específico, por adaptações que 
moradores têm feito nas residências, transformando o seu uso em misto 
(residencial e comercial) como forma de atender às demandas colocadas no 
cotidiano dos habitantes do Residencial Natureza (BENTES SOBRINHA et 
al, 2015, p.55). 

 

Nesse contexto, observando os investimentos do PMCMV em Ceará-Mirim e os 

padrões de uso e ocupação do solo delimitados no Plano Diretor do município, verifica-se 

uma fragilidade no que concerne ao diálogo entre a política habitacional e a política urbana, 

fato traduzido na não compatibilização entre as características específicas para cada porção 

do território e a produção habitacional, à exemplo desses empreendimentos que foram 

construídos na Zona Rural do município. Além disso, a qualidade urbanística do entorno 

desses empreendimentos é bastante precária, fato que compromete ainda mais as noções 

do direito à cidade e à moradia para os moradores dessas localidades. 

 

3.2 EXTREMOZ: PMCMV EM ZONAS DE EXPANSÃO URBANA 

 

Dada a produção habitacional por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida em 

Extremoz, observa-se a existência de quatro empreendimentos do PMCMV destinados à 

população de zero a três salários mínimos, constituindo-se 790 novas unidades 

habitacionais na forma tipológica de casas. Os Residenciais Jardins de Extremoz I, II, III e IV 

foram entregues à população em agosto de 2011 e estão localizados no conjunto São 

Miguel Arcanjo (Figura 07). 

 

                                                
42

 Os autores ponderam que os percentuais resultantes das inadequações são calculados a partir das 
informações fornecidas pelos próprios moradores; esse número pode ser mais elevado, já que nem 
todos os domicílios responderam ao Censo. 
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Figura 07 - Empreendimentos do PMCMV em Extremoz (Faixa 1) 

 

Fonte: Elaboração própria e acervo da autora. 

 

O município de Extremoz teve o seu Plano instituído por meio da Lei Complementar 

nº 493 de 06 de outubro de 2006, marcando um novo cenário no que concerne ao 

desenvolvimento urbano do município. O Plano foi elaborado incluindo a dimensão 

participativa da sociedade e, conforme exposto no projeto de lei, consiste numa delimitação 

da atuação municipal abrangendo temas como Habitação, Meio Ambiente, Potencial 

Turístico e cultural e Identidade da População. Considerando às normas de uso e ocupação 

do solo, o Plano estabelece em seu título II aspectos relacionados ao zoneamento ambiental 

do município, observando uma divisão de Macrozonas e Áreas Especiais, conforme 

detalhado adiante. 

Nesse sentido, o macrozoneamento proposto pelo Plano Diretor delimita as 

seguintes especificações: 

Art. 60 – O macrozoneamento condiciona o uso e ocupação do solo no 
território municipal dividindo-o nas seguintes macrozonas, delimitado no 
mapa 1 anexo 1: 

I – Zona Urbana – ZU; 
II – Zona de Expansão Urbana – ZEU; 
III – Zona Rural; 
IV – Zona Especial Rural – ZER. 

(EXTREMOZ, Lei Complementar nº493/2006, p. 25). 
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A Zona Urbana é definida como porção do território adequada à urbanização, com 

infraestrutura instalada e que permite a intensificação controlada do uso do solo. 

A Zona de Expansão Urbana é caracterizada como território que visa o crescimento 

imobiliário, por meio de construções de imóveis destinados ao uso residencial ou não. 

Também se considera como zona que efetiva a divisão da terra em unidades integradas à 

estrutura urbana e conectadas ao sistema viário municipal e as redes de serviços públicos 

existentes ou projetados. De acordo com essas especificações, o macrozoneamento 

considera como zona de expansão urbana todas as áreas, edificada ou não, que não 

estejam inclusas nas Zonas Urbana, Rural e Especiais Rurais. 

A Zona Rural consiste em porções do território que, dada as suas características 

naturais, se configura como própria para a produção agropecuária e de apoio ao sistema de 

produção alimentar. A Zona Especial Rural é definida como aquela que visa incentivar a 

produção de alimentos, em todos os níveis, reconhecendo a importância e a necessidade de 

preservar as atividades de agropecuária e de apoio ao sistema de produção. 

Delimitadas as macrozonas, o Plano Diretor de Extremoz passa a delinear 

elementos referentes às Áreas Especiais. Sobre essas, destaca-se: 

Art. 65 – Áreas especiais são porções situadas na zona urbana, zona de 
expansão urbana, zona rural e zona especial rural, com destinação 
específica e normas próprias de uso e ocupação do solo, compreendendo: 
I – área especial de interesse social; 
II – área especial de interesse ambiental; 
III – área especial de interesse turístico; 
IV – área especial de interesse industrial; 
V – área de operação urbana de Pitangui; 
VI - Áreas de Controle de Gabarito; 
VII - Áreas de Operação Urbana. 

(EXTREMOZ, Lei Complementar nº493/2006, p. 26). 

 

Além dessas delimitações, o Plano considera também como áreas especiais as 

áreas non aedificandi, instituídas em leis específicas, com objetivo de garantir o valor 

cênico-paisagístico, a preservação ambiental e ordenação urbanística de determinadas 

áreas. 

Identifica-se que as especificações presentes no Plano Diretor de Extremoz 

referentes ao macrozoneamento, definem quatro zonas e sete áreas especiais, sendo que 

quatro destas últimas não foram representadas em bases cartográficas. As áreas 

apresentam características próprias, destinando-se a usos determinados para cada função 

do território municipal, não sendo definida uma hierarquia clara de sobreposição entre as 

zonas e as áreas especiais. 
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Quadro 08 - Síntese do macrozoneamento no município de Extremoz 

MACROZONAS 

Zona Urbana – ZU; 

Zona de Expansão Urbana – ZEU; 

Zona Rural; 

Zona Especial Rural – ZER. 

ÁREAS 

ESPECIAIS 

Área Especial de Interesse Social; 

Área Especial de Interesse Ambiental; 

Área Especial de Interesse Turístico; 

Área Especial de Interesse Industrial (não especificada); 

Área de Operação Urbana de Pitangui (não especificada); 

Áreas de Controle de Gabarito (não especificada); 

Áreas de Operação Urbana (não especificada); 

Fonte: Elaboração própria, com base na Lei Complementar nº493/2006, de Extremoz. 

 

O mapa síntese do município, apresentado a seguir, sobrepõe os empreendimentos 

do PMCMV, frente as delimitações do macrozoneamento, visando identificar a localização 

dos empreendimentos e as zonas nas quais os mesmos foram construídos. 
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Mapa 02 - Extremoz: localização dos empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha 
Vida e Macrozoneamento do Município 
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Ao relacionar a produção do PMCMV com a delimitação territorial de macro-zonas e 

áreas especiais, verifica-se no Mapa 02 que os empreendimentos Residenciais de Extremoz 

I, II, III e IV estão situados na Zona de Expansão Urbana do município, correspondendo a 

especificação do PMCMV de construção de imóveis em área urbana ou de expansão 

urbana.  

Em que pese essa adequação, a inserção urbana dos empreendimentos é precária, 

sobretudo dada à distância dos imóveis da área urbana principal. Essa localização reforça a 

percepção de que os empreendedores imobiliários têm buscado efetivar a construção 

habitacional em áreas mais distantes, onerando o custo de vida de população local e o 

gasto do poder público com a implantação de infraestrutura. 

Além disso, acrescenta-se ainda o fato do macrozoneamento de Extremoz 

evidenciar uma ampla porção territorial classificada como de Expansão Urbana, facilitando 

uma valorização imobiliária, tal como aponta Silva (2010, p.318): 

Assim, pode-se considerar o Plano Diretor de Extremoz como instrumento 
de suporte à valorização imobiliária (por criar virtualmente mais área 
construída) [...]. As áreas especiais de proteção ambiental, previstas no 
zoneamento, estão pressionadas por um território fragmentado, fruto de 
uma ocupação sem planejamento (1970-1990) das casas de veraneio e 
agora, com planejamento (2000-2007) pela intensidade do imobiliário-
turístico e da especulação imobiliária. 

 

Nesse sentido, observando os empreendimentos do PMCMV no município de 

Extremoz destaca-se que houve um ―adensamento sem extensão de serviços e 

infraestruturas‖ (BENTES SOBRINHA et al, 2015, p. 338). Tal fato é comprovado quando se 

verifica que, na área onde os empreendimentos foram construídos, havia anteriormente um 

total de 908 domicílios particulares permanentes; e com as novas unidades habitacionais, 

houve um incremento de 87% no número de domicílios. Todavia, conforme relatado por 

Moura (2013, p.63), não se observa transformações no que concerne a oferta de serviços, 

equipamentos e condições de mobilidade e transporte. 

Os empreendimentos construídos em Extremoz ficam distantes das escolas, 
postos de saúde, farmácias e igrejas. A caracterização do conjunto 
realizada com o auxílio do relato dos moradores evidencia a precariedade 
de acesso aos serviços básicos. Esse fato foi comprovado através da 
existência de diversas atividades de comércio no conjunto, a partir do 
improviso dos moradores, os quais reformam suas casas e iniciam 
atividades de comercialização principalmente de alimentos. 

 

Além desse fato, é importante ressaltar os números divulgados por Bentes Sobrinha 

et al (2015), abordam apenas os domicílios pré-existentes na localidade. Ademais, verifica-

se que 96,17% são inadequados por carência de abastecimento de água; 27,87% por 

esgotamento sanitário e 31,69% por lixo (IBGE, 2010). 
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Com base no exposto, identifica-se que, apesar da adequação entre a localização 

dos empreendimentos e as definições do Macrozoneamento, a inserção urbana dos 

Residenciais Extremoz I, II, III e IV é precária, visto que a zona de expansão urbana em 

questão não possui infraestrutura adequada. Assim, os empreendimentos atendem os 

requisitos do Plano Diretor, porém não acomodam, de modo adequado, às necessidades da 

população que se vê inserida numa zona de expansão urbana, mas sem contar com o 

acesso a infraestrutura apropriada. 

 

3.3 MACAÍBA: PMCMV EM ZONAS URBANAS, DE EXPANSÃO URBANA E EM AEIS 

 

Na análise da produção habitacional recente do município de Macaíba, observa-se 

que, por meio do PMCMV, foram implantados empreendimentos para as Faixas 1 e 2, 

totalizando 1.549 novas unidades habitacionais no município. 

 Na faixa 1 identificam-se três empreendimentos com tipologia de casas horizontais, 

ou seja o Residencial Francisco Alípio, o Residencial Lúcia Marques e o Residencial Minha 

Santa; e um do tipo condomínio vertical em loteamento, o Residencial Campinas. Na Faixa 

2, verificou-se um empreendimento com tipologia de casas horizontais, o Residencial 

Parque das Paineiras (Figura 08). 

Figura 08 - Empreendimentos do PMCMV em Macaíba (Faixas 1 e 2)  

 

Fonte: Elaboração própria e acervo da autora. 

O Plano Diretor de Macaíba foi aprovado por meio da Lei Complementar nº 01/2008, 

de 19 de dezembro de 2008, referenciando o processo participativo e considerando que as 
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prescrições nele previstas devem ser observadas pelos agentes públicos e privados que 

atuam conjuntamente na construção, planejamento e na gestão do território. 

Dentre os princípios fundamentais que orientam a política de desenvolvimento 

territorial, o Plano Diretor destaca o cumprimento da função socioambiental da cidade e da 

propriedade, garantindo padrões adequados de sustentabilidade e gestão democrática e 

participativa. Parte desses elementos é disposto no título II, considerando diretrizes para o 

uso e ocupação do solo, a partir de normas de Macrozoneamento, Zonas Especiais e Áreas 

Especiais. 

Sobre o Macrozoneamento, o município de Macaíba apresenta a seguinte divisão 

territorial no artigo 8º: 

Art. 8º O macrozoneamento municipal de Macaíba condicionará o uso e 
ocupação do solo em seu território, dividindo-se nas seguintes macrozonas, 
conforme delimitação no mapa nº 01, anexo II: 

I – zona urbana; 
II – zona de expansão urbana; 
III – zona rural; 
IV – zona de proteção ambiental. 

(MACAÍBA, Lei Complementar nº 01/2008, p.8). 

 

Assim, a Zona Urbana é identificada como a área do território ocupada, decorrente 

do processo de urbanização, com características propícias a diversos usos, com 

infraestrutura básica instalada e sistema viário definido, permitindo a intensificação 

controlada do uso do solo. 

A Zona de Expansão Urbana corresponde àquela porção que ainda não está 

submetida ao processo de urbanização, com baixa densidade e com sistema viário 

projetado, permitindo a instalação de infraestrutura ou possuindo programas e projetos 

voltados a essa estruturação. 

A Zona Rural apresenta as mesmas características especificadas para os municípios 

de Ceará-Mirim e Extremoz, sendo definida como área do município que, por suas 

características naturais, destina-se ao uso e ocupação do solo por populações rurais, 

dedicadas à produção agropecuária e a outras atividades não-rurais. O Plano justifica que a 

especificação dessa área é importante para preservação estratégica das dinâmicas e 

identidade cultural e ambiental. 

A Zona de Proteção Ambiental – ZPA compreende áreas destinadas à recuperação 

ambiental urbana, à proteção dos mananciais, à proteção das áreas estuarinas e seus 

ecossistemas e as várias formas de vegetação natural de preservação permanente. Apesar 

de estarem indicadas no referido Plano e os seus usos estarem condicionados ao 
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licenciamento ambiental, o macrozoneamento não delimita quais são essas zonas, devendo 

as mesmas estarem previstas e regulamentadas em Lei específica. Ressalta-se que o artigo 

11 indica a possibilidade de implantação de determinados usos nessas áreas, desde que 

seja para fins de habitação social, regularização fundiária em AEIS ou nos casos de 

interesse público. 

Em um segundo nível de divisão territorial, o município de Macaíba institui duas 

zonas especiais, não estando claro na referida lei os aspectos que diferenciam esta 

categoria tanto das macrozonas quanto das áreas especiais. 

Art. 12. Serão consideradas, zonas especiais, para os efeitos desta Lei: 

I – as zonas especiais de interesse agrofamiliar; 
II – as zonas especiais de interesse industrial. 

(MACAÍBA, Lei Complementar nº 01/2008, p.8). 

Com base nas delimitações relacionadas às Áreas Especiais, o artigo 19 define: 

Art. 19. Áreas especiais são porções da zona urbana e da zona de 
expansão urbana, situadas em zonas adensáveis ou não, com destinação 
específica ou normas próprias de uso e ocupação do solo, e cujos 
parâmetros urbanísticos prevalecem sobre os demais parâmetros definidos 
nesta Lei, compreendendo, dessa forma: 
 
I – áreas especiais de interesse social; 
II – áreas especiais de interesse histórico e cultural; 
III – localidades rurais; 
IV – áreas especiais de interesse paisagístico; 
V – áreas especiais de segurança alimentar e nutricional; 
VI – áreas especiais de interesse habitacional. 

(MACAÍBA, Lei Complementar nº 01/2008, p.13). 

 

Conforme observado, o Plano Diretor do município de Macaíba apresenta a 

regulação do uso e ocupação do solo segundo a definição de três divisões - Zonas, Zonas 

Especiais e Áreas Especiais (Quadro 09). 

Quadro 09 - Síntese do macrozoneamento no município de Macaíba 

MACRO-

ZONAS 

Zona Urbana; 

Zona de Expansão Urbana; 

Zona Rural; 

Zona de Proteção Ambiental; 

ZONAS 

ESPECIAIS 

Zonas Especiais de Interesse Agrofamiliar; 

Zonas Especiais de Interesse Industrial; 

ÁREAS 

ESPECIAIS 

Áreas Especiais de Interesse Social; 

Áreas Especiais de Interesse Histórico e Cultural; 

Localidades Rurais; 

Áreas Especiais de Interesse Paisagístico; 

Áreas Especiais de Segurança Alimentar e Nutricional; 

Áreas Especiais de Interesse Habitacional; 

Fonte: Elaboração própria com base na Lei Complementar nº 01/2008 de Macaíba. 
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Dentre essas áreas, constata-se que, apesar de estarem indicadas, não foram 

delimitadas no macrozoneamento do município a Zona de Proteção Ambiental, a Área 

Especial de Segurança Alimentar e a Área Especial de Interesse Habitacional. Outro 

aspecto relevante, é que o Plano segue as proposições já identificadas para os municípios 

de Ceará-Mirim e Extremoz, apresentando definições semelhantes e não expondo, 

claramente, uma relação hierárquica entre as porções delimitadas. 

Considerando essas indicações do Macrozoneamento do município de Macaíba, 

procedeu-se à localização dos empreendimentos do PMCMV, conforme expresso no Mapa 

03.  



84 

Mapa 03 - Macaíba: localização dos empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha 
Vida e Macrozoneamento do Município 
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Conforme se observa no Mapa 03, os empreendimentos do PMCMV foram 

distribuídos no território municipal em diversas áreas, ressaltando-se um padrão de 

ocupação alinhado ao macrozoneamento do município. 

Três empreendimentos direcionados à Faixa 1 (os residenciais Francisco Alípio, 

Lúcia Marques e o Campinas), foram implantados em Áreas Especiais de Interesse Social – 

AEIS. Essas porções do território compreendem as áreas com um conjunto de 

características socioeconômicas e culturais da população com renda predominante de até 

três salários, destinadas à produção, manutenção e recuperação de habitações ou 

regularização do solo urbano. De acordo com as definições do Plano Diretor do município, 

nessas áreas objetiva-se a implantação de programas de urbanização, regularização 

fundiária e de habitação de interesse social devendo, quando da sua implantação, ser 

garantida a instalação de infraestrutura básica, como creche, escola, unidade de saúde, 

energia elétrica, abastecimento público de água e solução adequada para o destino dos 

esgotos domésticos. 

O empreendimento Residencial Minha Santa, que também é destinado à Faixa 1, foi 

construído na área limite do município de Macaíba com o de Parnamirim, nas bordas da 

área urbana, sendo identificado, conforme Plano Diretor de Macaíba, como pertencente à 

Zona Urbana. Quanto ao único empreendimento destinado à Faixa 2 no município, o 

Residencial Parque das Paineiras, destaca-se que esse foi implantado na Zona de 

Expansão Urbana do município, entre a zona rural e a zona urbana. 

A partir dessa análise da implantação dos empreendimentos em relação ao 

Macrozoneamento, identifica-se adequação entre as normas do PMCMV e o Plano Diretor 

do município, uma vez que os empreendimentos estão com localização em conformidade 

com as diretrizes do Programa. 

Contudo, ao observar as condições urbanísticas dessas áreas, constatam-se 

diversos problemas relativos à inserção urbana dos empreendimentos. Para esse estudo 

foram delimitados o Residencial Minha Santa (Faixa 1) implantado em Zona Urbana (figura 

9), e o Residencial Parque das Paineiras (Faixa 2) construído em Zona de Expansão Urbana 

(figura 10). 
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Figura 09 - Residencial Minha Santa (PMCMV – Faixa 1) – Zona Urbana de Macaíba 

 
Fonte: Acervo da autora. 
 

Sobre Residencial Minha Santa e a situação urbana do empreendimento, observa-

se, na prática, uma enorme distância daquilo especificado como característica do território 

urbano no Plano Diretor. Diferentemente da norma, que qualifica essa porção como área 

com infraestrutura básica já instalada e sistema viário definido, na realidade, denota que a 

localidade apresenta fragilidades no que se refere ao escoamento das águas pluviais, 

iluminação pública, redes de esgoto e abastecimento de água potável. Moura (2013.p.66) 

aborda o problema, destacando: 

Sobre o Residencial Minha Santa, construído nos limites de Macaíba com 
Parnamirim, além dos problemas de acesso aos equipamentos e serviços, 
os moradores reclamam das condições estruturais dos condomínios. 
Alagamentos, escuridão, problemas com drenagem e assaltos já fazem 
parte do cotidiano dos moradores (...). O problema do entorno do residencial 
é agravado pela dificuldade de territorializar essa população que aguarda 
ações do poder público na implantação dos serviços básicos.  
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Figura 10 - Residencial Parque das Paineiras (PMCMV – Faixa 2). Zona de Expansão 
Urbana de Macaíba 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Com relação ao empreendimento Residencial Parque das Paineiras (Faixa 2) do 

PMCMV, a Figura 10 evidencia aspectos da zona de expansão urbana que, apesar de 

indicada para recepcionar empreendimentos habitacionais, não apresenta condições 

adequadas de habitabilidade. 

As empresas vendem esses imóveis para a população que recebe acima de R$ 

1.600,00, atraindo famílias sob um conceito de ―condomínio clube‖, que contempla uma 

série de equipamentos de convivência, tais como playgrounds, espaços de lazer, quadras 

poliesportivas. Além disso, as estratégias de venda indicam a construção de posto policial, 

posto de saúde e outros serviços públicos, além de associarem o empreendimento ao 

município de Parnamirim, como forma de torná-lo mais próximo do núcleo urbano (Figura 

11). 
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Figura 11 - Residencial Parque das Paineiras 

 

Fonte: Disponível em: <http://imoveisdahorarn.blogspot.com.br/2015/06/loteamento-parque-das-
paineiras.html>. Acesso em: 20 de outubro de 2015. 

Nota: Adaptado pela autora. 

 

Porém, o que se identifica, de fato, é que esse empreendimento se localiza numa 

área de infraestrutura precária, com ausência de equipamentos públicos e também com 

transporte público deficitário. Apesar de contar com iluminação pública e abastecimento de 

água, os moradores enfrentam problemas para acesso ao comércio e serviços, adaptando 

as suas residências para compensar a falta dessas atividades, tais como venda de água, 

gás, conveniência e serviços de manicure. A localidade também apresenta problemas para 

uso de correios, telefone, internet e TV e as escolas e postos de saúde mais próximos 

situam-se no município de Parnamirim. 

Assim, verifica-se no município de Macaíba que, apesar da adequação entre a 

implantação dos empreendimentos do PMCMV às indicações do macrozoneamento definido 

no Plano Diretor, a precariedade das áreas que recepcionam os novos empreendimentos 

informa sobre os diversos problemas enfrentados pelas famílias no tocante ao acesso à 

infraestrutura urbana, serviços, lazer, entre outros. Mesmo os empreendimentos tipo 

Condomínio Fechado, que possuem alguma infraestrutura urbana em seu espaço interior, 

vivenciam aqueles problemas em seu entorno.  
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3.4 NATAL: PMCMV EM ZONA DE ADENSAMENTO BÁSICO E EM ZONA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Ao analisar o objeto de estudo para o município de Natal, observa-se aspectos mais 

complexos do que aqueles discutidos anteriormente, pela sua condição de capital do estado 

do Rio Grande do Norte e cidade polo da Região Metropolitana de Natal.  

