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RESUMO 

O termo mobilidade urbana foi empregado inicialmente como sinônimo de transporte 
urbano, só mais tarde a expressão mobilidade urbana passou a ser utilizada para 
definir algo mais abrangente, suscitando a necessidade de incorporar outros 
aspectos na ordenação dos deslocamentos nas cidades, indo além de planejar o 
sistema de transportes. O termo acessibilidade é frequentemente confundido 
com mobilidade e essa adição de expressões para se referir aos deslocamentos 
cotidianos indica na verdade uma mudança de paradigma, evidenciando o 
direcionamento do foco do planejamento da mobilidade urbana para as pessoas ao 
invés de para os veículos. Foi introduzida assim, a necessidade de empregar a ideia 
de sustentabilidade ao planejamento, e de subsidiar, por meio do planejamento da 
mobilidade, a redução das desigualdades e a inclusão social. As pesquisas mais 
atuais sobre transporte e mobilidade revelam a progressiva construção de uma 
reflexão mais aprofundada do ponto de vista dos aspectos e impactos sociais da 
mobilidade urbana, o que favoreceu o surgimento de novas perspectivas para propor 
práticas mais eficientes no planejamento de ações governamentais que não se 
restrinjam a solucionar apenas os problemas de tráfego, e que possam interferir no 
quadro de segregação socioespacial, ampliando o acesso a oportunidades para as 
camadas de baixa renda. Pesquisas indicam que na produção habitacional pelo 
Programa Minha Casa Minha Vida (faixa 1), na RMNatal, existem problemas no que 
diz respeito às localizações dos conjuntos. A premissa encontrada nestas pesquisas 
é de que os empreendimentos estão inseridos em áreas periféricas e desprovidas 
dos serviços e equipamentos necessários à reprodução cotidiana, o que configuraria 
um quadro de segregação socioespacial. Essa constatação prévia indicada nas 
pesquisas consultadas motivou a escolha do estudo empírico neste campo. O 
objetivo desta pesquisa é realizar uma análise mais específica e ampla dos 
empreendimentos deste programa (na RMNatal) no que tange às condições de 
mobilidade urbana, suplantando os diagnósticos já concebidos sobre a inserção 
urbana dos conjuntos, buscando compreender de que forma essas localizações 
configuram de fato um quadro de segregação, que reflexo isso tem para inserção 
dos moradores nas estruturas de oportunidades, e de que forma a mobilidade 
poderia interferir positivamente. 

Palavras-chave:  Mobilidade Urbana. Programa Minha Casa Minha Vida. 
Segregação Socioespacial. Estruturas de Oportunidades. RMNatal. 
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ABSTRACT 

The term urban mobility was used initially as a synonym of urban transport, only later 
the expression urban mobility began to be used to define something more 
comprehensive, raising the need to incorporate other aspects in the ordering of the 
offsets in the cities, going beyond the transport system plan. The term accessibility is 
often confused with mobility, and that addition of expressions to refer to everyday 
offsets indicates a paradigm shift, highlighting the targeting of the focus of urban 
mobility planning for people rather than for vehicles. It was introduced as well the 
need to add the idea of sustainability planning, and support, through the mobility 
planning, inequalities and social inclusion. The most current research on transport 
and mobility reveal the progressive construction of a deeper reflection from the point 
of view of the aspects and social impacts of urban mobility, which favored the 
emergence of new perspectives to propose more efficient practices in planning of 
governmental actions, which do not only restrict to the remedy of traffic problems, 
and that could interfere in the framework of sociospatial segregation, increasing 
access to opportunities for low-income layers. Research indicates that in the 
"Programa Minha Casa Minha Vida (faixa 1)" housing production, in RMNatal, there 
are problems with the communities' locations. The premise found in these researches 
is that the enterprises are inserted in outlying areas devoid of services and necessary 
equipment to the everyday life, which would configure a framework of socialspatial 
segregation. That previous finding in the consulted researches motivated the choice 
of the empiric study in this field. The objective of this research is to accomplish a 
more specific and wide analysis of the enterprises of this program (in RMNatal) 
referring to the conditions of urban mobility, supplanting the diagnoses already 
designed about the urban insertion of the groups, seeking to understand in what way 
those locations constitute a segregation framework in fact, which reflection that has 
for the residents' insertion in the opportunities structures, and in what way the 
mobility could interfere positively. 

Keywords: Urban Mobility; "Programa Minha Casa Minha Vida"; Socialspatial 
Segregation; Opportunity Structures; RMNatal. 
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INTRODUÇÃO 

Dentre os vários aspectos considerados no âmbito do planejamento urbano, a 

mobilidade urbana é talvez o menos explorado em seus detalhes por planejadores 

em geral, excetuando-se os engenheiros especialistas em transportes. A pauta da 

mobilidade urbana vem sendo discutida há alguns anos, mas só em 2012, com a 

emergência de uma política com esse tema específico, a abrangência de sua 

potencial atuação foi manifesta. Mesmo assim, a aplicação de seus preceitos ainda 

é limitada e o tema ainda pouco explorado academicamente em todos os seus 

aspectos. O termo mobilidade urbana foi empregado inicialmente como sinônimo de 

transporte urbano; só mais tarde, passou a ser utilizado para definir algo mais 

abrangente, suscitando a necessidade de incorporar outras perspectivas na 

ordenação dos deslocamentos nas cidades para além de planejar o sistema de 

transportes.  

O termo acessibilidade é frequentemente confundido com mobilidade e essa 

adição de expressões para se referir aos deslocamentos cotidianos indica na 

verdade uma mudança de paradigma, evidenciando o direcionamento do foco do 

planejamento da mobilidade urbana para as pessoas ao invés de para os veículos. 

Agrega, assim, a necessidade de empregar a ideia de sustentabilidade ao 

planejamento, possibilitando também subsidiar a redução das desigualdades e a 

inclusão social. A Lei nº 12.587 (2012), que institui as diretrizes da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana (PNMU), define mobilidade urbana como: “condição em que 

se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano”; e 

acessibilidade como: “facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos 

autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor”. 

Com isto, fica evidente que mobilidade urbana não se resume ao acesso a 

transportes; antes de tudo, significa encurtar as distâncias sociais e físicas e 

promover a acessibilidade.  

Consultando as pesquisas mais atuais sobre transporte e mobilidade, 

constatamos que nos últimos anos foi construída uma reflexão mais aprofundada 

sobre esses temas do ponto de vista dos aspectos e impactos sociais da mobilidade 

urbana, o que favoreceu o surgimento de novas perspectivas para propor práticas 

supostamente mais eficientes e justas no planejamento de ações governamentais 

que não se restrinjam a solucionar apenas os problemas de tráfego, mas que 
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possam interferir no quadro de segregação socioespacial e melhorar o acesso a 

oportunidades para as camadas de baixa renda.  

Apesar do significativo avanço resultante da mudança de concepção sobre o 

assunto, a realidade é que a busca de soluções ainda está concentrada nas 

questões de acesso à infraestrutura de transportes e ao sistema viário, o que indica 

que a prática do planejamento da mobilidade urbana ainda ocorre de forma 

superficial e não aborda muitas das questões intrínsecas à mobilidade, como, por 

exemplo, o uso e a ocupação do solo. Além disso, existem evidências de que, no 

planejamento e na implementação das políticas de mobilidade urbana, em geral, não 

existe articulação institucional com as outras políticas. Isso fica claro ao se tentar 

fazer uma ponte com a recente política de habitação social no Brasil, mais 

especificamente com o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), objeto de 

estudo dessa dissertação.  

No Brasil houve uma significativa produção habitacional em larga escala pelo 

PMCMV. A literatura sobre este tema aponta que em geral os empreendimentos 

estão inseridos em áreas periféricas e desprovidas dos serviços e equipamentos 

necessários à reprodução cotidiana dos residentes, configurando um quadro de 

segregação socioespacial. Essa premissa indicada nas pesquisas consultadas 

motivou a escolha do estudo empírico neste campo. O objetivo geral desta pesquisa 

é realizar uma análise mais específica e ampla dos empreendimentos deste 

programa (na RMNatal) no que tange às condições de mobilidade urbana, 

suplantando os diagnósticos já concebidos sobre a inserção urbana dos conjuntos, 

buscando compreender de que forma essas localizações configuram de fato um 

quadro de segregação, que reflexo isso tem para inserção dos moradores nas 

estruturas de oportunidades, e de que forma a mobilidade poderia interferir 

positivamente e atenuar os efeitos da segregação.  