No período considerado para estudo, Natal recepcionou 5 empreendimentos na 

Faixa 1 e 28 na Faixa 2, observando-se assim, uma produção de moradias 

aproximadamente cinco vezes maior para a Faixa de renda que vai de 3 a 6 salários 

mínimos. Tal fato indica que, diferente dos outros municípios, Natal recebeu significativo 

montante de investimento para atender a camada populacional que se encontra na segunda 

faixa de renda, apesar do município ter um déficit habitacional de 60%43 concentrado na 

Faixa 1. 

Esses dados demonstram que em Natal, existiu preferência das empresas na 

construção de empreendimentos que se destinam a uma população com maior poder 

aquisitivo. A figura 12 apresenta os empreendimentos construídos no município de Natal, e 

as respectivas tipologias construtivas. 

Figura 12 - Empreendimentos do PMCMV no Município de Natal PMCMV – (Faixa 1 e 2) 

 

Fonte: Elaboração própria e acervo da autora. 

                                                
43

 O déficit habitacional de Natal, segundo dados da Fundação João Pinheiro (2013) é de 34.721 
unidades, sendo 20.988 na Faixa de 0 a 3 salários mínimos e 4.633 na Faixa de 3 a 6 salários 
mínimos. 
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O Plano Diretor de Natal foi instituído por meio da Lei Complementar nº 082 de 21 de 

junho de 2007, sendo definido como o instrumento básico da política de desenvolvimento 

urbano, capaz de orientar o desempenho dos agentes públicos e privados no tocante a 

produção e gestão do espaço urbano. 

As diretrizes que regulamentam o uso e a ocupação do solo estão dispostas no título 

II do referido plano, existindo divisões segundo a definição de um Macrozoneamento e de 

Áreas Especiais. No tocante ao macrozoneamento, o plano estabelece: 

Art.8 Macrozoneamento, constante no Mapa 1 do Anexo II, parte integrante 
desta Lei, divide a totalidade do território do Município em três zonas. 
I - Zona de Adensamento Básico;  
II - Zona Adensável;  
III - Zona de Proteção Ambiental. 

(NATAL, Lei Complementar nº 082/2007, p. 6). 

 

Ressalta-se que todo o território do município de Natal é considerado urbano desde a 

década de 1980. Conforme se pode observar, as definições do macrozoneamento buscam 

orientar a ocupação do solo, tendo a densidade como condicionante principal. Nesse 

sentido, a Zona de Adensamento Básico é definida como sendo a área onde se aplica o 

coeficiente de aproveitamento básico, compreendendo, assim, um limite construtivo para 

todos os terrenos estabelecidos no território do município. 

A Zona Adensável é considerada como área que possui condições físicas adequadas 

a disponibilidade de infraestrutura, permitindo a diversificação de uso e possibilitando um 

adensamento maior do que os dos parâmetros básicos de coeficiente de aproveitamento. 

Dentre os elementos de infraestrutura urbana, aponta-se os sistemas de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, rede de energia elétrica e 

sistema viário. 

Para a definição das Zonas de Proteção Ambiental – ZPA –, o Plano Diretor 

considera características comuns às apresentadas para os demais municípios, 

compreendendo a delimitação de áreas que visem à proteção, manutenção e recuperação 

dos aspectos ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos, arqueológicos, turísticos, 

culturais, arquitetônicos e científicos. Foram estabelecidas dez ZPA‘s e, nesses locais, 

emerge a necessidade de restringir o uso e ocupação do solo, considerando, portanto, a 

necessidade de regulamentação específica para cada área. Outro ponto pertinente a 

destacar é que o Plano Diretor proíbe construções em áreas situadas nas Zonas de 

Proteção Ambiental enquanto não existir a adequada regulamentação dessa porção do 

território. 
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Com base nas delimitações previstas para as Áreas Especiais, o Plano em questão 

apresenta as seguintes áreas definidas por lei que, em função das suas peculiaridades, 

exigem tratamento específico, se sobrepondo as zonas expressas anteriormente: 

Art. 20 - Áreas Especiais são poções da Zona Urbana situadas em zonas 
adensáveis ou não, com destinação específica ou normas próprias de uso e 
ocupação do solo, compreendendo: 

I - Áreas de Controle de Gabarito; 
II - Áreas Especiais de Interesse Social; 
III - Áreas de Operação Urbana. 

(NATAL, Lei Complementar nº 082/2007, p. 8). 

 

Quadro 10 - Síntese do macrozoneamento no município de Natal 

ZONAS 

Zona de Adensamento Básico;  

Zona Adensável;  

Zona de Proteção Ambiental. 

ÁREAS 

ESPECIAIS 

Áreas de Controle de Gabarito; 

Áreas Especiais de Interesse Social; 

Áreas de Operação Urbana; 

Fonte: Elaboração própria com base Lei Complementar nº 082/2007 de Natal. 

 

Vistas as definições do macrozoneamento no Plano Diretor de Natal, analisa-se a 

seguir a produção habitacional no município de Natal, no âmbito do PMCMV, conforme 

Mapa 4.44 

                                                
44

 Para a elaboração do referido mapa, foram consideradas as informações disponibilizadas pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal em 2015, sobretudo quanto ao envio de 
shapes que permitiram a elaboração do Mapa no software ArcGis. Ademais, destaca-se que não 
foram enviadas todas as demarcações territoriais previstas no macrozoneamento do município e 
contidas nos mapas anexos ao Plano Diretor, fato que implica na não demarcação de todas as áreas 
especiais no mapa 4.  Ressalta-se ainda que tal fato não compromete diretamente os resultado da 
presente dissertação, estando disponíveis para consulta nos anexos desse documento os mapas das 
referida Áreas Especiais, à saber: Áreas de Controle de Gabarito; Áreas Especiais de Interesse 
Social; e Áreas de Operação Urbana. 
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Mapa 04 - Natal: localização dos empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida e 
Macrozoneamento do Município 
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Identifica-se que todos os empreendimentos construídos em Natal estão localizados 

em zona urbana ou de expansão urbana, atendendo as determinações especificadas na 

legislação do PMCMV. Contudo, observa-se que tal implantação contribuiu para ao 

adensamento das áreas sem que houvesse investimentos quanto à infraestrutura urbana, 

equipamentos de serviços. 

O Mapa 4 indica que, para a Faixa 1 os empreendimentos foram construídos em 

duas porções do território: (i) o Residencial Morar Bem Pajuçara implantado na Área de 

Adensamento Básico, Região Administrativa Norte do município; e (ii) o Residencial 

Vivendas do Planalto I, II, III e IV implantados sob Zona de Proteção Ambiental, na Região 

Administrativa Oeste do município. 

Quanto aos empreendimentos Faixa 2, observa-se a predominância da implantação 

em Área de Adensamento Básico, sobretudo nas Regiões Administrativas oeste e sul do 

município, incluindo os empreendimentos que foram implantados nas Zonas de Proteção 

Ambiental e nas áreas limítrofes da Zona Adensável. Nesse caso, verifica-se que a 

implantação de empreendimentos no âmbito do PMCMV no município de Natal, tem 

contribuído para o adensamento das Regiões Administrativas Oeste e Sul de Natal, com 

proximidades da BR-101, em direção aos municípios de Macaíba e Parnamirim. 

A maioria desses empreendimentos foi construída na Área de Adensamento Básico 

do município, a qual, conforme definições do Plano Diretor, não apresenta, em sua 

totalidade, infraestrutura urbana adequada para recepcionar os referidos empreendimentos. 

Por outro lado, os empreendimentos do PMCMV não contribuíram para qualificar o território, 

uma vez que se limitaram a construção das unidades ou conjuntos habitacionais. 

Tal como expresso no Plano Diretor, a área delimitada como de Adensamento 

Básico possui restrições quanto aos parâmetros construtivos, sobretudo, por apresentar 

fragilidades quanto aos requisitos de sustentabilidade urbana. Essas áreas possuem 

coeficientes de aproveitamento básico, onde só podem ser instalados empreendimentos 

compatíveis com a infraestrutura (DUARTE, 2010). 

De modo a melhor qualificar esse espaço onde os empreendimentos foram 

construídos, foram considerados para estudo de caso o Residencial Thisaliah (Faixa 2) e o 

Residencial Vivendas do Planalto I, II, III e IV (Faixa 1). Observando os empreendimentos 

Faixa 2 construídos principalmente nas Zonas de Adensamento Básico, é possível constatar 

que essa opção por construção de novas moradias para atender uma classe de renda média 

em Natal seguiu um eixo de valorização imobiliária, que segundo Silva, Bentes e Ferreira 

(2015, p.265): 
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Tal expansão em direção à periferia metropolitana está relacionada com o 
processo de aumento da valorização da terra semirrural do entorno de 
Natal, provocado por três fatores: (1) a expressividade do mercado 
imobiliário em Natal (em preços e produção de imóveis) (...); (2) a relativa 
escassez de terras urbanizadas em áreas contíguas a Natal, por meio do 
acirramento da concorrência entre as empresas de incorporação (nacionais, 
regionais e locais), entre 2005 e 2008; e (3) a entrada de recursos 
financeiros – crédito – pelo Programa Minha Casa Minha Vida (2009 em 
diante). 

 

Em concordância com esse entendimento, a pesquisa desenvolvida por Silva (2014) 

retrata a situação do bairro que mais recebeu investimentos do PMCMV. O bairro do 

Planalto, localizado na Região Administrativa Oeste de Natal, se tornou área estratégica do 

mercado imobiliário, com o início do Programa (SILVA, 2014). Contudo, ressalta-se as 

limitações do bairro no tocante a existência de infraestrutura urbana adequada, conforme 

dados da pesquisa realizada por Silva (2014, p.88): 

Contudo, mesmo com o elevado investimento do capital imobiliário no 
bairro, existe a necessidade de dotá-lo de infraestrutura condizente com 
esse processo. Em relação aos serviços e equipamentos urbanos presentes 
no bairro temos: somente em 13% do seu território há drenagem e 14% é 
pavimentado; só existem duas escolas municipais, duas escolas 
particulares, além de duas creches municipais; na saúde, apenas uma 
unidade de saúde que se encontra desativada, fazendo com que a 
população busque atendimento na Unidade de Saúde do Conjunto Cidade 
Satélite, localizado no Bairro Pitimbú; no desportivo: há uma quadra; na 
Segurança Pública: existe duas bases comunitárias. 

 

Figura 13 - Residencial Thisaliah (PMCMV – Faixa 2) construído na Região Administrativa 
Oeste do município de Natal 

 

Fonte: SILVA, 2014. 

Com base nessas pesquisas, e sabendo que 50% dos empreendimentos Faixa 2 

construídos em Natal foram implantados no bairro do Planalto, é possível compreender uma 

atuação do PMCMV que favoreceu a construção de unidades habitacionais em áreas com 

infraestrutura urbana precária, seguindo eixos de valorização imobiliária e contribuindo para 

o incremento do valor do solo urbano. 
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De acordo com os indicativos apresentados no mapa para Faixa 1, destaca-se para 

estudo de caso a implantação do Residencial Vivendas do Planalto I, II, III e IV (Faixa 1), 

construídos na Zona de Proteção Ambiental 445, também nos limites do bairro Planalto com 

o bairro Guarapes. O empreendimento destinado a famílias com renda de até R$ 1.600,00 

foi construído em quatro etapas, totalizando 896 novas moradias. 

Com relação à localização desses empreendimentos e adequação às normas do 

Plano Diretor, ressalta-se que o Plano indica a possibilidade de construção de imóveis sob 

Zonas de Proteção Ambiental, caso a zona já tenha sido regulamentada por lei específica. 

Considerando a ZPA 4 onde foi erguido o Residencial, a Lei nº 4.912 de 10 de dezembro de 

1997 regulamenta a área e dispõe sobre o uso do solo, limites e prescrições urbanísticas, 

adotando que os usos e ocupação permitidos a serem implantados na Zona de Proteção 

Ambiental 4, deverão ser aprovados pelo órgão ambiental do Município e demais órgãos 

que se fizerem necessários. 

A Lei, com base no Zoneamento Ambiental, divide a ZPA em três subzonas com as 

seguintes características de ocupação: 

I - Subzona que compreende as feições de flancos de dunas, os corredores dunares 

e a associação de dunas e corredores interdunares - SZ1. Essa subzona compreende áreas 

que apresentam condições de fragilidade ambiental, estando subdividida em três setores 

com normas de uso do solo específicas; 

II - Subzona que corresponde à associação de tabuleiro costeiro e corredores 

interdunares – SZ2, ondem ficam permitidos os usos de sítios, recreação, lazer e similares; 

III - Subzona que corresponde às feições planas ou suavemente onduladas de 

tabuleiro costeiro - SZ3, na qual o uso do solo, densidade demográfica e demais prescrições 

urbanísticas são parametrizadas com as delimitações do Plano Diretor para a Zona de 

Adensamento Básico. 

Apresentados os parâmetros de ocupação dessa ZPA, a Figura 14 indica cada 

Subzona de ocupação da ZPA 4 e também localiza o Residencial Vivendas do Planalto I, II, 

III e IV nessa área, permitindo identificar que o empreendimento foi construído na Subzona 

SZ3, a qual apresenta características de ocupação similares as definidas para as Áreas de 

Adensamento Básico de Natal. 

                                                
45

 A Lei nº 4.912, de 10 de dezembro de 1997 dispõe sobre o uso do solo, limites e prescrições 
urbanísticas da Zona de Proteção Ambiental – ZPA 4, denominada cordões dunares do Guarapes, na 
Região Oeste de Natal. 
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Figura 14 - Zona de Proteção Ambiental 4 e Residencial Vivendas do Planalto I, II, III e IV 
(PMCMV – Faixa 1) 

 

Fonte: SEMURB, 2008 e 2009 

Nota: Editado pela autora. 

 

Com base nos apontamentos expostos e considerando a regulamentação da ZPA 4, 

apreende-se que o Residencial Vivendas do Planalto I, II, III e IV foi implantado em uma 

zona ambientalmente frágil, mas que, segundo o Plano Diretor, dispõe de setores 

específicos onde o uso do solo é equivalente a uma Zona de Adensamento Básico. 

Contudo, apesar dessa regulamentação em lei específica, a área de implantação do 

Residencial apresenta sérios problemas no tocante à oferta de infraestrutura urbana. Além 

disso, por se tratar de uma ZPA que possui normas restritas de uso do solo, a situação é 

ainda mais grave, pois são bem mais complexos os processos de crescimento capazes de 

integrar os moradores desses empreendimentos as demais áreas da cidade. Sobre a 

localidade de construção desses empreendimentos, Bentes Sobrinha et al (2015, p.340) 

destaca: 

Essa região se caracteriza por possuir a maior quantidade de 
assentamentos precários de Natal, num total de 31 de um universo de 70, 
reconhecidos oficialmente. Caracteriza-se pela existência de vazios 
urbanos, formados, em sua maioria, por grandes glebas, bem como por ter 
recepcionado projetos de urbanização integrada para famílias que residiam 
em áreas de risco, reassentadas, sobretudo, nos bairros Planalto e 
Guarapes, através de programas habitacionais anteriores, como o 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  
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Com a análise do Residencial Vivendas do Planalto, conclui-se que, em termos de 

infraestrutura básica, o empreendimento se constitui em uma área diferenciada, tendo em 

vista a precariedade do seu entorno. Os dados do Censo em 2010 realizado pelo IBGE 

apontam a precariedade de infraestrutura do setor censitário onde os empreendimentos em 

questão foram construídos, destacando expressivamente que 96,06% dos domicílios 

permanentes possuem inadequação de esgotamento sanitário (BENTES SOBRINHA et al, 

2015). 

Figura 15 - Residencial Vivendas do Planalto I, II, III e IV (PMCMV – Faixa 1) implantado na 
Região Administrativa Oeste do município de Natal 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

Em síntese, a análise da localização da produção recente de moradia com as 

diretrizes da política urbana do município de Natal apresenta duas principais reflexões: i) 

para a Faixa 1 que recebeu um total de cinco empreendimentos do PMCMV, um total de 

80% foram construídos sob Zona de Proteção Ambiental, em uma localidade onde o uso do 

solo é permitido, porém controlado; e ii) considerando os 28 empreendimentos construídos 

para a Faixa 2 em Natal, um total de 82% foi implantado na Área de Adensamento Básico, 

seguindo eixos de valorização imobiliária e contribuindo para o incremento do valor do solo 

urbano; e um percentual de 18% foi implantando na Zona de Proteção Ambiental. 

A partir dessa análise, verifica-se que, apesar da adequação entre a localização dos 

empreendimentos PMCMV o Plano Diretor de Natal, verificam-se problemas relativos a 

inserção urbana dos empreendimentos, valorização do solo com dificuldades para o acesso 

à terra urbanizada e comprometimento da proteção ambiental.  
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3.5 PARNAMIRIM: PMCMV EM ZONA URBANA, DE EXPANSÃO URBANA, DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL E AEIS 

 

O município de Parnamirim foi o que mais recepcionou empreendimentos do 

PMCMV na RMNatal, totalizando na construção de 40 empreendimentos Faixas 1 e 2, no 

período de 2009 a 2014. Ressalta-se que o município de Parnamirim apresenta alta 

integração com o município de Natal e que, em período anterior ao lançamento do PMCMV, 

no ano de 2009, o mercado imobiliário já atuava intensamente nas áreas limites com o 

município de Natal, direcionando os empreendimentos para os setores de renda média e 

alta. Gomes et al (2015, p.77) destacam que: 

[...] Parnamirim, segundo município da Região Metropolitana em termos 
populacionais foi o que apresentou o maior crescimento demográfico na 
última década. A forte ligação de proximidade com Natal e o crescimento do 
setor imobiliário no município são elementos facilitadores da expansão 
residencial e seu maior adensamento. Ademais, segundo Clementino e 
Pessoa (2009), Parnamirim passa a abrigar uma parcela da classe média 
que é atraída para as áreas ―exclusivas‖ criadas pelo setor imobiliário com 
forte adesão aos condomínios horizontais de alto padrão, como já citado. 

 

Em 2009, quando foi lançado o PMCMV, além dessa dinâmica, o município de 

Parnamirim já havia constituído o Sistema Municipal de Habitação, contando com a 

Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária (SEHAB), 

Fundo Municipal de Habitação e Plano Municipal de Habitação. Com a implementação do 

PMCMV, o município se destacou na contratação de empreendimentos destinados as Faixa 

de renda 1 e 2, no contexto da RMNatal. 

A figura 16 apresenta essa intensa produção habitacional no município, destacando 

em vermelho os imóveis destinados para a Faixa 1 (13 empreendimentos) e em azul os 

empreendimentos destinados para a Faixa 2 (27 empreendimentos). Além disso, demonstra-

se que a tipologia construtiva adotada em todo município concentrou-se em condomínios 

fechados verticais. 
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Figura 16 - Empreendimentos do PMCMV em Parnamirim (Faixas 1 e 2) 

 

Fonte: Elaboração própria e acervo da autora. 

O Plano Diretor do município de Parnamirim foi instituído por meio da Lei 

Complementar nº 063 de 08 de março de 2013, se constituindo no Plano mais recente 

dentre os municípios analisados. Ao objetivar a orientação do desenvolvimento das diversas 

funções da cidade, sobretudo a partir do planejamento do uso e ocupação do solo, a referida 

lei delimita no título II aspectos relacionados ao zoneamento municipal, definindo um 

Macrozoneamento e Áreas Especiais, conforme o seguinte: 

Art. 28. O macrozoneamento, constante no Anexo 2, Mapa 1, parte 
integrante desta Lei, divide a totalidade do território do Município em três 
zonas: 

I - Zona Urbana; 
II - Zona de Expansão Urbana; 
III - Zona de Proteção Ambiental. 

(PARNAMIRIM, Lei Complementar nº 063/2013, p. 4). 

 

A Zona Urbana de Parnamirim abrange os bairros ou distritos que se encontram com 

infraestrutura consolidada e adequada à urbanização, apresentando um conjunto de 

equipamentos urbanos de ordenamento e escoamento de águas pluviais, vias de circulação, 

sistemas de distribuição de energia elétrica, iluminação pública, esgotamento sanitário e 

abastecimento de água. Já a Zona de Expansão Urbana é definida como áreas do município 

que se encontram em processo de ocupação e passíveis de urbanização. 

Como Zona de Proteção Ambiental, o Plano Diretor define as áreas onde é vetada 

qualquer atividade modificadora do meio ambiente natural que altere a sua função 
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ambiental, ou atividades geradoras de pressão antrópica e impermeabilização do solo, 

exceto para os casos de utilidade pública que não prejudiquem a função ambiental da área. 

As delimitações previstas para o macrozoneamento são bastante resumidas, sendo 

importante ressaltar que a lei aprovada apresenta diversos artigos vetados, indicando que o 

projeto de lei enviado a poder legislativo sofreu modificações. Essa mesma situação 

também é evidenciada para a demarcação de Áreas Especiais, que também apresentou 

vetos na íntegra. 

A lei do Plano Diretor apresentou várias prescrições normativas vetadas quanto à 

demarcação de Áreas Especiais e foi aprovada em 17 de julho de 2013 a Lei Complementar 

nº 067/2013, alterando dispositivos da Lei do Plano Diretor e apresentando novas 

especificidades para as Áreas Especiais. 

Art. 35. As Áreas Especiais estão delimitadas no Mapa 3.I e 3.II Anexo 2 e 
compreendem as seguintes categorias: 
I - Área Especial de Interesse Industrial (...); 
II - Área Especial de Interesse Turístico (...); 
III - Área Especial Militar (...); 
IV- Área Especial de Influência de Ruídos (...); 
V- Áreas Especiais de Controle de Gabarito (...); 
VI - Área Especial de Interesse Social (...); 
VII– Área Especial de Interesse Ambiental (...). 

(PARNAMIRIM, Lei Complementar nº 067/2013, p. 2-3). 