Na Região Metropolitana de Natal (RMNatal), existem 51 empreendimentos 

do Programa enquadrados na faixa 1. Quatro empreendimentos ainda estão em 

construção, ou parcialmente entregues, no município de Natal, sendo eles: o 

Complexo Village da Prata (parcialmente entregue) e Morar Bem Pajuçara; no 

município de Parnamirim: o Irmã Dulce I, II, e III e Ilhas do Caribe; e em São 

Gonçalo do Amarante: Complexo Dr. Ruy Pereira Santos (parcialmente entregue). 

Dos 51 casos, alguns são registrados como empreendimentos diferentes, 

executados por empresas diferentes, mas fazem parte de um mesmo residencial ou 
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conjunto, como, por exemplo, o Residencial América I e II, ou o Vivendas do Planalto 

de I à IV. Considerando isso, ao serem agrupados considerando suas localidades, 

na verdade, tratam-se de 21 pontos ou localizações. Este é o recorte analítico inicial 

para analisar a situação locacional destes empreendimentos, visando estabelecer 

como se dá a mobilidade dos novos residentes destas moradias. 

Este trabalho está estruturado em três capítulos, sendo que, no primeiro, 

construímos um quadro conceitual para orientar as análises dos capítulos 

subsequentes. Iniciamos com a investigação da origem e construção da 

conceituação do termo mobilidade urbana que é tema central da pesquisa, visando 

compreender o percurso teórico referido anteriormente, que levou ao avanço na 

forma de olhar esta questão na ótica dos estudiosos da área do planejamento dos 

transportes, discussões que fomentaram a mudança de paradigma que deu origem 

ao conceito mobilidade urbana. Concepção que foi basilar na formulação da PNMU, 

sobre este texto, focamos nos princípios, diretrizes e objetivos que se referiam a 

investigação proposta, resumidas no objetivo de “Reduzir as desigualdades e 

promover a inclusão social” (BRASIL, 2012).  

O próximo passo foi recorrer aos autores que discutem os conceitos ligados à 

desigualdade e à inclusão social, incluindo outras perspectivas como a de 

segregação socioespacial. Constatamos que existem diversas concepções teóricas 

que podem dar suporte à compreensão destes fenômenos, e não existe um 

consenso a esse respeito dada a complexidade do tema. O mais rico nesta etapa foi 

compreender a importância de relacionar os aspectos espaciais com os sociais pois 

estão intrinsecamente ligados, fato presente em diferentes graus, independente do 

conceito estudado. Seja na segregação residencial ou socioespacial, a dimensão 

física reflete a social. Nos textos de Ruben Kaztman, encontramos a discussão que 

se tornou matriz da pesquisa de campo, a relação entre o isolamento social dos 

pobres urbanos e o acesso às estruturas de oportunidades, visão norteadora para a 

direção que tomamos nas etapas seguintes.  

Encontramos autores que já abordam a relação entre mobilidade urbana, 

iniquidade e pobreza, reconhecendo que a provisão de serviços essenciais são 

instrumentos essenciais de auxílio no combate à pobreza e na promoção da inclusão 

social e que o planejamento da mobilidade urbana é o meio de aproximar as 

pessoas dos destinos necessários à reprodução cotidiana. É visível nos textos 

consultados a compreensão de que, apesar de a mobilidade urbana não ser a 
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condição determinante para exclusão social, é um meio significativo de reversão 

deste quadro. Ao estabelecer que a mobilidade deve ser entendida como ferramenta 

provedora de equidade, seja nas soluções de uso e ocupação do solo, seja em 

soluções de transporte, passamos a entender que a mobilidade diz respeito às 

conexões entre as pessoas e os lugares (essenciais para reprodução da vida) ou 

entre pessoas e pessoas (essenciais para construção de redes de sociabilidade e 

estruturas de oportunidades).  

A ampliação da visão sobre o tema por meio da bibliografia consultada 

provocou uma indagação mais filosófica sobre o assunto no sentido de encontrar na 

literatura a discussão sobre esta problemática e as teorias que fecundam a 

consciência coletiva sobre a necessária busca pela equidade. Recorremos a dois 

autores que desenvolveram conceitos que convergem para essa compreensão, 

David Harvey com a ideia de “Justiça Social”, e Henri Lefebvre com a concepção de 

“Direito à Cidade”. Concluímos que a mobilidade é uma via de alcance de “Justiça 

Social”, e que, além de permitir o acesso a equipamentos e serviço, é um meio de 

acesso à plenitude de vivência na cidade, ao “Direito à Cidade”.  