 
Quadro 11 - Síntese do macrozoneamento no município de Parnamirim 

ZONAS 

Zona Urbana; 

Zona de Expansão Urbana; 

Zona de Proteção Ambiental; 

ÁREAS 

ESPECIAIS 

Área Especial de Interesse Industrial; 

Área Especial de Interesse Turístico; 

Área Especial Militar; 

Área Especial de Influência de Ruídos; 

Áreas Especiais de Controle de Gabarito; 

Área Especial de Interesse Social; 

Área Especial de Interesse Ambiental; 

Fonte: Elaboração própria com base na Lei Complementar nº 067/2013 de Parnamirim, 

No Mapa 05 a seguir, apresenta-se a localização dos empreendimentos do PMCMV 

com o macrozoneamento especificado no Plano Diretor. 
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Mapa 05 - Parnamirim: localização dos empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha 
Vida e Macrozoneamento do Município 
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A partir da leitura do Mapa 05, verifica-se que os empreendimentos do PMCMV 

construídos no município estão localizados em Zonas Urbanas, de Expansão Urbana, nas 

proximidades nas de Proteção Ambiental, em Área Especial de Interesse Industrial e em 

Áreas Especiais de Interesse Social. Essa situação evidencia que, em alguma medida, os 

empreendimentos implantados no âmbito do PMCMV em Parnamirim dialogam com a 

normativa do Programa, quanto à inserção de unidades habitacionais em áreas urbanas ou 

de expansão urbana. 

Destaca-se que, aproximadamente, 10% dos imóveis foram implantados em Áreas 

Especiais de Interesse Social, sendo estes os Residenciais Barcas, Veleiros, Jangadas e 

Caravelas. De acordo com o Plano Diretor, essa área é identificada como ocupada por uma 

população de baixo poder aquisitivo, composta por loteamento irregular, onde existe o 

interesse público na promoção de programas de urbanização, regularização fundiária ou 

melhorias na condição sanitária das moradias. Diferente dessa definição, os 

empreendimentos construídos nessas áreas não foram destinados para as famílias inseridas 

na Faixa 1, e sim para aquelas que correspondem a Faixa 2, evidenciando impactos 

fundiários, face a valorização do solo urbano. 

Outra constatação vista no Mapa 05, é a existência de imóveis destinados a Faixa 1 

construídos nas proximidades da Zona de Proteção Ambiental (Residenciais Ilhas do 

Atlântico e Ilhas do Caribe). Apesar do Plano Diretor vetar qualquer atividade modificadora 

do meio ambiente natural que altere a sua função ambiental, conforme mencionado 

anteriormente, admitem-se construções em casos de utilidade pública que não prejudiquem 

a função ambiental da área. 

Além disso, observa-se também a construção de imóveis Faixa 2 na Área Especial 

de Interesse Industrial, Comercial e Serviços (Condomínio Residencial Natureza Flora, Mar, 

Fauna e Terra) seguindo uma contradição ao estabelecido no Plano Diretor, uma vez que, 

segundo as disposições desse instrumento, não é permitido implantação de projetos de uso 

residencial nessa área especial. O mesmo fato é evidenciado para a construção do 

Residencial Vida Ecocil Ecopark na Área Especial de Interesse Militar, sendo que, para este 

empreendimento, a permissividade de construção está condicionada a autorização 

concedida pela Marinha. 

Relacionado à delimitação da Área Especial de Influência de Ruídos, observa-se que 

uma porção considerável do território municipal está inserida nessa área. Segundo a 

especificação do Plano Diretor, nesses locais há a incidência mais intensa da influência dos 

ruídos e vibrações, provocados pela operação do aeroporto, que podem resultar danos à 

saúde humana ou ao desenvolvimento de algumas atividades. Apesar da inativação do 
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aeroporto para voos comerciais, a área mantém suas características devido à continuidade 

dos voos com funções militares. Portanto, a presença significativa de empreendimentos do 

PMCMV nessa área evidencia conflitos entre o uso residencial e a Área Especial de 

Influência de Ruídos. 

Com relação à Zona de Expansão Urbana, identifica-se construção de três 

empreendimentos destinados a Faixa 2, o Residencial Bela Vista, o Residencial Vila Nova e 

o Residencial Vida Ecocil Ecopark, este último também inserido na Área Especial de 

Interesse Militar e em área limítrofe com a Zona Urbana. Os demais empreendimentos 

foram construídos em Zona considerada Urbana, correspondendo a 67% dos imóveis, 

sendo 11 empreendimentos destinados a Faixa 1 e 16 destinados as Faixa 2. 

Contudo, apesar desse percentual significativo de empreendimentos construídos 

nessas áreas urbanas, os dados demonstram a precariedade urbanística do entorno desses 

empreendimentos. A partir da pesquisa realizada por Bentes Sobrinha et al (2015), e 

considerando como estudo de caso para Faixa 1 o Residencial Iderval Medeiros (América 

II), localizado no bairro Nova Esperança, observa-se contradições no que se refere a 

localização desse empreendimento na Zona Urbana, identificando-se a precariedade na 

oferta de infraestrutura para a população. 

No setor censitário onde o Residencial América II foi implantado, existiam 
55,79% domicílios inadequados por carência de esgotamento sanitário, 
8,42% por lixo e 3,42% por abastecimento de água. Porém, para 80,82% 
dos entrevistados, as condições de acesso aos locais de comércio e 
serviços pioraram, pois 60,27% dos entrevistados afirmaram se deslocarem 
para outro bairro para acessar tais locais. Não menos graves são as 
condições de acesso ao trabalho e aos equipamentos, as quais atingem um 
percentual de 57%, 33% e 58,90%, respectivamente. No que se refere às 
condições de mobilidade e transporte, embora 95,89% dos entrevistados 
afirmem que demoram menos de 15 minutos para chegar até o ponto de 
ônibus mais próximo; 52,05% dizem esperar entre 30 minutos a 1 hora pelo 
transporte. Como o empreendimento está localizado em uma área distante 
dos principais eixos viários, os problemas associados ao tempo de 
deslocamento tendem a se agravar cada vez mais (BENTES SOBRINHA et 
al, 2015, p. 346). 

 

Nesse sentido, observando essa problemática em questão e verificando o 

macrozoneamento do município, identifica-se que praticamente todos os empreendimentos 

Faixa 1 foram construídos na Zona Urbana do município, apresentando problemas no 

tocante à integração com os setores estruturados da cidade. 

Apesar de serem áreas consideradas com infraestrutura consolidada e adequada à 

urbanização apresentando um conjunto de equipamentos urbanos, na prática, conforme 

verificado com dados da pesquisa coordenada por Bentes Sobrinha (2015), essas áreas 

apresentam sérios problemas de infraestrutura e habitabilidade. 
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Figura 17 - Residencial Iderval Medeiros (América II) – PMCMV Faixa 1 

 
Fonte: acervo da autora. 

 

Ademais, é importante destacar a situação daqueles empreendimentos construídos 

em área limítrofes com outros municípios, tal como é o caso dos Residenciais Terras do 

Engenho I e II destinados a Faixa 1 e que se situam entre os municípios de Parnamirim e 

Macaíba. Esses empreendimentos, apesar de formalmente registrados como pertencentes 

ao município de Parnamirim, vivenciam contradições no que se refere a sua verdadeira 

localidade, ocasionando maiores transtornos, sobretudo quando se considera o acesso a 

rede de serviços e aos sistemas de transportes. 

Com relação aos empreendimentos da Faixa 2 construídos também na Área Urbana, 

confirma-se a tendência de expansão do mercado imobiliário nas áreas limites com o 

município de Natal. O adensamento dessa área ocorreu sem investimentos correspondentes 

na implantação de infraestrutura urbana, equipamentos e serviços, conforme análise 

seguinte: 

A presença do PMCMV nesta fração do território contribui para a 
valorização fundiária e imobiliária, bem como para a consolidação do 
processo de metropolização, mas, ao mesmo tempo, provoca sobrecarga e 
mesmo certa saturação dos serviços e infraestruturas presentes no 
território, seja pelo maior impacto no trânsito, além de reflexos no sistema 
de transportes coletivos, comprometendo a qualidade já precária do serviço 
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e reforçando a necessidade do uso do transporte individual pelos 
moradores. Na segunda porção do território de Parnamirim, localizada no 
eixo marginal da BR 101, em direção ao município de São José do Mipibu, 
além do predomínio de produção verticalizada, há que se considerar as 
relações estabelecidas entre os empreendimentos destinados à Faixa 1 e 
aqueles à Faixa 2, especialmente no que concerne à questão da relação 
entre frações de classes no território (SILVA; BENTES; FERREIRA, 2014, p. 
10). 

 

Assim, conclui-se que o município de Parnamirim apresentou uma elevada produção 

habitacional no âmbito do PMCMV, implantando empreendimentos na Faixa 1 e Faixa 2 em 

áreas, que em sua maioria guardam adequação com as normas do PMCMV, em que pese a 

precariedade da inserção urbana dos empreendimentos. 

 

3.6 SÃO GONÇALO DO AMARANTE: PMCMV EM ZONA URBANA E DE EXPANSÃO 

URBANA 

 

Ao observar a análise da produção de moradias no âmbito do Programa Minha Casa, 

Minha Vida em São Gonçalo do Amarante, destaca-se que foram implantados quatro 

empreendimentos: Condomínio Residencial Intercities e os residenciais Jomar Alecrim, São 

Gonçalo e Luiza Queiroz. Dentre estes apenas o Jomar Alecrim se insere na Faixa 1, 

estando os demais caracterizados como Faixa 2. 

A implantação de empreendimentos do PMCMV em São Gonçalo do Amarante 

apresenta uma tendência de incremento do processo de metropolização, reforçando a 

dinâmica em curso, conforme análise de Clementino e Ferreira (2015, p.35): 

O município de São Gonçalo do Amarante tende a intensificar sua 
conurbação com Natal e Macaíba e a ampliar suas relações funcionais 
urbanas. O aeroporto foi inaugurado em maio de 2014 e dada a sua escala 
promete acelerar o processo de metropolização de Natal devido à 
abrangência metropolitana do projeto e os desdobramentos esperados 
sobre o território metropolitano (maior integração entre Macaíba e São 
Gonçalo, por exemplo, permitida pela sua presença em São Gonçalo e de 
uma ZPE em Macaíba). 

 

Na figura 18, apresenta-se os empreendimentos implantados em São Gonçalo do 

Amarante, com suas respectivas tipologias. Aqueles destinados a Faixa 1 se configuram por 

casas horizontais em loteamentos, enquanto que a Faixa 2 tem a configuração tipológica de 

condomínios residenciais horizontais e verticais. 
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Figura 18 - Empreendimentos do PMCMV em São Gonçalo do Amarante (Faixas 1 e 2) 

 

Fonte: Elaboração própria e acervo da autora. 

 

O Plano Diretor do Município de São Gonçalo do Amarante foi instituído pela Lei 

Complementar nº 049 de 17 de julho de 2009, definindo-se como instrumento principal da 

política urbana do município, num contexto de participação social. A referida lei dimensiona 

os aspectos físico-ambientais, socioeconômicos e administrativos que pautam a atuação do 

poder público e da iniciativa privada, delimitando um conjunto de diretrizes e instrumentos a 

fim de assegurar o adequado ordenamento territorial e o desenvolvimento sustentável do 

município. 

Assim, o título III estabelece disposições sobre a organização físico-territorial 

municipal, contemplando diretrizes de uso e ocupação do solo segundo a demarcação de 

Zonas e Áreas Especiais. 

Art. 44. O macrozoneamento municipal de São Gonçalo do Amarante 
condicionará o uso e ocupação do solo em seu território, respeitando os 
limites municipais. (...) 

§ 2º. Para efeito desta Lei o macrozoneamento do Município de São 
Gonçalo do Amarante é constituído de: 
I – zona urbana - ZU; 
II – zona de expansão urbana - ZEU; 
III – zona rural – ZR; 
IV – zona de proteção ambiental - ZPA. 

(SÃO GONÇALO DO AMARANTE, Lei Complementar nº 049/2009, p. 23). 
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A Zona Urbana é indicada como área do território municipal já ocupada, consolidada 

ou em fase avançada de consolidação, que é decorrente de um processo de urbanização 

com características adequadas a diversos usos. São núcleos que apresentam infraestrutura 

instalada, sistema viário definido ou que podem ter esses aspectos facilmente instalados. 

A Zona de Expansão Urbana é definida como área ainda não submetida a processo 

intenso de urbanização, possuindo baixa densidade populacional e sistema viário projetado, 

possibilitando a instalação de infraestrutura. Ressalta-se que, de acordo com as prescrições 

do Plano Diretor, nessa zona também são permitidos usos rurais ou agrícolas. 

A Zona Rural consiste na área do território que, dada suas características naturais, 

destina-se ao uso e ocupação do solo por populações rurais, dedicadas à produção 

agropecuária e à outras atividades não-urbanas e que, por sua importância estratégica, 

deve ter suas dinâmicas, e identidade cultural e ambiental, preservadas. 

As Zonas de Proteção Ambiental – ZPA –, especifica-se como porção do município 

que deve compor o patrimônio ambiental, definindo estratégias para garantir um ambiente 

ecologicamente equilibrado que assegure a perpetuação da biodiversidade, o equilíbrio 

ecossistêmico, o respeito à cultura e a história e à qualidade de vida para as atuais e futuras 

gerações. Quanto às Áreas Especiais, São Gonçalo do Amarante define sete porções 

territoriais que possuem suas delimitações sobrepostas às diretrizes do macrozoneamento, 

não havendo nível hierárquico entre elas: 

Art. 50. Para efeitos desta Lei as áreas especiais compreendem: 

I – áreas especiais de interesse social; 
II – áreas de controle de gabarito; 
III – áreas de operação urbana consorciada; 
IV – áreas de interesse industrial, comercial ou serviços; 
V – áreas non ædificandi; 
VI – áreas de interesse agrofamiliar, segurança alimentar e nutricional; 
VII – áreas especiais de interesse histórico, cultural e turístico. 

(SÃO GONÇALO DO AMARANTE, Lei Complementar nº 049/2009, p. 24). 
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Quadro 12 - Síntese do macrozoneamento no município de São Gonçalo do Amarante 

ZONAS 

Zona Urbana - ZU; 

Zona de Expansão Urbana - ZEU; 

Zona Rural – ZR; 

Zona de Proteção Ambiental – ZPA; 

ÁREAS 

ESPECIAIS 

Áreas Especiais de Interesse Social; 

Áreas de Controle de Gabarito; 

Áreas de Operação Urbana Consorciada; 

Áreas de Interesse Industrial, Comercial ou Serviços; 

Áreas Non Ædificandi; 

Áreas de Interesse Agro-Familiar, Segurança Alimentar e Nutricional; 

Áreas Especiais de Interesse Histórico, Cultural e Turístico. 

Fonte: Elaboração própria com base na Lei Complementar nº 049/2009 de São Gonçalo do 

Amarante. 

 A partir desses dados que compreenderam a atuação do PMCMV, bem como o 

conjunto de diretrizes propostas a partir do macrozoneamento, foi elaborado o mapa 

síntese. A peça cartográfica relaciona a localização dos empreendimentos com as zonas 

correspondentes do Plano Diretor nas quais os mesmos foram construídos, visando à leitura 

sobre a situação identificada entre a produção de moradias e a política urbana local. 
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Mapa 06 - São Gonçalo do Amarante: localização dos empreendimentos do Programa 
Minha Casa, Minha Vida e Macrozoneamento do Município 
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Ao analisar o Mapa 06 que contempla o Macrozoneamento e as Áreas Especiais de 

São Gonçalo do Amarante e compatibilizando esses registros com a localização dos 

empreendimentos do PMCMV, observa-se que o munícipio recepcionou os 

empreendimentos do PMCMV em áreas consideradas urbanas ou de expansão, conforme 

os normativos do Programa. 

Dentre os três empreendimentos destinados a Faixa 2, o Residencial Luiza Queiroz 

foi construído na zona urbana. Já o Residencial São Gonçalo e o Condomínio Residencial 

Intercities estão inseridos na zona de expansão urbana, sendo este último também inserido 

na Área Especial de Interesse Industrial, Comercial e de Serviços. O empreendimento Faixa 

1, Residencial Jomar Alecrim, foi inserido na Zona de Expansão Urbana do município. 

Consoante com as informações expressas no Mapa 6, constata-se que os 

empreendimentos do PMCMV implantados no município de São Gonçalo do Amarante estão 

de acordo com as definições do Macrozoneamento expressas no Plano Diretor. Contudo, 

por meio da pesquisa desenvolvida por Moura (2013) verifica-se que as condições de 

inserção urbana dos empreendimentos em questão são precárias. Toma-se, como exemplo, 

o empreendimento Jomar Alecrim (Faixa 1), identifica-se que: 

O Residencial Jomar Alecrim foi construído nas proximidades do 
Loteamento Brasil e apresenta diversos problemas com a infraestrutura 
urbana. Na visita ao empreendimento, foi verificada a dificuldade dos 
moradores para acessar os serviços mais básicos. Dentro do conjunto, 
percebemos o relativo abandono das praças e quadras. Os moradores 
também relataram problemas com a iluminação, o que agrava o sentimento 
de insegurança na localidade. Como os moradores precisam percorrer 
longos trajetos para acessar escolas, posto de saúde e serviço de comércio, 
evidenciamos no conjunto diversas construções informais, onde o próprio 
morador adaptava sua residência para fornecer serviços de alimentação e 
bebidas. Outro ponto observado é a ausência de ruas calçadas no entorno 
imediato do conjunto, seguindo o modelo já percebido em outros 
municípios, onde se costuma calçar apenas as vias internas do 
empreendimento, deixando as vias de acesso escuras e esburacadas 
(MOURA, 2013, p. 79). 

 

Além desses dados, destaca-se a precariedade de acesso à infraestrutura básica no 

setor censitário onde o referido empreendimento foi implantado. Segundo Bentes Sobrinha 

et al (2015), no setor censitário onde o empreendimento está localizado, a carência no 

esgotamento sanitário atinge 85,15% domicílios. Isso evidencia que, com o adensamento 

gerado pela implantação das unidades habitacionais do PMCMV, esse problema se 

agravou. 

Com base nessas informações e observando os dados apresentados para o 

empreendimento Jomar Alecrim, é possível identificar uma tendência de construção do 

PMCMV que segue parâmetros similares para os municípios da Região Metropolitana de 
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Natal. Quando, em alguma medida, a localização dos empreendimentos dialoga com as 

normas do Plano Diretor, de outro modo, verifica-se a precariedade na qualidade urbanística 

das áreas onde esses imóveis são construídos. Em síntese, conforme se pretende refletir no 

item seguinte, a localização dos empreendimentos do PMCMV na RMNatal segue uma 

lógica dual que, embora possa parecer em consonância com os parâmetros urbanísticos, na 

prática, violam preceitos do direito à cidade. 

 

3.7 LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DO PMCMV EM RELAÇÃO AO 

MACROZONEAMENTO NA RMNATAL: ANÁLISE ENTRE MUNICÍPIOS A PARTIR DA 

MATRIZ DE CONTRIBUIÇÃO  

 

Na presente seção, a localização dos empreendimentos do PMCMV foi analisada em 

relação às características das macrozonas definidas nos Planos Diretores de cada um dos 

municípios da RMNatal delimitados para estudo; ou seja, Ceará Mirim, Extremoz, Natal, 

Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Com o objetivo de tecer uma análise 

relacional, procede-se nesse item à leitura dos dados relacionando os seis municípios, 

buscando compreender a localização e as faixas de atendimento dos empreendimentos 

produzidos pelo PMCMV nas diferentes modalidades do macrozoneamento. 

Ao considerar os municípios da RMNatal supracitados, identifica-se que as diretrizes 

do macrozoneamento seguem lógicas similares, verificando-se três níveis de regulação do 

uso do solo: Macrozonas ou Zonas, Zonas Especiais e Áreas Especiais. É importante 

destacar que os municípios de Extremoz, Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante 

não delimitam Zonas Especiais, mas Macrozonas e Áreas Especiais. 

A técnica de elaboração de Matriz de Contribuição46 foi utilizada a fim de 

compreender como os Planos Diretores definem as diretrizes de macrozoneamento e de 

que maneira isso se apresenta na perspectiva metropolitana, permitindo relacionar entre os 

seis municípios em estudo as diferentes categorias de macrozoneamento. 

Para identificação das diferentes áreas para as quais cada município define em seu 

Plano Diretor, foram elaboradas matrizes cujas linhas correspondem às áreas definidas nos 

Planos Diretores e as colunas aos seis municípios em estudo47. Na Matriz de Contribuição, 

                                                
46

 Matriz de Contribuição é uma técnica utilizada para permitir relacionar diferentes elementos, de 
modo comparativo e esquemático. A matriz fundamenta os pontos de análise a partir do cruzamento 
de linhas e colunas. No ponto de encontro dessas informações, indica-se a variável de análise. 
(MARTINS; MARINI, 2010). 
47

 Importante destacar que nem sempre as nomeações das áreas do macrozoneamento se dão da 
mesma maneira nos municípios. Assim, foi feito um agrupamento conceitual dessas áreas, à exemplo 
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além dessas informações que estão assentadas nos encontros das linhas com as colunas e 

na demarcação de círculos48, foram inseridos outros elementos sobre a construção de 

empreendimentos do PMCMV. Desse modo, os municípios que apresentarem a construção 

de unidades habitacionais nas áreas especificadas, foram acrescidos a Faixa de Renda para 

qual se destina o empreendimento.  

Assim, foram elaboradas três matrizes, sendo uma para cada nível de 

macrozoneamento, à saber: Macrozonas ou Zonas; Zonas Especiais; e Áreas 

Especiais.Quanto às Macrozonas ou Zonas foram identificadas sete categorias de 

Macrozoneamento, à saber: Zona Urbana, Zona de Expansão Urbana, Zona Rural, Zona 

Especial Rural, Zona de Proteção Ambiental, Zona Adensável e Zona de Adensamento 

Básico (Figura 19). 

 

Figura 19 - Matriz de Contribuição para Macrozonas ou Zonas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                                                                                                                   
das Zonas de Interesse do Agronegócio e da Indústria definidas no município de Ceará-Mirim e que 
foram consideradas similares as Zonas Especiais de Interesse Industrial definidas em Macaíba. 
48

 O círculo indica que o município possui a respectiva categoria de zoneamento indicada. 
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Com relação ao Macrozoneamento e considerando a Matriz de Contribuição (Figura 

19), identifica-se que as áreas definidas como Zona Urbana e Zona de Expansão Urbana 

estão presentes nos municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Parnamirim e São 

Gonçalo do Amarante. Apenas o município de Natal não delimita tais Zonas estabelecendo, 

contudo, a Zona Adensável e a Zona de Adensamento Básico. Quanto às Zonas Rurais, 

com exceção dos municípios de Natal e Parnamirim, esta Zona é delimitada em todos os 

demais municípios em estudo. O município de Extremoz define também uma Zona Especial 

Rural. As Zonas de Proteção Ambiental são definidas nos municípios de Macaíba, Natal, 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, não se verificando a sua delimitação nos 

municípios de Ceará-Mirim e Extremoz. 

Para a análise da localização dos empreendimentos pelo PMCMV em relação ao 

macrozoneamento dos municípios, foram considerados os 90 empreendimentos49 

delimitados para estudo, conforme o seguinte: 

Na Zona Urbana identificou-se a implantação de 29 empreendimentos, sendo 12 

destinados a Faixa 1 e 17 destinados à faixa 2. Dentre os 12 empreendimentos da Faixa 1, 

11 foram implantados no município de Parnamirim e 1 no município de Macaíba. Dentre os 

17 empreendimentos da Faixa 2, 16 foram implantados no município de Parnamirim e 1 no 

município de São Gonçalo do Amarante. 

Na Zona de Expansão Urbana, identificou-se a construção de 10 empreendimentos, 

sendo 5 destinados a Faixa 1 e 5 assinalados para Faixa 2. Dentre os 5 empreendimentos 

da Faixa 1, 4 foram implantados no município de Extremoz e 1 no município de São Gonçalo 

do Amarante; e dentre os 5 empreendimentos da Faixa 2, 1 empreendimento foi implantado 

no município de Macaíba, 3 no município de Parnamirim e 1 no município de São Gonçalo 

do Amarante. 

Na Zona Rural, identificou-se a construção de 4 empreendimentos, todos destinados 

a Faixa 1 e localizados no município de Ceará-Mirim. 

Na Zona de Proteção Ambiental, identificou-se a construção de 10 

empreendimentos, sendo 6 destinados para a Faixa 1 e 4 destinados para Faixa 2. Dentre 

os 6 empreendimentos destinados para a Faixa 1, 4 empreendimentos foram implantados 

no município de Natal e 2 empreendimentos foram implantados no município de Parnamirim; 

e dentre os 4 empreendimentos da Faixa 2, todos foram construídos em Natal. 

                                                
49

 Alguns empreendimentos apresentam localização apenas no nível de áreas especiais, não sendo 
contabilizados, portanto no nível de macrozonas. 
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Na Zona de Adensamento Básico foram implantados 25 empreendimentos sendo 1 

empreendimento para a Faixa 1 e 24 empreendimentos para a Faixa 2, todos localizados no 

município de Natal. 

Com base na Figura 20, procede-se a análise das Zonas Especiais, que, com 

relação ao Macrozoneamento, estão delimitadas apenas nos municípios de Ceará-Mirim e 

Macaíba. Assim, foram identificadas como Zonas Especiais cinco modalidades: Zonas de 

Interesse do Agronegócio e da Indústria, Zonas de Interesse Agrofamiliar, Zonas de 

Proteção Ambiental, Zonas de Interesse Turístico e Lazer, Zonas Adensáveis. O município 

de Ceará-Mirim delimita todas as cinco modalidades citadas. O Município de Macaíba 

delimita as Zonas de Interesse do Agronegócio e da Indústria e as Zonas de Interesse 

Agrofamiliar. 

Figura 20 - Matriz de Contribuição para Zonas Especiais 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a análise da localização dos empreendimentos pelo PMCMV, identificou-se na 

Zona Especial de Interesse Agrofamiliar a implantação de quatro empreendimentos, todos 

destinados a Faixa 1 e todos implantados no Município de Ceará Mirim. 

Com base na figura 21, procedeu-se a análise das Áreas Especiais, que, no nível do 

Macrozoneamento, estão delimitadas no Plano Diretor dos seis municípios em estudo, 
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identificando-se as seguintes modalidades: Áreas Especiais de Interesse Social, Áreas 

Especiais de Recuperação Ambiental e Urbana, Áreas Especiais de Interesse Histórico e 

Cultural, Áreas Especiais Adensáveis, Áreas Especiais de Interesse Paisagístico, Áreas 

Especiais de Segurança Alimentar e Nutricional, Áreas Especiais de Interesse Habitacional, 

Área Especial de Proteção do Cone de Aproximação do Aeroporto, Área Especial de 

Interesse Ambiental, Área Especial de Interesse Turístico, Área Especial de Interesse 

Industrial, Área de Operação Urbana de Pitangui, Áreas de Controle de Gabarito, Áreas de 

Operação Urbana, Localidades Rurais, Área Especial Militar, Área Especial de Influência de 

Ruídos e Áreas Non Ædificandi. 

Dentre as diversas modalidades de Áreas Especiais, identificou-se que as Áreas 

Especiais de Interesse Social estão delimitadas em todos os municípios em estudo, 

conforme obrigatoriedade da sua delimitação definida no Estatuto da Cidade.No outro 

extremo estão as seguintes Áreas Especiais que são exclusivas de cada município, 

envolvendo atributos territoriais mais específicos: 

 Áreas Especiais de Recuperação Ambiental e Urbana, Áreas Especiais Adensáveis e 

Área Especial de Proteção do Cone de Aproximação do Aeroporto que estão 

definidas apenas no Plano Diretor do município de Ceará-Mirim; 

 Área de Operação Urbana de Pitangui definida apenas no Plano Diretor do município 

de Extremoz; 

 Localidades Rurais, que estão definidas apenas no Plano Diretor do município de 

Macaíba; 

 Área Especial Militar e Área Especial de Influência de Ruídos que estão definidas 

apenas pelo Plano Diretor de Parnamirim; e 

 Áreas Non Ædificandi que estão definidas apenas pelo Plano Diretor de São Gonçalo 

do Amarante, onde se encontra o Aeroporto Internacional Aluízio Alves. 

As Áreas Especiais de Interesse Histórico e Cultural e as Áreas Especiais de 

Segurança Alimentar e Nutricional estão delimitadas nos Planos Diretores dos municípios de 

Ceará-Mirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante. As Áreas Especiais de Interesse 

Paisagístico e as Áreas Especiais de Interesse Habitacional estão delimitadas nos Planos 

Diretores dos municípios de Ceará-Mirim, e Macaíba. 

A Área Especial de Interesse Ambiental e a Área Especial de Interesse Turístico 

estão delimitadas nos Planos Diretores dos municípios de Extremoz e Parnamirim. 

A Área Especial de Interesse Industrial está delimitada nos Planos dos municípios de 

Extremoz, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. 
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As Áreas Especiais de Controle de Gabarito estão delimitas em quatro dos seis 

municípios estudados, ou seja, Extremoz, Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. 

Por fim, as Áreas de Operação Urbana estão delimitadas nos municípios de 

Extremoz, Natal e São Gonçalo do Amarante. 

Figura 21 - Matriz de Contribuição para Áreas Especiais 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para a análise da localização dos empreendimentos pelo PMCMV, identificou-se nas 

Áreas Especiais de Interesse Social a implantação de sete empreendimentos, sendo três 

destinados a Faixa 1 e quatro destinados à Faixa 2. Todos os empreendimentos da Faixa 1 

foram implantados no município de Macaíba, assim como todos os quatro empreendimentos 

destinados à Faixa 2 foram implantados no município de Parnamirim. Nas Áreas Especiais 

Adensáveis, identificou-se a implantação de quatro empreendimentos, sendo todos 

destinados a Faixa 1 e construídos no município de Ceará-Mirim50. Nas Áreas Especiais de 

Interesse Industrial identificou-se a implantação de cinco empreendimentos, todos 

destinados a Faixa 2. Dentre esses cinco empreendimentos, quatro foram implantados no 

município de Parnamirim e um foi implantado no município de São Gonçalo do Amarante. 

A partir dos dados analisados e considerando a normativa do PMCMV, conclui-se 

que, dentre os 90 empreendimentos analisados, 20 são considerados em desacordo com as 

normas do Programa. Essa análise se fundamenta nas indicações normativas do PMCMV, 

cujas diretrizes para produção de moradias expressas na Lei nº 11.977/09, estabelece que 

os municípios devem mobilizar os instrumentos definidos nos Planos Diretores, buscando 

viabilizar a oferta de terrenos adequados para implantação dos empreendimentos. Sobre a 

caracterização do que seriam esses ―terrenos adequados‖, o artigo 5º da referida lei, 

estabelece a localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão devendo 

atender aos requisitos, quando existente, do Plano Diretor do Município. O Quadro 13 

apresenta a distribuição dos referidos empreendimentos por município, considerando as 

Faixas de Renda e a localização conforme macrozoneamento do Plano Diretor. Além disso, 

destaca-se na última coluna o quantitativo de empreendimentos que foram considerados 

com localização inadequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50

 O município de Ceará-Mirim apresentou a construção de quatro empreendimentos, todos 
destinados a Faixa 1. Na análise do macrozoneamento, identifica-se que as unidades habitacionais 
foram nos três níveis: Macrozona Rural; Zona Especial de Interesse Agrofamiliar e Área Especial 
Adensável. 
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Quadro 13 - Síntese da implantação de empreendimentos do PMCMV na RMNatal. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nesse sentido, dos 20 empreendimentos construídos em locais inadequados, ou 

seja, em desacordo com o estabelecido na norma do Programa, destacam-se: 10 

empreendimentos são Faixa 1 e 10 empreendimentos são Faixa 2. Sobre o detalhamento 

dessa localização inadequada dos empreendimentos, destaca-se: quatro empreendimentos 

implantados em Zona Rural, sendo todos Faixa 1; cinco empreendimentos implantados em 

Áreas Especiais de Interesse Industrial, Comercial e Serviços, sendo todos Faixa 2 e 11 

empreendimentos implantados em Zonas de Proteção Ambiental51, sendo seis Faixa 1 e 

cinco Faixa 2. Relevante destacar ainda que, em que pese os demais 70 empreendimentos 

estarem implantados em Zonas Urbanas, Zonas de Expansão Urbana, Zona de 

Adensamento Básico e em Áreas Especiais de Interesse Social, as análises apresentadas 

em cada seção identificam problemas no tocante a inserção urbana de empreendimentos 

implantados nessas áreas. 

  

                                                
51

 Apesar dos Planos Diretores apresentarem normas específicas para implantação de moradias em 
Zonas de Proteção Ambiental, condicionando a ocupação desse território conforme características 
específicas da área e a partir da aprovação do órgão ambiental do Município e demais órgãos que se 
fizerem necessários, a presente pesquisa constatou que a implantação de empreendimentos nessas 
Zonas apresenta especificidades de localização que conflitam com a norma do Programa. 

Macrozona Zona Especial Área Especial

Ceará-Mirim Faixa 1 4 Zona Rural
Zona Especial de 

Interesse Agrofamiliar
Área Especial Adensável 4

Extremoz Faixa 1 4 Zona de Expansão Urbana - - 0

Faixa 1 4
Zona Urbana (1 

empreendimento)
-

Área Especial de Interesse 

Social (3 empreendimentos)
0

Faixa 2 1 Zona de Expansão Urbana - - 0

Faixa 1 5

Zona de Adensamento 

Básico (1 empreendimento)

Zona de Proteção Ambiental 

(4 empreendimentos)

- - 4

Faixa 2 28

Zona de Adensamento 

Básico (22 

empreendimentos)

Zona de Proteção Ambiental 

(5 empreendimentos)

- - 5

Faixa 1 13
Zona Urbana (11 

empreendimentos)
-

Zona de Proteção Ambiental 

(2 empreendimentos)
2

Faixa 2 27

Zona de Expansão Urbana (3 

empreendimentos)

Zona Urbana (16 

empreendimentos)

-

Área Especial de Interesse 

Social (4 empreendimentos)

Área Especial de Interesse 

Industrial, Comercial e 

Serviços (4 

empreendimentos)

4

Faixa 1 1
Zona de Expansão Urbana (1 

empreendimentos)
- - -

Faixa 2 3

Zona Urbana (1 

empreendimentos)

Zona de Expansão Urbana (1 

empreendimentos)

-

Área Especial de Interesse 

Industrial, Comercial e 

Serviços (1 

empreendimento)

1

90 20Total de empreendimentos: Total de empreendimentos com localização inadequada:

Macaíba

Natal

Parnamirim

São Gonçalo do Amarante

Localização no Macrozoneamento
Município Faixa de Renda

Quantidade de 

Empreendimentos

Empreendimentos 

inadequados
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4. IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DO PMCMV EM ÁREAS LIMITES DE 

MUNICÍPIOS: ENFOQUE METROPOLITANO  

 

Os dados apresentados sobre a implantação dos empreendimentos do Programa 

Minha Casa Minha Vida nos municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Natal, 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, frente às diretrizes do macrozoneamento, incitam 

o debate sobre o território metropolitano. 

Nesse sentido, a partir da realidade empírica observada nos seis municípios da 

RMNatal universo desse estudo, verificou-se que o PMCMV, ao delegar, em grande parte, 

ao setor privado a escolha dos terrenos, fragiliza a implementação da política urbana, uma 

vez que a implantação dos empreendimentos possuem grande protagonismo na definição 

dos eixos de expansão urbana. Ademais, nem sempre seguem as indicações do Plano 

Diretor52. Nesse sentido, foram observadas duas questões principais na RMNatal: i) a 

implantação de empreendimentos em áreas distintas àquelas estabelecidas pela 

regulamentação do PMCMV, que condiciona a implantação de imóveis em áreas urbanas ou 

de expansão; ii) a implantação de empreendimentos localizados em áreas urbanas ou de 

expansão, conforme estabelecido pela regulamentação do PMCMV, mas que, em sua 

maioria, se apresentam de forma precária no tocante a infraestrutura. 

Além dessas questões, destacaram-se os problemas relativos às localizações de 

empreendimentos que estão situados nas áreas limites de municípios que, além das 

dificuldades de acesso a infraestrutura e equipamentos, também enfrentam problemas de 

limite administrativo, que limita o uso de equipamentos, escolas e postos de saúde 

principalmente. A identificação dessa problemática evidencia as dificuldades da gestão 

municipal na implementação da política habitacional e das próprias famílias, num contexto 

de ausência de um planejamento e gestão metropolitana. 

 Do ponto de vista físico territorial, essa problemática é vista a partir do Mapa 07, que 

foi denominado ―mapa mosaico‖, cujo objetivo é relacionar, numa perspectiva comparada, a 

produção de moradias pelo PMCMV com as diretrizes de macrozoneamento definidas nos 

Planos Diretores dos municípios.  

                                                
52

 A presente dissertação considera que o Plano Diretor é o principal instrumento de materialização 
da política urbana e, por isso, as intervenções políticas que atuam na estruturação do território devem 
estar em formalidade com esse Plano. Tal fato reforça que esse instrumento não pode ser um mero 
documento de gaveta ou de ―faz de conta‖; ele precisa ser um instrumento operacional da política 
urbana e isso só é conferido na prática quando ele passa a ser utilizado como instrumento 
urbanístico. 
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Mapa 07 - RMN Funcional: localização dos empreendimentos do Programa Minha Casa, 
Minha Vida e Macrozoneamento 

Fonte: Elaboração própria. 
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Além da visão da produção de moradias na dimensão metropolitana, o Mapa 07 

subsidia a análise sobre o macrozoneamento existente em cada localidade, permitindo 

ainda refletir sobre aqueles empreendimentos que estão situados em áreas limites entre 

municípios. 

Considerando esses dados, identifica-se duas questões principais: (i) tendências de 

crescimento do espaço metropolitano, a partir da implantação dos empreendimentos do 

PMCMV; (ii) as relações entre as macrozonas, numa leitura integrada do macrozoneamento, 

com destaque para aquelas situações em que são mais evidentes os problemas de 

implantação de empreendimentos habitacionais em áreas limites de municípios. 

No que se refere à configuração da Região Metropolitana de Natal, estudos 

desenvolvidos por Clementino et al (2015) observam que, nas últimas décadas, tem se 

intensificado o processo de urbanização com consequente expansão do padrão descontínuo 

da mancha urbana, resultando numa reconfiguração das estruturas físicas, sociais e 

econômicas. Segundo pesquisas realizadas pela equipe do Observatório das Metrópoles – 

Núcleo Natal (2015), essas transformações de ordem urbana são decorrentes da atuação do 

capital imobiliário, que fundamenta um padrão periférico de crescimento, ocasionando novas 

formas da produção do espaço urbano. 

De acordo com análise de Campos (2015, p.22) sobre esse crescimento da RMNatal, 

destaca-se que os ―comportamentos especulativos prevaleceram sobre a função social do 

solo urbano e reforçaram sua baixa densidade de ocupação, além do aumento das 

distâncias, ineficiência dos transportes, elevação dos custos sociais e privados da 

urbanização e ineficácia da administração pública‖. Clementino et al (2015, p.421) reforça 

essa concepção, considerando que a metropolização da RMNatal ―reafirma um desenho 

territorial descontínuo, fragmentado e desintegrado que tende a articular-se e a consolidar-

se espacialmente por meio de uma malha infraestrutural básica, principalmente a rodoviária, 

interligando áreas e equipamentos estratégicos‖. 

É nesse contexto que a produção do PMCMV tem sido importante para enfatizar 

essa tendência na RMNatal na medida em que se observa a implantação de 

empreendimentos habitacionais para faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos em áreas 

mais longínquas e menos integradas espacialmente, cujo acesso é reduzido ou inexistente 

aos meios de circulação. Tal questão pode ser verificada na Figura 22, que evidencia os 

empreendimentos destinados para Faixa 1 localizados nas áreas mais afastadas da mancha 

urbana definida para a RMNatal. 



122 

Figura 22 - Mancha Urbana da RMNatal e Empreendimentos do PMCMV por Faixa 

 

Fonte: Bentes Sobrinha et al, 2015. 

Nesse sentido, a relação entre a Figura 22 e o Mapa 07 (mapa mosaico) permite 

identificar especificidades da localização dos empreendimentos do PMCMV em relação às 

faixas de renda. Para a Faixa 1, evidencia-se a construção dos empreendimentos em áreas 

mais afastadas da mancha urbana, com predominância de atividades agropecuárias, à 

exemplo dos empreendimentos Faixa 1 construídos no município de Ceará-Mirim. Para a 

Faixa 2, é possível identificar uma construção de empreendimentos concentrada na mancha 

urbana de Natal, compreendendo também os municípios de Parnamirim e São Gonçalo do 

Amarante, ambos conurbados com Natal (cidade polo). Em síntese sobre essa atuação do 

PMCMV, Campos (2015, p.76) resume: 

Os eixos de expansão ganham nova expressividade a partir de Natal no 
sentido da conurbação com o município de Parnamirim, do transbordamento 
do seu limite físico norte com São Gonçalo do Amarante – e em direção aos 
demais como Macaíba, Ceará- Mirim e Extremoz, ocasionando o processo 
de interiorização da mancha de ocupação da RMN. 

 

Este processo de configuração do território metropolitano tem promovido, portanto, 

uma urbanização pontual e restrita, alavancada por meio dos investimentos do setor 

imobiliário que atua na oferta de habitação ora de maneira integrada ora desintegrada 

(CAMPOS, 2015). Além disso, a implantação dos empreendimentos produzidos pelo 
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PMCMV possui uma atuação que impacta sobremaneira na dinâmica urbana dos 

municípios, afetando padrões de circulação e pressionando o uso dos transportes públicos. 

A raiz desse processo de dispersão urbana, conforme já apresentado anteriormente, 

é fruto das escolhas locacionais assumidas pelos agentes imobiliários e reguladas pela ação 

Estatal, os quais aumentam as possibilidades de ganho a partir da construção de 

empreendimentos localizados em áreas onde o valor do solo é mais acessível e mais 

distante dos centros de serviços e comércio. 

Diante dessa dinâmica espacial e frente aos dados até então apresentados, revela-

se a necessidade de integração das políticas públicas na escala metropolitana, de modo a 

reduzir os efeitos territoriais dessa produção de moradias pelo PMCMV. Nesse sentido, as 

práticas isoladas de planejamento e controle urbano não parecem ser mais eficazes, 

precedendo de necessário ambiente de cooperação e discussão dos problemas comuns. 

Assim, destaca-se que as cidades da RMNatal já não podem ser mais discutidas 

apenas na sua singularidade, devendo-se criar, portanto, uma nova opção de 

desenvolvimento metropolitano (SILVA; BENTES; FERREIRA, 2015). Como alternativas 

desse planejamento que ainda se encontra numa fase inicial, ressalta-se a necessidade de 

articulação dos Planos Diretores, de modo que o uso do solo urbano assuma uma nova 

perspectiva de regulação para além dos limites municipais. O Estatuto da Metrópole surge, 

portanto, nesse novo contexto de articulação entre municípios metropolitanos. 

De acordo com apontamentos de Ribeiro, Santos Júnior e Rodrigues (2015) a Lei nº 

13.089 que aprova o Estatuto estabelece diretrizes para o planejamento, a gestão e a 

execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em 

aglomerações urbanas instituídas pelos estados. Além disso, fixa normas sobre o plano de 

desenvolvimento urbano integrado e critérios para o apoio da União a ações que envolvam 

governança interfederativa, compreendendo instrumentos (consórcios públicos, convênios 

de cooperação, contratos de gestão, parcerias público-privadas) para efetivar essas ações. 

Contudo, é preciso ressaltar que a lei por si não implementa as bases necessárias 

para a construção de efetiva capacidade de governabilidade das metrópoles, sendo 

necessário ainda estruturar um arranjo institucional que permita dotar as instâncias 

metropolitanas de legitimidade funcional, social, política e institucional53. Permanecem, 

                                                
53 A lei do Estatuto da Metrópole estabelece a necessidade de elaboração dos Planos de 

Desenvolvimento Urbano Integrado até 2018, considerando a implementação e a 

organização de um arranjo institucional que torne possível a governança metropolitana.  
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portanto, os desafios de pôr em prática regulamentações que, até recentemente, ainda não 

estavam nem regulamentadas. 

Nessa perspectiva, destacam-se as reflexões de Fix e Pereira (2013) que discutem o 

processo de urbanização e de metropolização, colocando em questão as compreensões que 

existiam no passado, não apenas acerca dos limites das cidades como também sobre as 

formas mais adequadas para sua gestão. Nesse sentido, ―entende-se que a complexidade é 

dada pelo fato de as manchas urbanas ultrapassarem os limites de um município, 

conformando cidades cuja dinâmica não está circunscrita a uma única esfera de decisão‖ 

(FIX; PEREIRA, 2013, p. 41). 