Com esse quadro conceitual em mente, delineamos no segundo capítulo a 

pesquisa empírica com uma coleta de dados secundários (plantas, mapas, relatórios 

e outros documentos) e utilização de recursos de informação geográfica, como My 

Maps e Google Earth, para construir um mapa geral das localizações dos 

empreendimentos na RMNatal. Gerada esta base inicial, foi realizada uma pesquisa 

piloto em três residenciais ou conjuntos, localizados em três municípios da RMNatal, 

que na época concentravam maior número de unidades produzidas pelo PMCMV. 

Um total de 100 entrevistas por meio de questionários foram aplicadas, abordando 

questões de diversos interesses dos grupos de pesquisa Cidades Contemporâneas 

e Estúdio Conceito, tais como, verificar a existência de abandono, cessão, venda ou 

aluguel de unidades; comparar a satisfação dos beneficiários com a atual residência 

em relação à anterior, considerando pontos diversos como tipologia, tamanho e 

localização, e identificar as condições de mobilidade, entre outros aspectos.  

A fase seguinte da pesquisa de campo foi a de mapeamento e caracterização 

de todos os empreendimentos no que diz respeito à tipologia, à localização, aos 

equipamentos públicos e aos comércio e serviços cotidianos existentes no entorno. 

Foi definido um raio de abrangência de 500m para localizar e cadastrar as 

categorias ou tipos de uso que fossem diretamente relacionados ao cotidiano das 
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pessoas, como: saúde e assistência; educação; mobilidade; esporte, cultura e lazer; 

comércio ou serviço familiar ou de pequeno porte; comércio ou serviço de médio ou 

grande porte e religioso. Esta etapa foi de grande relevância para identificar as 

particularidades relativas às condições de inserção urbana mais próprias à análise 

da mobilidade urbana. Os aspectos observados em cada localização foram 

norteadores para uma visão realista das condições de mobilidade no entorno dos 

empreendimentos por avaliar em dois níveis cada localização, ou seja, a observação 

inicial é do entorno imediato (raio de 500m), distância favorável aos deslocamentos 

cotidianos e à sustentabilidade na mobilidade urbana, mas não desconsidera sua 

relação com o restante da cidade, ponto fundamental ao direito à cidade.   

Com o subsídio da pesquisa piloto e dos dados obtidos na etapa seguinte de 

caracterização e mapeamento dos entornos que proporcionou um reconhecimento 

geral dos empreendimentos, os grupos de pesquisa citados organizaram uma 

pesquisa mais abrangente. O questionário para as entrevistas foi revisado e 

ampliado, e a aplicação se estendeu para todos os empreendimentos. O roteiro das 

entrevistas abrangeu aspectos diversos da habitação, como: condição da moradia 

(se própria, alugada, cedida ou outro); satisfação do morador com relação às 

características da unidade habitacional, localização e entorno; composição familiar e 

deslocamentos cotidianos da família e finalmente sobre a comercialização das 

unidades.  

Dedicamos o terceiro capítulo à análise de uma seção dos dados das 

entrevistas com o intuito de conhecer as condições de deslocamento dos moradores 

e compreender como estas condições caracterizam ou contribuem para a 

configuração de quadros de isolamento ou segregação socioespacial e acesso às 

estruturas de oportunidades e ao direito à cidade, o que nos levou a optar por um 

recorte de análise resultante das seguintes premissas: estar entre as piores 

localizações com relação à quantidade geral de pontos de uso não residencial 

cadastrados (identificados no capítulo anterior); estar localizado em município da 

RMNatal Funcional, ou seja, que tenham alto e médio níveis de integração com o 

polo (Natal); e ter sido totalmente entregue (todas as etapas) até 2015. Aplicados 

estes filtros, selecionamos sete empreendimentos para análise baseada nas 

entrevistas. Com essas informações, traçamos um perfil dos deslocamentos 

cotidianos dos moradores, divididos por frequência (viagens frequentes ou 

ocasionais), por modal (não motorizado, motorizado coletivo – ônibus, van, 
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transporte escolar ou trem e motorizado individual – carro, moto ou taxi) e por motivo 

(trabalho, estudo, compras, lazer, saúde e outros). Durante a análise destes dados, 

percebemos que estes perfis são passíveis de comparação entre si, mas para fazer 

uma avaliação que revele o objetivo aqui proposto seria necessário ter algum 

parâmetro que servisse como referência para verificação. Optamos por confrontar 

estes dados com os perfis de deslocamentos nos municípios em que se localizam os 

empreendimentos, dados da pesquisa domiciliar de origem-destino realizada em 

2007, no âmbito da elaboração do plano diretor de transportes da RMNatal. 