No tocante a Região Metropolitana de Natal, a análise da implantação dos 

empreendimentos do PMCMV permitiu constatar que a questão habitacional é, de fato, 

metropolitana e perpassa os limites municipais institucionais. Conforme se verá adiante a 

partir de dois exemplos destacados, essa situação impõe desafios para a gestão das 

políticas habitacional e urbana, uma vez que tais políticas incidem sobre um território, cujas 

dinâmicas extrapolam os limites dos municípios. 

Ao considerar a produção de moradias pelo PMCMV na RMNatal, verificou-se que a 

problemática de localização de empreendimentos em áreas limites de municípios está 

concentrada em dois municípios. Tratam-se dos seguintes empreendimentos: Residencial 

Minha Santa, construído no município de Macaíba e Residencial Terras de Engenho I e II, 

edificados no município de Parnamirim, conforme figura 23. 

 



125 

Figura 23 - Municípios de Macaíba e Parnamirim e Empreendimentos construídos em 
áreas limites 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao observar o macrozoneamento desses municípios, identifica-se que há 

continuidade entre as áreas onde foram construídos os empreendimentos, uma vez que, em 

ambos os municípios, as áreas de implantação dos residenciais são consideradas como 

Zona Urbana. 

Apesar disso, identificam-se problemas no tocante a implantação de moradias nas 

áreas limítrofes, uma vez que, na prática, não há consenso sobre os limites político-

administrativos desses municípios, impactando sobremaneira na vida da população 

residente desses empreendimentos. Essa dificuldade de compreender os limites dos 

municípios de Macaíba e Parnamirim é descrita pelo Deputado Estadual Carlos Augusto 

Maia que encaminhou requerimento, na Assembleia Legislativa do RN, solicitando a 

realização de um plebiscito para ouvir a população na comunidade de Bela Vista, localizada 

entre os municípios de Parnamirim e Macaíba, sobre o desmembramento e anexação dessa 

área: 

A problemática se estende por vários anos, desde que surgiram 
controvérsias e disputas em torno da linha geográfica divisória entre os 
municípios, definidas em lei e aferida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, o que resultou em sério problema para os moradores 
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daquela área – que passou a ser conhecida vulgarmente por ‗NEM‘ – ‗Nem 
Parnamirim, Nem Macaíba‘ (LIMA, 2015, s.p). 

 

A figura 24 explicita esse problema, demonstrando que as ferramentas de 

geolocalização consideram a dimensão do território municipal de forma diferente dos mapas 

elaborados nos Planos Diretores, adotando, portanto, perímetros diferenciados. Essa 

informação pode ser comprovada quando se observa a linha divisória entre os municípios 

em questão, identificando que, diferente dos mapas de macrozoneamento, na prática, há 

uma divisão socialmente construída que difere daquela apresentada nos Planos Diretores. 

Figura 24 - Dimensão territorial dos municípios de Macaíba e Parnamirim 

 
Fonte: Adaptado pela autora com uso da ferramenta WikiMapia, 2016. 

 

Ao considerar esses dados, adentra-se no estudo de caso dos Residenciais Minha 

Santa e Terras de Engenho I e II, sendo o primeiro implantado em Macaíba e os dois últimos 

implantados em Parnamirim. A problemática que envolve a construção desses 

empreendimentos está relacionada com a real responsabilidade político-administrativa da 

área onde foram construídas as moradias, principalmente porque tais empreendimentos 

foram construídos em áreas limites dos municípios. 

Para os moradores desses residenciais, são inúmeras as dificuldades de acesso a 

equipamentos e serviços, uma vez que não está claramente definida a responsabilização da 

área, além de não existir uma gestão do território metropolitano. De acordo com reportagem 

veiculada pelo Jornal Tribuna do Norte, identifica-se: 
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Atualmente, os habitantes dessas comunidades convivem com o drama da 
indefinição sobre a que município pertence e, assim, a quem devem 
recorrer para as suas demandas por serviços públicos e obras de 
infraestrutura, tais como coleta de lixo, correios, atendimento nos postos de 
saúde, entre outros (LIMA, 2015, s.p).  

 

Para o caso do Residencial Minha Santa, a situação que se apresenta são 500 

unidades de apartamentos construídas, formalmente, no bairro Bela Vista no município de 

Macaíba. Contudo, a Figura 25 demonstra que, na prática, segundo ferramentas de 

geolocalização, o empreendimento foi construído no município de Parnamirim, mais 

especificamente no bairro Bela Parnamirim. 

Figura 25 - Localização do Residencial Minha Santa 

 
Fonte: Adaptado pela autora com uso da ferramenta WikiMapia, 2016. 

 

Nesse sentido, Moura (2013, p.45) descreve os problemas do entorno do 

Residencial, agravados, sobretudo, pela dificuldade de territorializar essa população que 

aguarda ações do poder público na implantação dos serviços básicos: 
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O conjunto foi construído numa localidade que divide os municípios de 
Macaíba e Parnamirim, fazendo com que os moradores tenham uma 
divergência de identidade territorial, estabelecendo práticas mais intensas 
com o município de Parnamirim (guardando uma distância do centro dessa 
localidade de 3,42km), porém estão sob jurisdição do município de 
Macaíba. A distância desse empreendimento para o centro de Macaíba é de 
aproximadamente 8,4 km e o acesso para esse se dá através de duas 
conduções de ônibus. Desse modo, caso o morador residente do 
condomínio Minha Santa queira chegar ao centro do município, ele deverá 
utilizar da linha ―J‖ de Parnamirim e pegar outro ônibus na BR-101. 

Com relação aos Residenciais Terras do Engenho I e II, a situação é inversa a que 

se apresenta para o Residencial Minha Santa. Os empreendimentos estão formalmente 

construídos numa área identificada como pertencente ao município de Parnamirim, mas, na 

prática, totalizam em 992 unidades habitacionais implantadas numa área limite entre os 

municípios e Parnamirim e Macaíba. As ferramentas de geolocalização indicam que esses 

empreendimentos estão situados no município de Macaíba, mas especificamente no bairro 

Bela Vista (figura 26).  

Figura 26 - Localização dos Residenciais Terras de Engenho I e II 

 
Fonte: Adaptado pela autora com uso da ferramenta WikiMapia, 2016. 
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Os dados apresentados nesses exemplos estimulam a reflexão sobre a gestão da 

política habitacional e urbana para além das dimensões físicas dos territórios municipais. 

Pelo caráter complexo dessas políticas, são inúmeros os efeitos da implantação de 

moradias em áreas que não possuem os limites territoriais claramente definidos. No caso 

dos empreendimentos assinalados na figura 23 anteriormente citados, é visível o 

esquecimento e abandono da área pelo poder público que se traduz em ruas sem asfalto, 

ausência de serviços públicos essenciais e dificuldades extremas de mobilidade. 

Sobre esses efeitos de produção de moradias, Royer (2013, p.184) destaca: 

Da questão ambiental à mobilidade urbana, muitos são os efeitos – 
positivos e negativos – associados à produção de unidades habitacionais. 
Assim, apesar de a disciplina do uso e ocupação do solo ser da 
competência dos municípios, é inegável que a gestão da política 
habitacional exige outro olhar sobre a gestão do espaço, que não coincide 
com os limites políticos das fronteiras federativas. A questão fundiária, por 
exemplo, não pode ser regulada nos estritos limites dos territórios 
municipais. Do mesmo modo que o mercado imobiliário não respeita os 
limites entre os municípios na formação do preço das unidades 
habitacionais, a gestão política do espaço demanda uma intervenção a 
partir de outras estruturas de governança. 

 

Assim, fica evidente que a implantação de empreendimentos habitacionais deve 

transcender a dimensão municipal, tendo em vista que a delimitação espacial das 

competências político-administrativa possui significativa relevância para a gestão territorial. 

Quando a construção de empreendimentos, principalmente em áreas limites, se faz de 

maneira desarticulada, é notória a ingerência municipal que ocasiona dificuldades no acesso 

a serviços públicos essenciais. 

Essa situação subsidia a reflexão sobre o papel de integração dos municípios nas 

Regiões Metropolitanas, cujo propósito é melhor articular a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum. Nesse sentido, é importante ressaltar a 

concepção de Castello Branco et al (2013) ao reforçar que a delimitação dos limites 

territoriais deveria se justificar para além de uma formalidade de rigor científico, mas 

principalmente pelas implicações que esta delimitação possui para oferta de serviços 

públicos essenciais, como transporte público, saneamento, acesso à postos de saúde e 

escolas. Nessa mesma linha de pensamento, Royer (2013, p.184) considera: 

Não há, portanto, como compreender a dinâmica habitacional e de 
mobilidade urbana sem olhar para todo o conjunto da metrópole. Os limites 
municipais há muito não são suficientes como lócus territorial das políticas 
públicas, pois o fato urbano é metropolitano, não municipal. Desta forma, os 
conflitos e problemas existentes neste tecido urbano não têm como ser 
equacionados e resolvidos no âmbito municipal. 
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Assim, verifica-se que o processo de metropolização e de conurbação impactam 

sobremaneira a definição dos limites municipais. Nesse contexto, é notória a intensa 

pressão sobre o uso do solo urbano, principalmente quando se considera a perspectiva 

metropolitana, fazendo-se urgente a reflexão sobre novas perspectivas de ordenamento 

territorial que sejam capazes de favorecer o diálogo e uma maior integração entre os 

municípios no âmbito metropolitano, atenuando os graves impactos causados pela 

implantação de empreendimentos de forma desordenada. 

Na prática, significa conceber um novo modelo de planejamento urbano e regional 

que, além da elaboração dos instrumentos previstos no Estatuto das Cidades, se 

comprometa com uma visão territorial mais integrada, considerando os problemas locais não 

mais de forma isolada, mas numa perspectiva de integração metropolitana capaz de 

estabelecer alternativas de maximização de oportunidades públicas. De acordo com Ferreira 

e Silva (2007), é imprescindível às municipalidades um conjunto de ferramentas de controle 

e gestão do território, capazes de melhor regular o uso do espaço metropolitano. 
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ESPECIFICIDADES DA LOCALIZAÇÃO DO PMCMV E MACROZONEAMENTO DE 

MUNICÍPIOS DA RMNATAL: APROXIMAÇÕES E CONFLITOS 

 

Na presente pesquisa, problematizou-se as especificidades da localização dos 

empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida em relação aos Planos Diretores e 

buscou-se identificar as relações entre o PMCMV e as diretrizes do macrozoneamento 

definidas nos Planos Diretores de Municípios integrantes da RMNatal. 

Como apontamento geral e em resposta a questão de pesquisa que procurou 

compreender de que maneira a localização dos empreendimentos do Programa Minha Casa 

Minha Vida encontra-se referenciada nos Planos Diretores, identificando especificidades da 

localização em relação ao macrozoneamento, constatou-se que, no âmbito dos seis 

municípios da RMNatal universo do estudo, a relação entre a implantação de 

empreendimentos pelo PMCMV e o Plano Diretor apresenta especificidades, o qual, em 

parte, dialoga com o normativo do Programa, porém gera conflitos de uso e ocupação do 

solo. 

A pesquisa realizada permitiu identificar que a implantação de empreendimentos do 

PMCMV nos municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Natal, Parnamirim e São 

Gonçalo do Amarante apresenta distintas formas de localização de acordo com as diretrizes 

de uso e ocupação do solo de cada município. Constatou-se que a localização dos 

empreendimentos, em alguns casos, não está de acordo com a normativa do PMCMV no 

que se refere à implantação de empreendimentos em terrenos situados na malha urbana ou 

em área de expansão. São exemplos os 20 empreendimentos distribuídos em Zona Rural, 

Áreas Especiais de Interesse Industrial, Comercial e Serviços e em Zonas de Proteção 

Ambiental. 

Quanto aos aspectos urbanos, tanto os empreendimentos que apresentam 

implantação urbana adequada com o Plano Diretor, quanto àqueles que estão em 

desacordo, apresentam problemas quanto à disponibilidade de infraestrutura e serviços. 

Essa discussão foi fundamentada nas pesquisas de avaliação do Programa, 

sobretudo os estudos produzidos pela Rede Cidade e Moradia (2015) que, no tocante a 

RMNatal avaliou aspectos da inserção urbana de empreendimentos. Além desses estudos, 

a pesquisa de campo realizada por Moura (2013) complementou essa análise, apresentando 

a problemática da construção de moradias pelo PMCMV no que se refere à distância dos 

empreendimentos e aspectos de territorialização. 

Sobre as especificidades da localização dos empreendimentos do PMCMV em 

relação às faixas de renda, constatou-se que, dentre os empreendimentos construídos em 
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áreas consideradas inadequadas, 10 são direcionados para famílias com renda de 0 a 3 

salários mínimos (Faixa 1) e 10 são destinados para famílias com renda de 3 a 6 salários 

mínimos (Faixa 2). Nesse sentido, a distribuição de moradias no território para as diferentes 

faixas permitiu identificar que, em relação ao Plano Diretor e as diretrizes de 

macrozoneamento, não há diferenças significativas entre a localização dos 

empreendimentos destinados para as duas faixas de renda, uma vez que o número de 

moradias consideradas com localização inapropriada é igual para ambas as faixas. 

Contudo, é importante realçar que uma análise mais aprofundada dessa distribuição, 

a qual considera o volume total de empreendimentos construídos para cada faixa de renda, 

aponta indicativos importantes sobre a distribuição dessas moradias no território. Assim, é 

importante observar que, dos 90 empreendimentos considerados nessa pesquisa, 31 são 

direcionados para faixa 1 enquanto 59 se destinam para faixa 2. Em termos proporcionais, 

temos que 32% dos empreendimentos construídos para faixa 1 apresentam problemas no 

que se refere a localização em relação ao normativo do PMCMV, enquanto para faixa 2, 

esse número alcança 17%. Nessa perspectiva – e considerando o número de 

empreendimentos total para cada faixa –, verificou-se que a faixa 1 apresenta, 

proporcionalmente, um maior quantitativo de empreendimentos em situação de 

desconformidade em relação a norma do Programa. 

O problema constatado, de certa forma, tem relação com o fato das diretrizes do 

PMCMV facultar ao empreendedor a escolha da localização do empreendimento, o que 

fragiliza os vínculos com a Política Urbana, conforme visto no capítulo dois dessa 

dissertação. 

Ademais, a pesquisa realizada também verificou aspectos da distribuição dos 

empreendimentos no território, evidenciando a dimensão metropolitana, sobretudo quando 

se observa a implantação de empreendimentos em áreas limites entre municípios. Essa 

reflexão foi fundamentada nos exemplos discutidos no capítulo quatro, no qual se 

apresentou a situação dos empreendimentos que foram construídos em áreas limites entres 

os municípios de Macaíba e Parnamirim. Sobre essa questão, a análise da implantação dos 

empreendimentos do PMCMV permitiu constatar que a questão habitacional na RMNatal 

assume um caráter metropolitano, impondo desafios para a gestão das políticas habitacional 

e urbana. 

No caráter metropolitano, o reforço das políticas compartilhadas é subsidiado pela 

recente aprovação do Estatuto da Metrópole e a sua prerrogativa de estabelecer diretrizes 

para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em 

regiões metropolitanas. 



133 

Assim, o PMCMV, como uma política pública que busca universalizar o acesso à 

moradia e que, por isso, possui uma dinâmica com o espaço urbano, tem gerado amplos 

efeitos territoriais, num contexto de pouca consideração acerca das definições dos Planos 

Diretores municipais. Nesse estudo, observou-se a construção de empreendimentos do 

PMCMV em diversas zonas, à exemplo de áreas que não contemplam infraestrutura urbana 

consolidada, áreas ambientalmente frágeis, espaços destinados a atividades industriais, 

comerciais, turísticas entre outros locais inapropriados que produzem efeitos limitadores do 

direito à cidade. 

Concluindo, entende-se que a presente pesquisa permitiu demonstrar 

especificidades da localização dos empreendimentos do PMCMV e suas relações com os 

Planos Diretores Municipais à luz do macrozoneamento. Assim, reitera-se a necessidade de 

diálogo entre a produção de moradias e os instrumentos da política urbana, de forma a 

enfrentar os processos de segregação urbana, historicamente constituídos nos territórios 

que abriga grande parte da produção PMCMV. 

  



134 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANTONUCCI, D. KATO, V. R. C.; ZIONI, S.; ALVIM, A. B. UN-Habitat: 3 décadas de 

atuação. Arquitextos, São Paulo, ano 09, n. 107.01, abr. 2009. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.107/56> Acesso em: 18 abr. 2016. 

 

AKAISHI, A. G. Desafios do planejamento urbano-habitacional em pequenos municípios 

brasileiros à luz da nova Política Nacional de Habitação. In ENCONTRO NACIONAL DA 

ANPUR, 15., Recife, 2013. Anais eletrônicos... Recife: ANPUR, 2013, p.1-14. Disponível 

em: <http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/anais/article/view/4536/4405>. 

Acesso em: 23 ago. 2015. 

 

ALBUQUERQUE NETA, T. C.; ALMEIDA, L. S. B. Governança e Gestão na Região 

Metropolitana de Natal.  

In ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 15., Recife, 2013. Anais eletrônicos... Recife: 

ANPUR, 2013, p.1-14. Disponível em: 

<http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/anais/article/view/4303>. Acesso em: 

14 jul. 2015. 

 

BASILIO, R. F. de C.; GONÇALVES, L. F. Panorama dos planos locais de habitação de 

interesse social – PLHIS no estado da Bahia. In ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL 

DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, 3., São Paulo, 

2014. Anais eletrônicos... São Paulo: ENAPARQ, 2014, p.1-12. Disponível em: 

<http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-3/htm/Artigos/SC/ORAL/SC-HDC-

017_BASILIO_GONCALVES.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2015. 

 

BENTES SOBRINHA, M. D. P. et al. Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na 

região metropolitana de Natal (RMNatal): qualidade de projetos e impactos urbanos e 

ambientais. Relatório Final de Pesquisa. Chamada MCTI/CNPq / MCidades Nº 11/2012. 

Natal: 2015.  

 

BENTES SOBRINHA, M. D. P. et al. Minha Casa, Minha Vida na Região Metropolitana de 

Natal: inserção urbana, qualidade do projeto e seus efeitos na segregação socioespacial. In: 

SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L. Z; RUFINO, M. B. C. (Orgs). Minha Casa...e a cidade? 

Avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida em seis Estados brasileiros.  Rio de 

Janeiro: Letra Capital, 2015, p. 323-342. 

 



135 

BENTES SOBRINHA, M. D.; SILVA, A. F. C.; CLEMENTINO, M. L. M. Necessidades 

Habitacionais, Dinâmicas do Mercado Formal de Terras e Demarcação Territorial: 

apontamentos metodológicos. In ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 13., Florianópolis, 

2009. Anais eletrônicos... Florianópolis: ANPUR, 2009, p.1-20- Disponível em: < 

http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/anais/article/view/2777> Acesso em: 

14 jul. 2015. 

 

BLAY, E. A. Eu Não Tenho Onde Morar: vilas operárias na cidade de São Paulo. São 

Paulo: Nobel, 1985. 

 

BONDUKI, N. Do Projeto Moradia ao Minha Casa Minha Vida. Revista Teoria e Debate, v. 

82, 2009. Disponível em: <http://novo.fpabramo.org.br/uploads/TD82-Nacional.pdf>. Acesso 

em: 13 out. 2015. 

 

BONDUKI, N. Falta de visão gera contradições nas cidades e exclusão. Carta Capital, 15 

maio 2013. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/por-um-novo-modelo-

de-desenvolvimento-urbano> Acesso em: 15 out. 2015. 

 

BONDUKI, N. Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura moderna, lei do 

inquilinato e difusão da casa própria. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 

Subsecretaria de Edições Técnicas, 2004. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em: 21 maio 

2015. 

 

BRASIL. Estatuto da Cidade. Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 

e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, 2001. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 21 maio 

2015. 

 

BRASIL. Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos. 2 ed. 

Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002. Disponível em: 

<http://www.unc.br/mestrado/mestrado_materiais/estatuto_cidade_2002.pdf>. Acesso em: 

21 maio 2015. 

 



136 

BRASIL. Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005. Dispõe sobre o Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm>. Acesso em: 21 

mar. 2016. 

 

BRASIL. Lei Federal nº 11.977/09, de 07 de julho de 2009. Dispõe sobre o Programa do 

Minha Casa, Minha Vida – PMCMV. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm>. Acesso em: 21 

maio 2015. 

 

BUENO, L. M. M.; CYMBALISTA, R. Planos Diretores Municipais: novos conceitos de 

planejamento territorial. São Paulo: Annablume, 2007. 

 

CAMPOS, T. M. C. M. Urbanização Imobiliária Residencial: Uma leitura da configuração 

espacial da Região Metropolitana de Natal/Brasil. 2015. Tese (Doutorado em Arquitetura e 

Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. Disponível em: < 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20561 > Acesso em: 29 fev. 2016. 

 

CARDOSO, A. et al. Minha Casa Minha Sina: implicações da recente produção habitacional 

pelo setor privado na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. In: CARDOSO, A. L. (Org.). 

O Programa Minha Casa Minha Vida e seus efeitos territoriais. Rio de Janeiro: Letra 

Capital, 2013, p. 143-160. Disponível em: < 

http://observatoriodasmetropoles.net/images/abook_file/mcmv_adauto2013.pdf>. Acesso 

em: 29 jul. 2015. 

 

CARDOSO, A. L. O programa Minha Casa Minha Vida e seus efeitos territoriais. (Org.). 

Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013. Disponível em: 

<http://web.observatoriodasmetropoles.net/images/abook_file/mcmv_adauto2013.pdf>. 

Acesso em: 29 jul. 2015. 

 

CARDOSO, A. L.; ARAGÃO, T. A.; ARAUJO, F. S. Habitação de interesse social: Política ou 

mercado? Reflexos sobre a construção do espaço metropolitano. In ENCONTRO 

NACIONAL DA ANPUR, 14., Rio de Janeiro, 2011. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro: 

ANPUR, 2011, p.1-21. Disponível em: 



137 

<http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/adauto_cardoso.pdf>. Acesso em: 27 

maio 2015. 

 

CARDOSO, A. L.; JAENISCH, S. T. Nova política, velhos desafios: problematizações sobre 

a implementação do programa Minha Casa Minha Vida na região metropolitana do Rio de 

Janeiro. e-metropolis: Revista eletrônica de Estudos Urbanos e Regionais, v. 5, p. 6-19, 

2014. Disponível em: 

<http://www.emetropolis.net/download/edicoes/emetropolis_n18_v3.pdf>. Acesso em: 13 

out. 2015. 

 

CARDOSO, A.; ARAGÃO, T. A. Do fim do BNH ao Programa Minha Casa Minha Vida: 25 

anos da política habitacional no Brasil. In: CARDOSO, Adauto Lúcio (org.). O Programa 

Minha Casa Minha Vida e seus efeitos territoriais. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013, p. 

17-65. Disponível em: < 

http://observatoriodasmetropoles.net/images/abook_file/mcmv_adauto2013.pdf>. Acesso 

em: 29 jul. 2015.  

 

CARDOSO, A.; SILVEIRA, M. C. B. O Plano Diretor e a Política de Habitação. In: SANTOS 

JUNIOR, O. A.; MONTANDON, D. T. (orgs.). Os Planos Diretores Municipais Pós-

Estatuto da Cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2011, p. 

99-126. 

 

CARDOSO, P.; ROMEIRO, P. Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social à Luz 

do Novo Marco Legal Urbanístico: subsídios para implementação nos estados e 

municípios - Lei Federal no 11.125/05. São Paulo: Instituto Pólis, 2008. Disponível em: 

<http://www.polis.org.br/uploads/952/952.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2016. 

 

CASTELLO BRANCO, M. L.; PEREIRA, R. H. M.; NADALIN, V. G. Rediscutindo a 

delimitação das regiões metropolitanas no Brasil: um exercício a partir dos critérios da 

década de 1970. In: FURTADO, B.A.; KRAUSE, C.; FRANÇA, K.C.B. (eds.). Território 

metropolitano, políticas municipais: por soluções conjuntas de problemas urbanos no 

âmbito metropolitano. Brasília: Ipea, 2013, p. 115-154. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_territoriometropolitano.p

df>. Acesso em: 03 mar. 2016. 

 

CEARÁ-MIRIM/RN. Lei Complementar nº 006 de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre 

o Plano Diretor do Município de Ceará-Mirim e dá outras providências. 



138 

 

CLEMENTINO, M. L. M. Ordenamento e planejamento territorial: a falta que faz o plano 

metropolitano. In Coloquio Internacional de Geocrítica, 10., Barcelona, 2008. Actas 

eletronicas… Barcelona: UB, 2008, s.p. Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/-

xcol/252.htm>. Acesso em: 14 jul. 2015. 

 

CLEMENTINO, M. L.; ARAUJO, T. B. (Coord.). Plano estratégico de desenvolvimento 

sustentável da Região Metropolitana de Natal. Natal: SEPLAN, 2007. 

 

CLEMENTINO, M. L. M.; FERREIRA, A. L. Caminhos para se pensar a metropolização de 

Natal: questões, hipóteses e referências. In: CLEMENTINO, M. L. M., FERREIRA, A. L 

(orgs). Natal: Transformações na ordem urbana. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015, p.19-

42. Disponível em: 

<http://www.observatoriodasmetropoles.net/images/abook_file/serie_ordemurbana_natal.pdf

>. Acesso em: 10 ago. 2015. 

 

CLEMENTINO, M. L. M.; FERREIRA, A. L. (Org.) NATAL: Transformações na ordem 

urbana. . Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. Disponível em: 

<http://www.observatoriodasmetropoles.net/images/abook_file/serie_ordemurbana_natal.pdf

>. Acesso em: 10 ago. 2015. 

 

CLEMENTINO, M. L. M. C.; FERREIRA, A. L.; PESSOA, Z. S.; ANDRADE. I. A. L. A 

metropolização de Natal em debate. In: CLEMENTINO, M. L. M., FERREIRA, A. L (orgs). 

Natal: Transformações na ordem urbana. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015, 412-421. 

Disponível em: 

<http://www.observatoriodasmetropoles.net/images/abook_file/serie_ordemurbana_natal.pdf

>. Acesso em: 10 abr. 2016. 

 

CLEMENTINO, M. L. M.; SOUZA, M. A. A. (Orgs.) Como Andam Natal e Recife. Série 

Conjuntura Urbana, v. 6. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2009. Disponível em: < 

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/Vol6_como_andam_natal_recife.pdf>. Acesso 

em: 14 mar. 2016. 

 

COSTA, S. S. Minha casa, minha vida, minha exclusão. Violações do direito à moradia em 

Ceará Mirim RN. Vitruvius, São Paulo, ano 15, n. 180.03, jul. 2015. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/15.180/5606>. Acesso em: 10 mar. 

2016. 



139 

 

DENALDI, R. Aula 07 – PLHIS: Roteiro para produção do diagnóstico do setor habitacional. 

In: ROSA, Júnia Santa; DENALDI, Rosana (Org.) Planos Locais de Habitação de 

Interesse Social. Brasília: Ministério das Cidades, 2009, p. 151-178. Disponível em: 

<http://www.mprs.mp.br/areas/urbanistico/arquivos/manuais_orientacao/livro_ead_plhis.pdf>

. Acesso em: 22 set. 2015. 

 

DENALDI, R. Estado, política habitacional e favelas no Brasil. Leopoldianum. Revista de 

Estudos e Comunicações da Universidade Católica de Santos, Santos, ano 30, n. 81/82, 

p.65-90, 2004. 

 

EXTREMOZ/RN. Lei Complementar nº493 de 06 outubro de 2006. Dispõe sobre o Plano 

Diretor do Município de Extremoz e dá outras providências. 

 

FADE/UFPE. Ações e Projetos estratégicos (Produtos 6 e 7). Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável para Região Metropolitana de Natal. Governo do Estado do 

Rio Grande do Norte, Recife, 2007. Disponível em: < 

http://www.cchla.ufrn.br/rmnatal/relatorio/metro6e7.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2016. 

 

FERNANDES, E. Estatuto da Cidade, mais de 10 anos depois: razão de descrença, ou 

razão de otimismo? Revista UFMG. Belo Horizonte, v.20, n.1, 2013, p.212-233. Disponível 

em: <https://www.ufmg.br/revistaufmg/downloads/20/10-

statuto_da_cidade_edesio_fernandes.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2015. 

 

FERREIRA, G. D.; BENTES SOBRINHA, M. D. P. PAC habitação e política nacional de 

desenvolvimento urbano: notas para monitoramento e pesquisa na grande RMNATAL. In 

SEMINÁRIO NACIONAL GOVERNANÇA URBANA E DESENVOLVIMENTO 

METROPOLITANO, Natal, 2010. Anais eletrônicos... Natal: UFRN, 2010, p. 1-15. 

Disponível em: < http://www.cchla.ufrn.br/seminariogovernanca/cdrom/ST12_Glenda.pdf> 

Acesso em 20 de agosto 2015. 

 

FERREIRA, J. S. W. Minha Casa, Minha Vida: Notas sobre a Responsabilidade Coletiva se 

um Desastre Urbano. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 16, Belo Horizonte, 2015. 

Anais eletrônicos... Belo Horizonte: ANPUR, 2015, p.1-11. Disponível em: 

<http://xvienanpur.com.br/anais/?wpfb_dl=515>. Acesso em: 13 ago. 2015. 

 



140 

FERREIRA, J. S. W. Aula 01 – O processo de urbanização brasileiro e a função social da 

propriedade urbana. In: ROSA, Júnia Santa; DENALDI, Rosana (Org.) Planos Locais de 

Habitação de Interesse Social.  (org). Brasília: Ministério das Cidades, 2009, p. 11-30. 

Disponível em: 

<http://www.mprs.mp.br/areas/urbanistico/arquivos/manuais_orientacao/livro_ead_plhis.pdf>

. Acesso em: 22 set. 2015. 

 

FIX, M.; PEREIRA, A. L. S. A metrópole brasileira nas políticas públicas setoriais. In: 

FURTADO, B. A.; KRAUSE, C.; FRANÇA, K. C. B. (eds.). Território metropolitano, 

políticas municipais: por soluções conjuntas de problemas urbanos no âmbito 

metropolitano. Brasília: IPEA, 2013, p. 259-290 Disponível em 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_territoriometropolitano.p

df>. Acesso em: 03 mar. 2016. 

 

FREIRE, F. H. M; CLEMENTINO, M. L. M. O Rio Grande do Norte e sua região 

metropolitana no Censo de 2010. Natal: Observatório das Metrópoles, 2011. Disponível 

em: <http://web.observatoriodasmetropoles.net/download/Censo2010_Natal_RN.pdf>. 

Acesso em: 14  jul. 2015. 

 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional municipal no Brasil. Centro de 

Estatística e Informações. Belo Horizonte, 2013. Disponível em: 

<http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-

municipal-no-brasil-2010/file>. Acesso em: 13 jul. 2015. 

 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2011-2012: resultados 

preliminares. Centro de Estatística e Informação. Belo Horizonte, 2014. Disponível em: < 

http://fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/360-nota-tecnica-deficit 

habitacional-no-brasil-anos-2011-e-2012/file>. Acesso em: 13 jul. 2015. 

 

FURTADO, B. A.; KRAUSE, C.; FRANÇA, K. C. B. (Eds.). Território metropolitano, 

políticas municipais: por soluções conjuntas de problemas urbanos no âmbito 

metropolitano. Brasília: Ipea, 2013. Disponível em: < 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_territoriometropolitano.pd

f>. Acesso em: 03 mar. 2016. 

 

GOMES, R. C. C. et al. A metrópole de Natal na rede urbana brasileira e sua configuração 

interna. In: CLEMENTINO, M. L. M., FERREIRA, A. L (orgs). Rio de Janeiro: Letra Capital, 



141 

2015, p.45-82. Disponível em: 

<http://www.observatoriodasmetropoles.net/images/abook_file/serie_ordemurbana_natal.pdf

>. Acesso em: 10 ago. 2015. 

 

HORA NETO, J. A. Dinâmica de expansão urbana de Ceará-mirim/RN: aspectos locais e 

metropolitanos? 2015. Dissertação (Mestrado em Estudos Urbanos e Regionais) – 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, 2015. 

 

IBGE. Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC 2015. Rio de Janeiro, 

2016. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95942.pdf>. Acesso 

em 11 abr. 2016. 

 

KLINTOWITZ, D. C. Entre a reforma urbana e a reforma imobiliária: a coordenação de 

interesses na política habitacional brasileira nos anos 2000. 2015. Tese (Doutorado em 

Administração Pública e Governo) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 

Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2015. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13791>. Acesso em: 29 fev. 2016. 

 

KLINTOWITZ, D. C. Why could the Minha Casa Minha Vida Program only have happened in 

a government headed by the Labor Party? Cadernos Metrópoles. São Paulo, v. 18, n. 35, 

p. 165-190, jun 2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S223699962016000100165&lng=pt&

nrm=iso>. Acesso em: 03 mar. 2016. 

 

LIMA, A. R. D. S. F. ―Deputado Carlos Augusto sugere plebiscito para definir situação da 

comunidade de Bela Vista, em Parnamirim/ Macaíba‖. Tribuna do Norte. Natal, mar 2015, 

seção política. Disponível em: <http://blog.tribunadonorte.com.br/politicaemfoco/deputado-

carlos-augusto-sugere-plebiscito-para-definir-situacao-da-comunidade-de-bela-vista-em-

parnamirim-macaiba>. Acesso em: 20 abr. 2016. 

 

LOPES, J. M. A.; SHIMBO, L. Z. Projeto e produção da habitação na região central do 

estado de São Paulo: condições e contradições do PMCMV. In: SANTO AMORE, C.; 

SHIMBO, L. Z.; RUFINO, M. B. C. (orgs.) Minha Casa… e a cidade? Rio de Janeiro: Letra 

Capital, 2015, p. 229-253. 

 



142 

MACAÍBA/RN. Lei Complementar nº 01/2008 de 19 de dezembro de 2008. Dispõe sobre o 

Plano Diretor do Município de Macaíba e dá outras providências. 

 

MARICATO, E. O ‗Minha Casa‘ é um avanço, mas segregação urbana fica intocada. Carta 

Maior, 2009. Disponível em: <http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-Minha-Casa-e-

um-avanco-mas-segregacao-urbana-fica-intocada/4/15160>. Acesso em: 29 jul. 2015. 

 

MARICATO, E. O nó da terra. Revista Piauí, ed. 21, p. 35, jun. 2008. 

 

MARICATO, E. Planejamento urbano no Brasil: as idéias fora do lugar e o lugar fora das 

idéias. In ARANTES, Otília B., MARICATO, Ermínia e VAINER, Carlos (Org.). A cidade do 

pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 121-192. 

Coleção Zero à Esquerda, 2000. 

 

MARICATO, E.; NAKANO, K. O programa Minha Casa, Minha Vida articula planejamento 

urbano à política habitacional? Entrevista concedida a Valentina N. Figuerola. Fato e 

Opinião.., ed. 182,  maio,2009. Disponível em: <http://au.pini.com.br/arquitetura-

urbanismo/182/artigo134745-1.aspx>. Acesso em: 21 jul. 2015. 

 

MARICATO, E.;. SANTOS JUNIOR, O. A.. Construindo a Política Urbana: participação 

democrática e o direito à cidade. In: RIBEIRO, L. C. Q.; SANTOS JUNIOR, O.A. S (Org.). As 

Metrópoles e a Questão Social Brasileira. Rio de Janeiro:. Revan, 2007.p.165-196. 

 

MIRANDA, L. I. B. Planejamento em áreas de transição rural-urbana: velhas novidades em 

novos territórios. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 11, n. 1, 2009. 

Disponível em 

:<http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/208>. Acesso em: 

18 ago. 2015. 

 

MORADO NASCIMENTO, D. et al. Programa Minha Casa Minha Vida: desafios e avanços 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte. In: SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; 

RUFINO, M. B. C. (orgs.) Minha Casa… e a cidade? Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015, p. 

195-228. 

 

MOURA, J. M. Segregação e desterritorialização: os conjuntos do Programa Minha Casa, 

Minha Vida na Região Metropolitana de Natal. 2013.. Monografia (Bacharelado em Gestão 



143 

de Políticas Públicas) — Departamento de Políticas Públicas, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2013.  

 

NATAL/RN. Lei Complementar nº 082 de 21 de junho de 2007. Dispõe sobre o Plano 

Diretor do Município de Natal e dá outras providências. 

 

NATAL/RN. Lei Municipal nº 4.912, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a 

regulamentação da Zona de Proteção Ambiental 4. 

 

OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES. Níveis de integração dos municípios brasileiros 

em RMs, RIDES e AUs à dinâmica da metropolização. Relatório de Pesquisa, 2012. 

Disponível em: <http://observatoriodasmetropoles.net/download/relatorio_integracao.pdf>. 

Acesso em: 14 mar. 2016. 

 

PARNAMIRIM. Lei Complementar nº 067 de 17 de julho de 2013. Altera dispositivos da 

Lei Complementar nº 063 de 08 de Março de 2013, que dispõe sobre o Plano Diretor de 

Paramirim/RN, e dá outras providências. 

 

PARNAMIRIM/RN. Lei Complementar nº 063 de 08 de março de 2013. Dispõe sobre o 

Plano Diretor do Município de Parnamirim e dá outras providências. 

 

PEQUENO, R.; FREITAS, C. Programa Minha Casa Minha Vida em Fortaleza: primeiros 

resultados. In: CARDOSO, A. L. (Org.). O Programa Minha Casa Minha Vida e seus 

efeitos territoriais. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013, p. 115-142. Disponível em: < 

http://observatoriodasmetropoles.net/images/abook_file/mcmv_adauto2013.pdf>. Acesso 

em: 29 jul. 2015. 

 

RIBEIRO, L. C. Q. Segregação residencial e políticas públicas: análise do espaço social da 

cidade na gestão do território. In: RASSI NETO, E. Rassi; BÓGUS, C. M. (eds.). Saúde nos 

aglomerados Urbanos: uma visão integrada. Brasília: Organização Pan-Americana da 

Saúde, 2003, p.155-182. Disponível em: 

<http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/download/Segregacao_residencial_e_politica

s_publicas.pdf>.  Acesso em: 18 abr. 2016. 

 

RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz; SANTOS JÚNIOR, Orlando Alves, RODRIGUES, Juciano 

Martins. Estatuto da Metrópole: o que esperar? Avanços, limites e desafios. 

Observatório das Metrópoles, Rio de Janeiro, 2015. 



144 

ROLNIK, R. Democracia no fio da navalha: limites e possibilidades para a implementação de 

uma agenda de Reforma Urbana no Brasil. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 

Regionais, v.11, n. 2, p. 31-50, 2009. 

 

ROLNIK, R. (Org.) Como produzir moradia bem localizada com recursos do programa 

minha casa minha vida? Implementando os instrumentos do Estatuto da Cidade., Brasília: 

Ministério das Cidades, 2010. 

 

ROLNIK, R.; CYMBALISTA, R.; NAKANO, A. K. Solo urbano e habitação de interesse social: 

a questão fundiária na política habitacional e urbana do país. Revista de Direito da 

ADVOCEF, v. 1, p. 123-158, 2011. Disponível em: 

<https://raquelrolnik.files.wordpress.com/2013/04/solo-urbano-e-his-rolnik-nakano-

cymbalista.pdf>. Acesso em: 27 maio 2015. 

 

ROLNIK, R.; NAKANO, K. As armadilhas do pacote habitacional. Le Monde Diplomatique 

Brasil, São Paulo, n. 20, 2009. Disponível em: < 

http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=461>; Acesso em: 15 out. 2015. 

 

ROLNIK, R.; SANTORO, P. F. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) em Cidades 

Brasileiras: Trajetória recente de implementação de um instrumento de política fundiária. 

Lincoln Institute of Land Policy, 2013. Disponível em: < 

http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aup0535/Bibliografia_Bas

ica/Texto_Zeis_Raquel_e_Paula.pdf> Acesso em: 29 out. 2015. 

 

ROSA, T. T. Planejamento urbano e política habitacional no Brasil: institucionalização, 

dicotomização, municipalização. Reflexões a partir do caso de São Carlos – SP. Risco: 

Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, n. 16, v. 2, 2012. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/risco/article/view/73470>. Acesso em: 13 jul. 2015. 

 

ROYER, L. O. Municípios “Autárquicos” e Região Metropolitana: a questão habitacional e os 

limites administrativos. In: FURTADO, B.A.; KRAUSE, C.; FRANÇA, K.C.B. (eds.). Território 

metropolitano, políticas municipais: por soluções conjuntas de problemas urbanos no 

âmbito metropolitano. Brasília: Ipea, 2013, p.157-194 Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_territoriometropolitano.p

df> Acesso em: 03 mar. 2016. 

 



145 

RUFINO, M. B. C. Um olhar sobre a produção do PMCMV a partir de eixos analíticos. In: 

SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; RUFINO, M. B. C. (orgs.) Minha Casa… e a cidade? 

Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015, p. 51-70. 

 

SANTO AMORE, C. Minha Casa Minha Vida para iniciantes. In: Minha Casa...e a cidade? 

Avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida em seis Estados brasileiros. SANTO 

AMORE, C.; SHIMBO, L. Z; RUFINO, M. B. C. (orgs).  Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015, p. 

11-28. 

 

SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; RUFINO, M. B. C. (org). Minha casa... e a cidade? 

avaliação do programa minha casa minha vida em seis estados brasileiros. Rio de Janeiro: 

Letra Capital, 2015. Disponível em: 

<http://www.observatoriodasmetropoles.net/images/abook_file/mcmv_nacional2015.pdf> 

Acesso em: 25  maio 2015. 

 

SANTOS JUNIOR, O. A.; SILVA, R. H.; SANT‘ANA, M. C. O Plano Diretor e a Política de 

Habitação. In: SANTOS JUNIOR, O. A.; MONTANDON, D. T. (orgs.). Os Planos Diretores 

Municipais Pós-Estatuto da Cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra 

Capital, 2011, p. 13-26. 

 

SANTOS JUNIOR, O. A.; MONTANDON, D. T. (orgs.) Os planos diretores municipais 

pós-estatuto da cidade: balanço crítico e perspectivas. – Rio de Janeiro: Letra Capital: 

Observatório das Cidades: IPPUR/UFRJ, 2011. Disponível em: 

<http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/miolo_plano_diretor.pdf>. Acesso em: 

11 abr. 2016. 

 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE. Lei Complementar nº 049 de 17 de julho de 2009. 

Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de São Gonçalo do Amarante e dá outras 

providências. 

 

SILVA, A. F. C. O Litoral e a metrópole: dinâmica imobiliária, turismo e expansão urbana 

na região metropolitana de Natal-RN. 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – 

Programa de Pós-Graduação e Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2010. Disponível em: 

<http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/12292>. Acesso em 26 ago. 2015. 

 



146 

SILVA, A. F. C.; BENTES SOBRINHA, M. D. P.; FERREIRA, G. D. Organização social do 

território e formas de provisão de moradia. In: CLEMENTINO, M. L. M., FERREIRA, A. L 

(orgs). Natal: Transformações na ordem urbana. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015, p.262-

292. Disponível em: 

<http://www.observatoriodasmetropoles.net/images/abook_file/serie_ordemurbana_natal.pdf

>. Acesso em: 10 ago. 2015. 

 

SILVA, A. F. C.; BENTES, M. D. P. S.; FERREIRA, G. D. Inserção urbana e organização 

social no Programa Minha Casa Minha Vida: desafios e limites na escala da Metrópole. In: 

Encontro Nacional da ANPUR, 16, Belo Horizonte, 2015. Anais eletrônicos... Belo 

Horizonte: ANPUR, 2015, p.1-17. Disponível em: 

<http://xvienanpur.com.br/anais/?wpfb_dl=540>. Acesso em: 28 jul. 2015. 

 

SILVA, J. H. G. Bairro Planalto, Natal-RN: agentes, usos e conflitos. 2014. Dissertação 

(Mestrado em Estudos Urbanos e Regionais) – Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Urbanos e Regionais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. Disponível 

em: <http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/16439>. Acesso em 31 ago. 

2015. 

 

SILVA, Alexsandro F. C.; FERREIRA, Angela Lúcia A. A Formação das Regiões 

Metropolitanas e as Deformações do Processo Urbano: o contexto nordestino. In: X 

Encontro de Geógrafos da América Latina - EGAL, 2005, São Paulo - SP. Anais do X EGAL. 

São Paulo, SP : Depto de Geografia/FFLCH/USP, 2005. v. 1. p. 1-23. Disponível em: < 

http://cchla.ufrn.br/rmnatal/artigo/artigo02.pdf>. Acesso em 14 dez. 2016. 