O resultado do mapeamento do entorno dos empreendimentos nos revelou 

que existe enorme diferença entre as condições de mobilidade de cada localização 

estudada, o que nos levou a compreender que não pode haver generalização ao 

tratar da inserção urbana destes empreendimentos pois que cada localização tem 

suas particularidades; em alguns casos, considerando os aspectos analisados, 

existem situações extremas entre si, ou seja, localizações com muita oferta de todos 

os equipamentos e serviços necessários à reprodução cotidiana no entorno e outras 

localizações sem nada. A premissa utilizada para selecionar as sete localizações 

passíveis de análise pelos dados das entrevistas que apontava serem estas as 

piores localizações do ponto de vista da inserção urbana ou das condições de 

mobilidade se confirmou eficiente. Constatamos que nem todos os 

empreendimentos, mas pelo menos os sete selecionados para este recorte, de fato 

estão em condição de “desvantagem” em suas localizações, ou seja, estão em 

situação de iniquidade em relação à localização de outros empreendimentos e de 

outras partes da cidade.  

A utilização do quadro conceitual para avaliar os resultados obtidos na 

pesquisa de campo permitiu delinear mais claramente a análise proposta nos 

objetivos do estudo, fornecendo os elementos necessários para ponderar uma 

conclusão mais segura acerca dos cenários observados. Considerando pontos de 

vistas conceituais diversos sobre segregação entre os autores consultados, é difícil 

chegar a um diagnóstico conclusivo neste aspecto sobre as localizações estudadas, 

mas é possível apontar algumas localizações como áreas que estão em situação de 

afastamento socioespacial. Considerando a faixa de renda desses moradores, este 

cenário se configura como afastamento social dos pobres urbanos e implica na 

dificuldade de acesso às estruturas de oportunidades e da não efetivação do direito 

à cidade. 
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1. MOBILIDADE URBANA COMO FATOR REDUTOR DAS DESIGUALDADES E 

PROMOTOR DA INCLUSÃO SOCIAL 

O termo mobilidade foi empregado inicialmente como sinônimo de transporte 

e passou-se a utilizar a expressão mobilidade urbana para definir algo mais 

abrangente, suscitando a necessidade de incorporar outros aspectos na ordenação 

dos deslocamentos nas cidades para além de planejar o sistema de transportes. O 

termo acessibilidade é frequentemente confundido com mobilidade e essa adição de 

expressões para se referir aos deslocamentos cotidianos indica na verdade uma 

mudança de paradigma, evidenciando o direcionamento do foco do planejamento da 

mobilidade urbana para as pessoas ao invés dos veículos, agregando a necessidade 

de empregar sustentabilidade ao planejamento e possibilitando subsidiar por meio 

de soluções de mobilidade a redução das desigualdades e a inclusão social1. 

Com origens no movimento pela reforma urbana, a atual Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PMNU) teve como importantes precedentes a Constituição 

Federal de 1988 e a Lei nº 10.257, de 10 de junho de 2001 – o Estatuto da Cidade, 

que estabeleceu as diretrizes gerais e os instrumentos da política urbana. Mas o 

poder executivo entendeu que o conceito de mobilidade urbana, por ser mais amplo 

do que o de transportes urbanos, continha elementos específicos e suficientemente 

desenvolvidos para justificar um título autônomo. Em 3 de janeiro de 2012, após 

mais de uma década de tramitação no Congresso Nacional, a Presidência da 

República sancionou a Lei nº 12.587, que estabelece as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana. 

A Lei nº 12.587 (2012), que institui as diretrizes da PNMU, define mobilidade 

urbana como “condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas 

no espaço urbano”; e define acessibilidade como: “facilidade disponibilizada às 

pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, 

respeitando-se a legislação em vigor”. Todo o texto está pautado em princípios, 

diretrizes e objetivos que implicam na busca da equidade. Do ponto de vista da 

política, a mobilidade urbana não se resume apenas ao acesso a transportes; antes 

de tudo, significa encurtar as distâncias físicas e sociais e promover a 

                                            

1 Consta na Lei 12.587, como primeiro item do Artigo 7º, que trata dos objetivos da Política, 
o seguinte trecho: reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. Por isso, vamos 
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acessibilidade. Pensar a mobilidade com esse ponto de vista é essencial para a 

proposição de práticas mais eficientes no planejamento de ações governamentais, 

que não se restrinjam a solucionar unicamente problemas de tráfego. É importante 

que a política possa interferir no quadro de desigualdade e melhorar o acesso a 

oportunidades para as camadas de baixa renda.  

Para entender como o planejamento e as soluções de mobilidade podem de 

fato reduzir a desigualdade e promover a inclusão social, faz-se útil percorrer o 

caminho teórico que levou a essa mudança de paradigma e que foi incorporado na 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, acrescentando nesse percurso, alguns 

conceitos importantes para compreender a relação entre as dimensões física e 

social que configuram a segregação socioespacial. 

1.1 Desigualdades e Segregação Socioespacial 

É fácil observar a fragmentação do espaço urbano capitalista e é visível que 

existe uma divisão econômica e social do espaço, derivada da complexa 

espacialidade das atividades econômicas. As diferenças sociais expressas em 

separação de classes estão impressas no espaço, se refletem em modelos de 

organização das cidades que evidenciam a desigualdade, a segregação e a 

fragmentação socioespacial e, neste contexto, o espaço urbano tem sido objeto de 

estudo dos mais variados campos do saber das ciências humanas e sociais. Longe 

de um consenso a esse respeito, existem diversas perspectivas teóricas que podem 

dar suporte à compreensão desses fenômenos.  

Na perspectiva do Materialismo Histórico, que tem como uma das referências 

emblemáticas o texto de Engels (1845), a segregação residencial é consequência da 

necessidade de distinção entre grupos sociais. A Escola de Chicago olhou para a 

segregação fazendo analogia com as ciências naturais. A cidade era arena da luta 

pela sobrevivência, com a competição como motivação; a segregação residencial 

configurava-se em “áreas naturais”, expressão substituída posteriormente por “áreas 

sociais”. A Economia Neoclássica, ao abordar o urbano como objeto de estudo, 

estudou a segregação residencial como decorrente da competição pela terra urbana. 

Assim, as melhores localizações seriam apropriadas por quem pudesse pagar, [...] 

“admitindo-se nessa equação uma negociação “trade off” entre morar longe em 

                                                                                                                                        
utilizar essa expressão algumas vezes no texto mesmo que não seja a mais apropriada 
conceitualmente, para manter aproximação da discussão em curso com o que a Lei propõe. 
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ambiente amplo e barato, arcando com custos de transporte, ou morar junto ao 

centro, mas em prédios deteriorados e com altas densidades demográficas” 

(VASCONCELOS, CORRÊA E PINTAUDI, p. 9, 2013). Existe em comum nessas três 

tradições teóricas o foco na espacialidade dos fenômenos sociais, como em 

abordagens geográficas subsequentes,  

[...] o entendimento de que espaço não é um palco no qual a 
sociedade vive, mas produto dessa sociedade e condição de sua 
existência, portanto capaz de influenciar decisivamente as diferenças 
tanto no modo de existir como na reprodução das diferenças. 
(VASCONCELOS, CORRÊA E PINTAUDI, p. 9, 2013). 

Produto social, a segregação espacial constitui também um meio no 
qual a existência dos diferentes grupos sociais se efetiva. Produto e 
meio, a segregação é parte integrante dos processos e formas de 
reprodução social, pois a relativa homogeneidade interna de cada 
área social cria condições da reprodução da existência social que ali 
se verifica. (VASCONCELOS, CORRÊA E PINTAUDI, p. 9, 2013). 

 
Apesar da constatação inicial de alguma convergência no pensamento sobre 

a produção do espaço, existe uma divergência entre importantes teóricos a respeito 

do uso do termo segregação. De acordo com Vasconcelos (2004), o conceito de 

segregação surge pela primeira vez nos trabalhos pioneiros de R. Park, E. Burgess 

e R. McKenzie, da Escola de Ecologia Humana, em sua análise sobre Chicago. O 

conceito é definido por Park como a repartição das populações nas grandes cidades 

e refere-se à realidade americana, em que a divisão da população se verificaria com 

base na cultura, na língua e na raça. Por se caracterizar como segregação 

involuntária e coercitiva, como os guetos judeus e os bairros negros nos Estados 

Unidos, Vasconcelos (2013) defende que o conceito não é aplicável a todas as 

situações e em todos os contextos.  