 

 

SOUZA, M. L. Abc do Desenvolvimento Urbano. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

 

SOUZA, M. L. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

 

STEFANIAK, João Luiz Cadernos; STEFANIAK, Jeaneth Nunes. Efetividade do direito à 

moradia na cidade ilegal. Cadernos de Direito. Piracicaba, v. 12, p.3-30, jan.-jun. 2012. 

Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito/article/view/P.2318-

7999.2011v14n28p3/3899>. Acesso em: 03 mar. 2016. 

 

VALENÇA, M. M. Cidade (i)legal. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008. 



147 

VALENÇA, M. M. Habitação: Notas sobre a natureza de uma mercadoria peculiar. 

Cadernos Metrópole, São Paulo, n.9, p. 165-171, 2003. Disponível em: < 

http://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/9209/6824>. Acesso em 29 

out.2015. 

 

VALENÇA, M; BONATES, M. The trajectory of social housing policy in Brazil: From the 

National Housing Bank to the Ministry of Cities. Habitat International, n.34, p. 165 – 173, 

2010.. 

 

VILLAÇA, F. Dilemas do Plano Diretor. In: CEPAM. O município no século XXI: cenários e 

perspectivas. São Paulo: Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM, 1999. p. 237–247. 

Disponível em: <http://www.ceap.br/material/MAT17062012114727.pdf>. Acesso em: 27 jul. 

2015. 

 

VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel/ FAPESP: Lincoln 

Institute, 2001.  

  



148 

APÊNDICES 

 

- Resumo do Macrozoneamento do Plano Diretor de Ceará-Mirim 

MACROZONA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I – Macrozona Urbana 

É designada pela área do município correspondente ao processo de 
urbanização, considerada ocupada e com características de infraestrutura 
básica e sistema viário, propiciando a intensificação controlada do uso do 
solo. 

II – Macrozona de Expansão 
Urbana 

É definida como área do município que ainda não está submetida a um 
processo de urbanização, sendo caracterizada como de baixa densidade 
populacional, porém que apresenta projeção de sistema viário constituído ou 
em fase de constituição, possibilitando a instalação de infraestrutura.  

III – Macrozona Rural 

Compreende o território municipal que apresenta características naturais 
voltadas para o uso e ocupação do solo por populações rurais, com 
atividades destinadas à produção agropecuária. Além disso, destaca-se que 
nessa Macrozona estão observadas outras atividades não-rurais que, dado o 
interesse estratégico, deve ter suas dinâmicas e identidade cultural e 
ambiental, preservadas. 

ZONAS ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I – Zonas de interesse do 
agronegócio e da indústria 

São áreas especiais voltadas para o desenvolvimento econômico do 
município, considerando atividades do agronegócio e agropecuária voltadas 
prioritariamente ao fornecimento de produtos agropecuários ao mercado 
externo, ao abastecimento interno e ao consumo da população local. De 
acordo com o Plano Diretor, a partir dessa zona especial, busca-se, além de 
fortalecer a matriz econômica, preservar as identidades culturais das 
populações rurais e garantir equilíbrio entre as áreas destinadas ao 
agronegócio e a agricultura familiar.  

II – Zonas de interesse 
agrofamiliar 

Diferenciam-se como zona especial por serem áreas destinadas à produção 
agropecuária em unidades familiares ou assentamentos oriundos da Reforma 
Agrária, sendo observada a ênfase no abastecimento de alimentos básicos e 
na produção comercial de produtos, prioritariamente para o abastecimento de 
alimentos nos mercados local e regional. Essa subzona é justificada dada a 
necessidade de promoção da dinamização da agropecuária familiar e ao 
estabelecimento de assentamentos rurais produtivos, especialmente aqueles 
organizados em Arranjos Produtivos Locais ou Cadeias Produtivas.  

III – Zonas de proteção 
ambiental 

O Plano Diretor, apesar de considerá-las, condiciona a sua delimitação a 
previsão em Lei específica do Município, não definido, portanto, no 
zoneamento do Plano, a sua delimitação. De modo claro, é exposta a 
necessidade de cumprir a principal estratégia de proteção ambiental, 
observando critérios restritos para autorização de instalação e operação de 
atividades ou empreendimentos nessas zonas, no entanto não  quais são 
essas áreas no Plano Diretor. Outro ponto relevante a destacar é que no 
Artigo 27, o poder público estabelece, para algumas zonas, a possibilidade 
de realização de atividades modificadoras do meio ambiente natural 
mediante licenciamento ambiental e com fins de habitação social, 
regularização fundiária em AEIS ou nos casos de interesse público. 
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IV – Zonas de interesse 
turístico e lazer 

Ao considerar as delimitações previstas para a Zona Especial de Interesse 
Turístico e de Lazer, observa-se que o Plano delimita apenas uma área, 
observando a sua prioridade como potencialidade turística e destacando a 
possibilidade do desenvolvimento de planos e programas de interesse 
turístico. Além disso, a especificação da zona declara o uso econômico da 
área para dar suporte ao desenvolvimento da atividade turística e de lazer da 
população e dos turistas visitantes. Assim como para as demais zonas, são 
estabelecidas normas específicas para o uso e ocupação do solo, 
destacando a permissividade de usos para habitação, lazer, hospedagem, 
prestação de serviços e comércio, voltados para o turismo e hospitalidade e 
outras atividades turísticas. Condiciona-se, ainda, a instalação de 
empreendimentos nessa área após o parcelamento do solo e implantação de 
infraestruturas básicas de escoamento de águas pluviais; captação, 
tratamento e destinação final dos esgotos domésticos; coleta e destinação 
final dos resíduos sólidos; captação e distribuição de água potável; rede de 
energia elétrica; iluminação pública; vias de circulação pavimentadas.  

V – Zonas adensáveis 

As Zonas Especiais Adensáveis são divididas em dois tipos distintos, sendo 
elas zonas de adensamento básico e zonas de adensamento máximo. A 
zona de adensamento é básico é considerada toda a Macrozona Urbana e as 
Zonas de adensamento máximo, é condicionada a partir da capacidade 
suporte de infraestrutura básica existente na Zona. 

ÁREAS ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I – Áreas Especiais de 
Interesse Social 

São definidas pelas características socioeconômicas e culturais da 
população, observando também atributos morfológicos e constituindo-se em 
áreas que abrigam população com renda predominante de até três salários 
mínimos. A definição dessas áreas especiais tem o intuito de manter e 
recuperar habitações, bem como prover ações de regularização do solo 
urbano. De maneira clara, essas áreas compreendem terrenos ocupados por 
favelas, vilas, loteamentos irregulares e assentamentos, evidenciando 
fragilidades quanto aos padrões de habitabilidade. Além disso, compreendem 
também terrenos ocupados por comunidades tradicionais, lotes urbanos não 
edificados necessários para implantação de programas de habitação de 
interesse social, prédios desocupados ou subutilizados. A delimitação dessas 
porções como áreas especiais objetivam a implantação de programas de 
urbanização e regularização fundiária. 

II – Áreas Especiais de 
Recuperação Ambiental e 
Urbana 

Consiste em porções destinadas à recuperação de áreas degradadas e que 
possam abrigar atividades econômicas relevantes para o Município. Destaca-
se que, assim como ocorreu para as Zonas de Proteção Ambiental, a lei 
remete para a necessidade de delimitação dessas Áreas Especiais por Lei 
específica, proposta pelo órgão de Planejamento Urbano e Ambiental do 
Município, ouvido o Conselho da Cidade. 

III – Áreas Especiais de 
Interesse Histórico e Cultural 

Define-as como porções do território destinadas à produção, manutenção e 
recuperação de edifícios e sítios de valor reconhecidamente Histórico e 
Cultural, pertencentes ao patrimônio arquitetônico e urbanístico municipal. As 
diretrizes regulamentam ainda que, nessas áreas, não serão permitidos 
outros usos senão aqueles com fins turísticos e de preservação do 
Patrimônio Histórico e Cultural do Município. Ponto relevante a destacar é 
que essa área especial está situada na Macrozona Rural do município, 
confrontando a especificação que condiciona a existência das áreas 
especiais nas Macrozonas Urbanas e de Expansão Urbana. Tal aspecto 
demonstra, em linhas gerais, fragilidade nas especificações do Plano. 
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IV – Áreas Especiais 
Adensáveis 

São aquelas destinadas à descentralização da ocupação do território 
municipal com fins de moradia, destacando-se de forma especial por 
estimularem a utilização de seus espaços para fins de segunda moradia ou 
de condomínios horizontais com baixa densidade de ocupação. A definição 
dessa área especial é justificada com vistas ao estímulo de novas 
centralidades e à dinamização da economia do município. Foram definidos 
dois tipos de Áreas Especiais Adensáveis, estando a primeira situada na 
Zona de Interesse do Agronegócio e da Indústria e na Zona de Interesse 
Agrofamiliar e a segunda situada Zona de Interesse Turístico e de Lazer, 
porém não foram encontrados maiores detalhes sobre em qual porção 
identifica-se essas áreas. 

V – Áreas Especiais de 
Interesse Paisagístico 

Considera como aquelas que, mesmo passíveis de adensamento, visam 
proteger o valor cênico-paisagístico, assegurando condições de bem-estar e 
garantindo a qualidade de vida e o equilíbrio climático da cidade. Situam-se 
essas áreas na sede municipal e nas praias de Muriú, Porto Mirim e Jacumã, 
estas localizadas na Zona de Interesse Turístico. 

VI – Áreas Especiais de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

São aquelas destinadas ao abastecimento de alimentos de primeira 
necessidade. A delimitação dessas áreas faz parte de uma estratégia de 
melhoria ao acesso a alimentos de boa qualidade e de redução do estado de 
insegurança alimentar, principalmente para a população mais carente do 
município. Essas áreas são definidas por meio de regulamento específico, 
não estando delimitadas, portanto, nos mapas de macrozoneamento e 
zoneamento. 

VII – Áreas Especiais de 
Interesse Habitacional 

Áreas ocupadas por população de baixa renda, não edificada, subutilizada e 
necessária à implantação de programas habitacionais para população de 
baixa renda ou destinados à regularização fundiária nos casos de interesse 
público. Apesar de no parágrafo 1° do artigo 44 estabelecer que essas áreas 
de interesse habitacional serão definidas através de regulamento municipal 
proposto pelo órgão municipal de planejamento urbano e ambiental, observa-
se no mapa anexo das áreas especial a existência de Áreas Especiais de 
Interesse Habitacional, localizadas na porção urbana do município. 

VIII – Área Especial de 
Proteção do Cone de 
Aproximação do Aeroporto 

O Plano Diretor define a existência da Área Especial de Proteção do Cone de 
Aproximação do Aeroporto, considerando que cabe ao Município através de 
legislação específica estabelecer a delimitação. Nessa área deverá ser fixado 
o controle de gabarito observando às determinações contidas na legislação 
aeronáutica específica. 

 

- Resumo do Macrozoneamento do Plano Diretor de Extremoz  

MACRO-ZONA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I – Zona Urbana – ZU 
A Zona Urbana é definida como porção do território adequada à urbanização, 
com infraestrutura instalada e que permite a intensificação controlada do uso 
do solo.  

II – Zona de Expansão 
Urbana – ZEU 

A Zona de Expansão Urbana é caracterizada como território que visa o 
crescimento imobiliário, através de construções de imóveis destinados a 
residência ou não. Também se considera como zona que efetiva a divisão da 
terra em unidades integradas à estrutura urbana e conectadas ao sistema 
viário municipal e as redes de serviços públicos existentes ou projetados. De 
acordo com essas especificações, o macrozoneamento considera como zona 
de expansão urbana todas as áreas, edificada ou não, que não estejam 
inclusas nas Zonas Urbana, Rural e Especiais Rurais. 
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III – Zona Rural 
Referente à Zona Rural, o Plano regulamenta que são porções do território 
que, dada as suas características naturais, se configura como própria para a 
produção agropecuária e de apoio ao sistema de produção alimentar.  

IV – Zona Especial Rural – 
ZER 

A Zona Especial Rural é definida como aquela que visa incentivar a produção 
de alimentos, em todos os níveis, reconhecendo a importância e a 
necessidade de preservar as atividades de agropecuária e de apoio ao 
sistema de produção. 

ÁREAS ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I – Área especial de interesse 
social 

Delimita-se como áreas destinadas tanto à produção, manutenção e 
recuperação de habitações e regularização do solo urbano, quanto à 
produção de alimentos com vistas a segurança alimentar e nutricional. 
Tratam-se de porções do município destinadas à implantação de programas 
habitacionais de interesse social, visando à regularização fundiária, 
compreendendo terrenos ocupados por favelas, vilas, loteamentos 
irregulares, assentamentos, prédios os prédios desocupados ou 
subutilizados. Essas áreas possuem características que evidenciam 
fragilidades quanto aos níveis de habitabilidade, abrigando, predominante, 
famílias com renda de até três salários mínimos. Além disso, as AEIS 
também se configuram em terrenos destinados à produção de alimentos de 
primeira necessidade, com objetivo de garantir o abastecimento destinado ao 
suprimento da cesta básica e ou da complementação nutricional diária. O 
artigo 69 regulamenta que as Áreas Especiais de Interesse Social, ficam 
desde já criadas e aquelas identificadas posteriormente à data do Plano 
Diretor, devem ser instituídas através de Decreto Municipal.  

II – Área especial de 
interesse ambiental 

Possui características ambientalmente frágeis, requerendo cuidados 
especiais no uso e ocupação do solo, podendo ser tanto uma área de 
conservação, quanto de preservação ambiental. Além de obedecerem às 
regulamentações previstas na referida lei, essas áreas devem seguir os 
critérios estabelecidos em estudos e diagnósticos aprovados em leis 
específicas. Essas áreas também são chamadas de Zonas de Proteção 
Ambiental. 

III – Área especial de 
interesse turístico 

Delimita-se como aquela com atributos naturais que requer cuidados 
especiais na manutenção da paisagem e implantação de infraestrutura.  

IV – Área especial de 
interesse industrial 

Já a Área Especial de Interesse Industrial, é aquela localizada em área 
contínua ao polo industrial e se destina, predominantemente, ao uso 
industrial com aproveitamento racional da infraestrutura instalada. 
 

V – Área de operação urbana 
de Pitangui 

As Áreas Especiais de Operação Urbana compreendem um conjunto 
integrado de intervenções e medidas urbanísticas que definem um projeto 
urbano para determinadas áreas da cidade, com a finalidade de alcançar 
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização 
ambiental. O artigo 48 do Plano considera que cada Operação Urbana 
Consorciada deverá ser regulamentada por lei específica. 
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VI - Áreas de Controle de 
Gabarito 

São aquelas que, mesmo passíveis de adensamento, visam proteger o valor 
cênico paisagístico, assegurar condições de bem-estar, garantir a qualidade 
de vida e o equilíbrio climático da cidade. 

VII - Áreas de Operação 
Urbana 

As Áreas Especiais de Operação Urbana compreendem um conjunto 
integrado de intervenções e medidas urbanísticas que definem um projeto 
urbano para determinadas áreas da cidade, com a finalidade de alcançar 
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização 
ambiental. O artigo 48 do Plano considera que cada Operação Urbana 
Consorciada deverá ser regulamentada por lei específica. 

 

- Resumo do Macrozoneamento do Plano Diretor de Macaíba 

MACRO-ZONA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I – Zona urbana 

A Zona Urbana é identificada como a área do território ocupada, decorrente 
do processo de urbanização, com características propícias a diversos usos, 
com infraestrutura básica instalada e sistema viário definido, permitindo a 
intensificação controlada do uso do solo. 

II – Zona de expansão urbana 

Corresponde àquela porção que ainda não está submetida ao processo de 
urbanização, com baixa densidade e com sistema viário projetado, 
permitindo a instalação de infraestrutura ou possuindo programas e projetos 
voltados a essa estruturação. 

III – Zona rural 

Apresenta as características delimitadas para os municípios de Ceará-Mirim 
e Extremoz, sendo definida como área do município que, por suas 
características naturais, destina-se ao uso e ocupação do solo por 
populações rurais, dedicadas à produção agropecuária e a outras atividades 
não-rurais. Justifica-se que a especificação dessa área é importante para 
preservação estratégica das dinâmicas e identidade cultural e ambiental. 

IV – Zona de proteção 
ambiental 

Compreende áreas destinadas à recuperação ambiental urbana, à proteção 
dos mananciais, à proteção das áreas estuarinas e seus ecossistemas e as 
várias formas de vegetação natural de preservação permanente. Apesar de 
estarem indicadas no referido Plano e condicionados seus usos mediante 
licenciamento ambiental, o macrozoneamento não delimita quais são essas 
zonas, devendo as mesmas estarem previstas e regulamentadas em Lei 
específica. Outro ponto relevante é que o artigo 11 indica a possibilidade de 
determinados usos nessas áreas, caso possuam fins de habitação social, 
regularização fundiária em AEIS ou nos casos de interesse público. 

ZONAS ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I – Zonas especiais de 
interesse agrofamiliar 

São definidas como áreas destinadas à produção agropecuária em unidades 
familiares ou assentamentos oriundos da reforma agrária no município, 
compreendendo o abastecimento de alimentos de primeira necessidade e a 
produção comercial de produtos agropecuários, situadas, sobretudo, na zona 
rural. Essa zona tem definição idêntica a vista no município de Ceará-Mirim, 
observando, portanto, que ambos os municípios têm porções do território 
macrozoneadas especificamente para a produção agropecuária familiar em 
minifúndios, buscando fortalecer os arranjos produtivos locais ou as cadeias 
produtivas. 

II – Zonas especiais de 
interesse industrial 

 
Compreendem áreas destinadas à produção industrial, fortalecendo o 
desenvolvimento da matriz econômica e à fixação de unidades produtivas 
como geradoras de expressiva parcela do produto interno bruto local. Nessas 
zonas, o uso residencial fica condicionado à realização de Estudo de Impacto 
de Vizinhança. 
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ÁREAS ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I – Áreas especiais de 
interesse social 

Compreendem as áreas com um conjunto de características 
socioeconômicas e culturais da população com renda predominante de até 
três salários, destinadas à produção, manutenção e recuperação de 
habitações ou regularização do solo urbano. Trata-se de terrenos ocupados 
por favelas, vilas, loteamentos irregulares ou assentamentos que evidenciam 
fragilidades quanto aos níveis de habitabilidade. Classificam-se também 
como AEIS os prédios desocupados ou subutilizados ou aqueles que possam 
causar risco ao entorno pela sua condição de degradação, sendo necessário 
resguardar as características próprias do imóvel e sua importância histórica. 
A definição dessas áreas objetiva a implantação de programas de 
urbanização, regularização fundiária e de habitação de interesse social e 
quando da implantação, deverão garantir a instalação de infraestrutura 
básica, como creche, escola, unidade de saúde, energia elétrica, 
abastecimento público de água e solução adequada para o destino dos 
esgotos domésticos. 

II – Áreas especiais de 
interesse histórico e cultural 

Constituem como áreas destinadas a produção, manutenção e recuperação 
de edifícios e sítios de valor histórico e cultural, pertencentes ao patrimônio 
arquitetônico e urbanístico municipal, resguardando a identidade das áreas 
históricas e possibilitando a instituição de incentivos com a finalidade de 
restaurar e recuperar imóveis. 

III – Localidades rurais 

São constituídas por aglomerado populacional permanente em área rural. 
Essa área especial está delimitada nos anexos do Plano Diretor, porém não 
foram consideradas para efeitos desse trabalho por consistirem um formato 
específico de representação das zonas rurais.  

IV – Áreas especiais de 
interesse paisagístico 

São identificadas como porções do território que, mesmo passíveis de 
adensamento, visam proteger o valor cênico-paisagístico, assegurando 
condições de bem-estar e garantindo a qualidade de vida e o equilíbrio 
climático da cidade.  

V – Áreas especiais de 
segurança alimentar e 
nutricional 

O Pano Diretor identifica como áreas destinadas ao abastecimento de 
alimentos de primeira necessidade, constituindo-se em melhoria ao acesso a 
alimentos de boa qualidade e de redução da insegurança alimentar, 
principalmente para a população mais carente do Município. Apesar de 
serem detalhadas outras especificações para essas áreas, as mesmas não 
foram delimitadas no macrozoneamento do município. 

VI – Áreas especiais de 
interesse habitacional 

As Áreas Especiais de Interesse Habitacional foram classificadas como 
aquelas ocupadas por população de baixa renda ou área não edificada, 
subutilizada e não utilizada, necessária à implantação de programas 
habitacionais para população de baixa renda ou destinados à regularização 
fundiária nos casos de interesse público. Apesar de indicada, o Plano Diretor 
condiciona que essas áreas serão definidas através de regulamentação do 
Poder Executivo. 

 

- Resumo do Macrozoneamento do Plano Diretor de Natal 

MACRO-ZONA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I - Zona de Adensamento 
Básico 

A Zona de Adensamento Básico é definida como área onde se aplica o 
coeficiente de aproveitamento básico, ou seja, compreendendo um limite 
construtivo para todos os terrenos estabelecidos no território do município. 
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II - Zona Adensável 

A Zona Adensável é considerada como área que possui condições físicas 
adequadas a disponibilidade de infraestrutura, permitindo a diversificação de 
uso e possibilitando um adensamento maior do que os dos parâmetros 
básicos de coeficiente de aproveitamento. Dentre as características que 
definem o conjunto de infraestrutura urbana, pode-se citar os sistemas de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, 
rede de energia elétrica e sistema viário. 

III - Zona de Proteção 
Ambiental 

Compreendem a delimitação de áreas que visem à proteção, manutenção e 
recuperação dos aspectos ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos, 
arqueológicos, turísticos, culturais, arquitetônicos e científicos. Foram 
estabelecidas dez ZPA‘s e, nesses locais, emerge a necessidade de restringir 
o uso e ocupação do solo, considerando, portanto, a necessidade de 
regulamentação específica para cada área. Outro ponto pertinente a destacar 
é que o Plano Diretor proíbe construções em áreas situadas nas Zonas de 
Proteção Ambiental enquanto não existir a adequada regulamentação dessa 
porção do território. 

ÁREAS ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I - Áreas de Controle de 
Gabarito 

As Áreas de Controle de Gabarito se constituem aquelas que mesmo 
passíveis de adensamento, visam proteger o valor cênico-paisagístico, 
assegurando condições de bem-estar e garantindo a qualidade de vida e o 
equilíbrio climático da cidade. Essas áreas estão expressas no mapa adiante 
como Áreas Especiais de Interesse Turístico, compreendendo também o 
entorno do Parque das Dunas. O Plano Diretor condiciona ainda que para os 
processos de licenciamento de imóveis a serem construídos nessas áreas, se 
faz obrigatório a apresentação de relatório de impacto paisagístico. 

II - Áreas Especiais de 
Interesse Social 

São constituídas a partir da dimensão socioeconômica e cultural da 
população, abrigando predominante famílias de até três salários mínimos e 
observando atributos morfológicos do terreno. Além disso, são porções 
destinadas a produção, manutenção e recuperação de habitações ou 
regularização do solo urbano, incluindo também áreas de produção de 
alimentos com vistas a promoção da segurança alimentar e nutricional. A 
definição prevista para essa área é exatamente compatível com as já 
expressas nos Planos dos municípios descritos anteriormente, considerando 
os terrenos ocupados por favelas, vilas, loteamentos irregulares, 
assentamentos e prédios desocupados ou subutilizados localizados em áreas 
centrais da cidade, cujas características evidenciem fragilidades quanto aos 
níveis de habitabilidade. 

III - Áreas de Operação 
Urbana 

Define-se como um conjunto integrado de intervenções e medidas 
urbanísticas que instituem um projeto urbano para determinadas áreas 
visando alcançar transformações urbanísticas estruturais e melhorias sociais. 
Para essas áreas são estabelecidos diversos condicionantes, considerando a 
necessidade de um diálogo entre o poder público, a iniciativa privada e 
sociedade em geral e, para cada Operação Urbana Consorciada, estabelece-
se a necessidade de regulamentação específica.  
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- Resumo do Macrozoneamento do Plano Diretor de Parnamirim 

ZONAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I - Zona Urbana 

A Zona Urbana de Parnamirim é considerada como os bairros ou distritos que 
se encontram com infraestrutura consolidada e adequada à urbanização, 
apresentando um conjunto de equipamentos urbanos de ordenamento e 
escoamento de águas pluviais, vias de circulação, sistemas de distribuição de 
energia elétrica, iluminação pública, esgotamento sanitário e abastecimento 
de água. 

II - Zona de Expansão 
Urbana 

Já a Zona de Expansão Urbana é definida como áreas do município que se 
encontram em processo de ocupação e passíveis de urbanização. 

III - Zona de Proteção 
Ambiental 

O Plano Diretor considera como áreas onde é vetada qualquer atividade 
modificadora do meio ambiente natural que altere a sua função ambiental, ou 
atividades geradoras de pressão antrópica e impermeabilização do solo, 
exceto para os casos de utilidade pública que não prejudiquem a função 
ambiental da área. 

ÁREAS ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I - Área Especial de Interesse 
Industrial  

Áreas onde há interesse público em incentivar atividade econômica de 
caráter industrial, não sendo permitido implantação de projetos de uso 
residencial nessa porção do território. 

II - Área Especial de 
Interesse Turístico  

Porção do território onde há interesse público em desenvolver e aproveitar o 
potencial turístico e preservar a paisagem. 

III - Área Especial Militar 
Destinada às atividades militares, sendo o uso da área permitido apenas 
após o consentimento da Marinha do Brasil. 

IV - Área Especial de 
Influência de Ruídos 

Localidades onde incidem, mais intensamente, a influência dos ruídos e 
vibrações, provocados pela operação do aeroporto. 

V - Áreas Especiais de 
Controle de Gabarito  

Refere-se ao Cone de aproximação das Aeronaves e faixa contínua paralela 
a orla. 

VI - Área Especial de 
Interesse Social  

Área ocupada por população de baixa renda, composta por loteamento 
irregular, onde existe o interesse público na promoção de programas de 
urbanização, regularização fundiária ou melhorias na condição sanitária das 
moradias. 

VII - Área Especial de 
Interesse Ambiental  

Apresenta fragilidades ambientais frente à ocupação necessitando de 
restrições de uso ou adoção de solução técnica. 

 

- Resumo do Macrozoneamento do Plano Diretor de São Gonçalo do Amarante  

ZONAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I – Zona urbana - ZU 

É indicada como área do território municipal já ocupada, consolidada ou em 
fase avançada de consolidação, que é decorrente de um processo de 
urbanização com características adequadas a diversos usos. Indica-se 
também que são núcleos que apresentam infraestrutura instalada, sistema 
viário definido ou que podem ter esses aspectos facilmente instalados. 

II – Zona de expansão 
urbana – ZEU 

Justifica-se como área ainda não submetida a processo intenso de 
urbanização, possuindo baixa densidade populacional e sistema viário 
projetado e permitindo a instalação de infraestrutura. Ressalta-se que, de 
acordo com as prescrições do Plano Diretor, nessa zona também são 
permitidos usos rurais ou agrícolas, sendo disposta uma série de 
regulamentações para a construção de empreendimentos nessa área. 
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III – Zona rural – ZR 

Considera-se como área do território que, dada suas características naturais, 
destina-se ao uso e ocupação do solo por populações rurais, dedicadas à 
produção agropecuária e a outras atividades não-urbanas e que, por sua 
importância estratégica, deve ter suas dinâmicas e identidade cultural e 
ambiental, preservadas. 

IV – Zona de proteção 
ambiental – ZPA 

Especifica-se como porção do município que devem compor o patrimônio 
ambiental, definindo estratégias para garantir um ambiente ecologicamente 
equilibrado que assegure a perpetuação da biodiversidade, o equilíbrio 
ecossistêmico, o respeito à cultura e a história e a qualidade de vida para as 
atuais e futuras gerações. Destaca-se, nesse sentido, que o município dispõe 
em seu Plano Diretor de título específico para tratar da organização do 
Sistema e da Política Municipal de Meio Ambiente. 

ÁREAS ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

I – Áreas especiais de 
interesse social 

Compreendem áreas ocupadas predominantemente por população com renda 
familiar de até dois salários mínimos, com baixo padrão de habitabilidade e 
altos níveis de irregularidade do solo. Para essas porções, delimita-se a 
instalação de habitações de interesse social, podendo também se configurar 
em áreas destinadas a produção agrícola familiar que devem ser priorizadas 
na elaboração de políticas habitacionais com vistas a viabilizar a habitação 
para população de baixa renda, combatendo os fenômenos de segregação 
urbana e os desequilíbrios sociais e urbanísticos. O Plano Diretor 
regulamenta ainda que as AIES devem ser regulamentadas, definindo 
prescrições urbanísticas e de parcelamento do solo diferenciadas e enquanto 
não existir tal normatização. 

II – Áreas de controle de 
gabarito 

Justifica-se a sua instituição pela necessidade implementar elementos de 
segurança, proteção do meio ambiente e dos elementos cênico-paisagísticos, 
incluindo também a delimitação das faixas de segurança aeroportuária. 

III – Áreas de operação 
urbana consorciada 

Definidas como aquelas situadas nas zonas urbanas ou de expansão urbana, 
passíveis de alteração nas prescrições urbanísticas e nas normas de 
parcelamento do solo, visando intervenções urbanísticas e destinadas a 
transformar ou alterar determinada área do município, possibilitando 
melhorias na condição viária e de circulação, na proteção do meio ambiente e 
dos recursos naturais, na geração de emprego e renda e na ampliação e 
qualificação do espaço público. Apesar de indicada no Plano Diretor, essas 
áreas são delimitadas e regulamentadas por lei específica, não compondo o 
mapa do macrozoneamento. 

IV – Áreas de interesse 
industrial, comercial ou 
serviços 

São destinadas ao favorecimento e desenvolvimento de atividades 
econômicas geradoras de emprego e renda, fortalecendo polos de 
desenvolvimento tecnológico e de pesquisa agroindustrial. Nessas áreas, os 
empreendimentos que venham a se instalar devem respeitar a função social 
da propriedade e são passíveis de planos setoriais definidos pelo município 

V – Áreas non ædificandi 

Apontadas como áreas especiais devido à função estratégica na proteção 
ambiental, segurança e interesse coletivo, além de compreender também a 
faixa de segurança aeroportuária, sendo vedada nestas áreas a utilização do 
potencial construtivo indicado no macrozoneamento. 
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VI – Áreas de interesse 
agrofamiliar, segurança 
alimentar e nutricional 

Constituindo-se em áreas destinadas à produção agropecuária em unidades 
familiares, assentamentos ou comunidades, considerando o abastecimento de 
alimentos de primeira necessidade e a produção comercial de produtos. 
Nessa porção, destaca-se a necessidade de fixação de unidades produtivas, 
além de proporcionar melhoria ao acesso a alimentos de boa qualidade e de 
redução do estado de insegurança alimentar. Assim, compreendem-se 
atividades realizadas em áreas rurais destinadas à dinamização da 
agropecuária familiar e ao estabelecimento de assentamentos rurais 
produtivos com fins sociais de moradia rural e de produção agropecuária em 
arranjos produtivos locais ou cadeias produtivas. 

VII – Áreas especiais de 
interesse histórico, cultural e 
turístico 

São definidas pelas suas características morfológicas, cênico-paisagísticas, 
de valor histórico material ou imaterial, destinadas a produção, manutenção e 
recuperação de edifícios e sítios de valor histórico, cultural ou com potencial 
turístico, pertencentes ao patrimônio arquitetônico e urbanístico municipal. 
Nessas áreas são permitidos todos os usos desde que não comprometam ou 
descaracterizem os elementos turísticos, culturais ou de preservação 
relevantes ao patrimônio histórico do Município. 

 

 

 

  



158 

ANEXOS 
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- Lista de Empreendimentos Faixa 1 utilizados na pesquisa54

 

                                                
54

 Define-se como categoria de "empreendimentos contíguos" a agregação das unidades habitacionais integrantes das operações contíguas como se formassem um mesmo empreendimento. A 
normatização técnica estabelecida através da Portaria nº 146, de 26 de abril de 2016, regulamenta que um empreendimento é considerado contíguo a outro quando a menor distância, em linha 
reta, do ponto do perímetro da sua poligonal mais próximo ao perímetro da poligonal do outro empreendimento for igual ou inferior a 1.000 (um mil) metros. 

Id Nome Município Faixa Unidades Contíguo Endereço

1 Residencial Terra Ceará-Mirim 1 230 Sim Distrito Terra Santa - Margem da BR 406, km 143

2 Residencial Flora Ceará-Mirim 1 202 Sim Distrito Terra Santa - Margem da BR 406, km 143

3 Residencial Mar Ceará-Mirim 1 322 Sim Distrito Terra Santa - Margem da BR 406, km 143

4 Residencial Fauna Ceará-Mirim 1 401 Sim Distrito Terra Santa - Margem da BR 406, km 143

5 Jardins de Extremoz I Extremoz 1 200 Sim Lot Jdm Extremoz - São Miguel Arcanjo - Extremoz

6 Jardins de Extremoz II Extremoz 1 196 Sim Lot Jdm Extremoz - São Miguel Arcanjo - Extremoz

7 Jardins de Extremoz III Extremoz 1 190 Sim Lot Jdm Extremoz - São Miguel Arcanjo - Extremoz

8 Jardins de Extremoz IV Extremoz 1 204 Sim Lot Jdm Extremoz - São Miguel Arcanjo - Extremoz

9 Lúcia Marques Macaíba 1 284 Sim Loteamento Ferreiro Torto - Qd 17 e 18

10 Francisco Alípio Macaíba 1 256 Sim Loteamento Ferreiro Torto - Qd 17 e 18

11 Residencial Minha Santa Macaíba 1 500 Não R Irineu Nunes - Bela Vista

12 Residencial Campinas Macaíba 1 403 Não Av. Dr. Enock Garcia - Campinas - Macaíba/RN

13 Vivendas do Planalto I Natal 1 224 Sim Lot. Reforma, Quadras 209,210 e 211 - Planalto

14 Vivendas do Planalto II Natal 1 224 Sim Lot. Reforma, Quadras 209,210 e 211 - Planalto

15 Vivendas do Planalto IV Natal 1 224 Sim Lot. Reforma, Quadras 209,210 e 211 - Planalto

16 Vivendas do Planalto III Natal 1 224 Sim Lot. Reforma, Quadras 209,210 e 211 - Planalto

17 Morar Bem Pajuçara Natal 1 176 Não Rua Projetada - Pajuçara

18 Ilhas do Atlântico Parnamirim 1 496 Sim R Antônio Carlos Sobrinho, S/N - Cajupiranga - Parnamirim/RN

19 Ilhas do Caribe Parnamirim 1 496 Sim R Antônio Carlos Sobrinho, S/N - Cajupiranga - Parnamirim/RN

20 Waldemar Rolim Parnamirim 1 496 Sim R Antônia de Lima Paiva, SN - Nova Esperança - Parnamirim/RN

21 Nelson Monteiro Parnamirim 1 352 Sim R Antônia de Lima Paiva, SN - Nova Esperança - Parnamirim/RN

22 Vida Nova Parnamirim 1 464 Sim Av Paulo Afonso S/NR - Passagem de Areia - Parnamirim/RN

23 Ilhas do Pacífico Parnamirim 1 432 Sim Av. Brg. Armando Figueira Trompowsky - Passagem de Areia - Parnamirim/RN

24 Residencial América I Parnamirim 1 496 Sim Av João Firmino da Silva - Gleba B - Nova Esperança - Parnamirim/RN

25 Residencial América II Parnamirim 1 496 Sim Av João Firmino da Silva - Gleba B - Nova Esperança - Parnamirim/RN

26 Residencial Terras de Engenho I Parnamirim 1 496 Sim R. Dr. Mário Negócio 4100 - Nova Esperança

27 Residencial Terras de Engenho II Parnamirim 1 496 Sim R. Dr. Mário Negócio 4100 - Nova Esperança

28 Residencial Irmã Dulce I Parnamirim 1 256 Sim Av Dr. Mário Negócio, S/N - Nova Esperança

29 Residencial Irmã Dulce II Parnamirim 1 256 Sim Av Dr. Mário Negócio, S/N - Nova Esperança

30 Residencial Irmã Dulce III Parnamirim 1 256 Sim Av Dr. Mário Negócio, S/N - Nova Esperança

31 Jomar Alecrim São Gonçalo do Amarante 1 305 Não Rodovia RN 160 - Trigueiros - São Gonçalo do Amarante
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- Lista de Empreendimentos Faixa 2 utilizados na pesquisa 

 

 

 

Id Nome Município Faixa Unidades Contíguo Endereço

1 Residencial Parque das Paineras Macaíba 2 106 Sim Estrada de Japecanga

2 Condominio North Park I Natal 2 64 Sim Rua Santo Expedito Quadra 92, Lote 155

3 Condominio North Park II Natal 2 48 Sim Rua Sto Expedito 768 Pajuçara - Natal/RN

4 Condominio Residencial Mirante do Planalto Natal 2 36 Sim Rua Mirassol, 1395 - Planalto - Natal- RN

5 Condomínio Residencial Mirante do Planalto - Mód. II Natal 2 40 Sim Rua Mirassol, 1395 - Planalto - Natal- RN

6 Residencial Adalberto de Souza  (Módulo I) Natal 2 28 Sim Av. Eng João Hélio Alves Rocha, 3200 - Planalto - Natal/RN

7 Residencial Adalberto de Souza  (Módulo II) Natal 2 56 Sim Av. Eng João Hélio Alves Rocha, 3200 - Planalto - Natal/RN

8 Jardim Laguna Natal 2 128 Não R Mira Mangue, 1041 - Planalto

9 Plateau Residencial Natal 2 32 Não Av Mira Mangue 1181 - Planalto

10 Residencial Santana Natal 2 48 Não Rua Santo Onofre, 600 Planalto - Natal/RN

11 Condominio Residencial Planalto I Natal 2 32 Sim R. Jardim do Eden, S/N - Bairro Planalto - Natal-RN

12 Condominio Residencial Planalto - (Módulo II) Natal 2 32 Sim Rua Jardim do Eden, 268, Planalto - Natal/RN

13 Solar do Potengi - Módulo I Natal 2 106 Sim R. Pedro de Souza - Bom Pastor - Natal/RN

14 Solar do Potengi - Módulo II Natal 2 52 Sim R. Pedro de Souza - Bom Pastor - Natal/RN

15 Jardim Planalto Central Natal 2 48 Sim Rua Abreulandia, 1465

16 Jardim Planalto Central - Mód. II Natal 2 48 Sim Rua Abreulandia, 1465

17 CondomÃnio Thisaliah - Módulo II Natal 2 96 Sim R João Hélio S/N  - Planalto - Natal/RN

18 Condominio Residencial Thisaliah - Módulo I Natal 2 96 Sim R João Hélio S/N  - Planalto - Natal/RN

19 Jardim Imperial Natal 2 112 Não Rua Monte Castelo, 1801 - Planalto

20 Residencial Tatiana Natal 2 64 Não R. Eng. João Hélio Alves Rocha, 2184 - Planalto

21 Res. Jangada das Algas I Natal 2 8 Sim R. das Algas, 2249, Conj. Alagamar - Ponta Negra

22 Residencial Jangada das Algas II Natal 2 8 Sim Rua das Algas, 2267,Conj.  Alagamar, Ponta Negra

23 Residencial East Park Natal 2 160 Sim R Santa Inês, 885 - Pajuçara

24 Condominio Residencial Á•gape Natal 2 64 Não R Paracati, Lts 6356/6357, QD 340, Planalto

25 Condominio Residencial West Village Natal 2 152 Não Rua Adolfo Gordo, 2233 - Candelária

26 Condominio Green Park Satélite Natal 2 204 Não Rua Rio Paranapanema - Pitimbu - Natal/RN

27 Condominio Santo Apolo Natal 2 40 Não Rua Apolo Onze, 75 - Dix-Sept Rosado

28 Parque Nova Aurora - Mod 01 Natal 2 216 Sim Rua Santa Inês 255 - Pajuçara

29 Parque Nova Aurora - Mod 02 Natal 2 240 Sim Rua Santa Inês 255 - Pajuaçara

30 Residencial Acquarela - (Módulo I) Parnamirim 2 48 Sim Rua Oscar Ramalho de Farias, S/N - Rosa dos Ventos - Parnamirim

31 Residencial Acquarela - (Módulo II) Parnamirim 2 32 Sim Rua Oscar Ramalho de Farias, S/N - Rosa dos Ventos - Parnamirim

32 Residencial Acquarela - (Módulo III) Parnamirim 2 32 Sim Rua Oscar Ramalho de Farias, S/N - Rosa dos Ventos - Parnamirim

33 Residencial Acquarela - (Módulo IV) Parnamirim 2 96 Sim Rua Oscar Ramalho de Farias, S/N - Rosa dos Ventos - Parnamirim

34 Residencial Acquarela - (Módulo V) Parnamirim 2 128 Sim Rua Oscar Ramalho de Farias, S/N - Rosa dos Ventos - Parnamirim

35 Condomínio Montreal Parnamirim 2 8 Não R Canadá, 40 - Passagem de Areia

36 Residencial Vale do Taborda Parnamirim 2 22 Sim Rua Antônio de Lima Paiva - Vale do Sol - Parnamirim/RN
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* Define-se como categoria de "empreendimentos contíguos" a agregação das unidades habitacionais integrantes das operações contíguas como se formassem um mesmo 
empreendimento. A normatização técnica estabelecida através da Portaria nº 146, de 26 de Abril de 2016, regulamenta que um empreendimento é  considerado contíguo a 
outro quando a menor distância, em linha reta, do ponto do perímetro da sua poligonal mais próximo ao perímetro da poligonal do outro empreendimento for igual ou inferior a 
1.000 (um mil) metros. 

  

37 Residencial Vale do Taborda - Módulo II Parnamirim 2 22 Sim R. Antônio de Lima Paiva, QDS 03, 06 E 07, N Esp., Parnamirim

38 Residencial Sun Ville Parnamirim 2 144 Sim R Candido Martins Gondim dos Santos

39 Ideal Vila Nova Parnamirim 2 144 Não R. Projetada - Loteamento Parque das Á•rvores

40 Residencial Parque das Marias Parnamirim 2 60 Não R Clovis Cavalcante de Lima - Sta Tereza

41 Residencial Villares Parnamirim 2 401 Não R Projetada - S/N - Liberdade

42 Condominio Residencial Del Campo Parnamirim 2 72 Não R 17 de Dezembro, S/N, B. Esperança

43 Residencial Natureza Terra Parnamirim 2 124 Sim Rua Aurino Vila, Emaús - Parnamirim

44 Condominio Residencial Bela Vista Parnamirim 2 37 Não Lot Pq das Á•rvores Qdr 01H - Parnamirim

45 Condominio Residencial Europa Parnamirim 2 144 Não Rua João Paulo II, s/n.  Nova Esperança

46 Vida Ecocil Ecopark - Mód I Parnamirim 2 154 Sim Estrada do Catre. Emaús

47 Residencial Parque Nova Colina - Mod I Parnamirim 2 416 Sim Rua Aurino Vila - Emaús

48 Residencial Parque Nova Colina - Mód II Parnamirim 2 296 Sim Rua Aurino Vila - Emaús

49 Cond. Resdencial Jangadas e Caravelas - Mód I Parnamirim 2 480 Sim R Projetada, S/N - Nova Parnamirim

50 Cond. Resdencial Jangadas e Caravelas - Mód II Parnamirim 2 576 Sim R Projetada, S/N - Nova Parnamirim

51 Nimbus Residence Parnamirim 2 166 Não Av Abel Cabral S/N - Nova Parnamirim

52 Residencial Natureza Flora Parnamirim 2 48 Sim Rua Aurino Vila, Emaús - Parnamirim

53 Residencial Natureza Mar Parnamirim 2 88 Sim Rua Aurino Vila, Emaús - Parnamirim

54 Residencial Veleiros Parnamirim 2 144 Sim R Projetada S/N - Nova Parnamirim

55 Residencial Barcas Parnamirim 2 460 Sim R Projetada S/N - Nova Parnamirim

56 Cond. Spazio Nautilus Parnamirim 2 343 Não Av Abel Cabral, 505 - Nova Parnamirim

57 Condomínio Residencial Intercities São Gonçalo do Amarante 2 208 Não Rua Projetada 21 C/BR 406 - Lote 03 E 05 - Guajiru - São Gonçalo do Amarante

58 Residencial São Gonçalo São Gonçalo do Amarante 2 16 Não Rua Ver. Eri Teixeira Dantas S/N

59 Residencial Luiza Queiroz São Gonçalo do Amarante 2 262 Não Loteamento Brasil
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- ÁREAS DE CONTROLE DE GABARITO - NATAL 
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- ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL - NATAL 
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- ÁREAS DE OPERAÇÃO URBANA - NATAL 

 

 