Sposito (2013) também infere que [...] “segregação não pode ser confundida 

com diferenciação espacial, desigualdades espaciais, exclusão, discriminação, 

marginalização e estigmatização”, ou seja, que [...] “nem todas as formas de 

diferenciação e de desigualdades são, necessariamente, formas de segregação”, 

mas conclui que mesmo que não se trate de um processo de segregação, o 

afastamento socioespacial dos citadinos os impede de se apropriar, participar e 

compartilhar plenamente do território, distanciando-os dos direitos de acesso à 

cidade. Isto contribui para a fragmentação socioespacial. 
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Souza (2013) coloca a relevância de considerar a utilização da palavra 

segregação pelos próprios sujeitos. O fato de as pessoas se verem segregadas por 

si só demonstra tratar-se de uma representação espacial relevante e legítima. 

Destaca ainda que a negação dessa realidade pode demonstrar uma tentativa de 

escamoteá-la e adverte que a proximidade física pode mascarar a distância social, 

como o caso de favelas próximas a bairros nobres ou mesmo em espaços públicos 

aparentemente democráticos como a praia. Tal ideia é compartilhada por Serpa 

(2013) em seu comentário a respeito do processo de apropriação socioespacial na 

cidade contemporânea. O autor visualiza em primeiro plano dimensões simbólicas 

da segregação refletidas “nos processos de produção e reprodução do/no espaço”. 

[...] a garantia de acesso físico a determinados espaços urbanos não 
garante sua apropriação simbólica, que depende em grande parte, 
do domínio de um “repertório” (Certeau,...) ou da disponibilidade de 
um “capital escolar ou cultural” (Bourdieu, ...)”, o que, em última 
instância, acaba por inviabilizar a apropriação, em toda sua 
potencialidade, destes espaços por determinados grupos/classes 
sociais. (SERPA, p. 171, 2013). 

Serpa (2013) introduz uma discussão sobre a segregação como 

representação, a partir da análise do processo de apropriação, por diferentes 

classes, do espaço público na cidade e que estaria condicionada por representações 

segregacionistas. Essa segmentação/segregação poderia se dar em termos 

temporais, espaciais ou das duas formas simultaneamente, ou seja, as práticas de 

apropriação diferenciadas podem resultar em um espaço de uso coletivo, mas não 

necessariamente compartilhado. (SERPA, 2013). Com foco no cotidiano, Carlos 

(2001) infere que a segregação vivida se apresenta inicialmente como diferença nas 

formas de acesso a três coisas: moradia (maior expressão da mercantilização do 

espaço urbano); transporte (expressão da separação e limitações de acessar as 

centralidades) e espaços públicos (expressão da retração da esfera pública). Então, 

as relações sociais estariam sujeitas a esta separação/apartamento, interferindo na 

forma como cada indivíduo se apropria do espaço. A autora conclui afirmando que o 

caminho para superar a segregação socioespacial se encontra na construção do 

“direito à cidade”. (CARLOS, 2013). 

Corrêa (2013, p. 56) direciona a discussão para a questão da segregação 

residencial, processo espacial que determina a fragmentação do espaço urbano, 
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sendo evidenciada por “áreas sociais relativamente homogêneas internamente e 

heterogêneas entre elas”. O texto, na mesma linha de Sposito, contribui para essa 

reflexão em sua afirmação de que, gerando ou não segregação, o afastamento 

socioespacial dos citadinos no sentido da apropriação e compartilhamento do 

território e a desigualdade nos tempos, sobretudo em termos de mobilidade, 

condiciona e orienta o processo de fragmentação socioespacial. 

Para Ribeiro (2011, p. 23), “A divisão social da cidade pode, contudo, 

expressar não apenas a espacialização da diferenciação social, mas também da 

segmentação da sociedade”. Isto ocorre quando existem barreiras para a mobilidade 

social que passam a bloquear também a territorial, fazendo com que a segmentação 

social implique em segmentação espacial que implicará em segregação residencial.  

A divisão social da cidade, que constitui a segmentação da 
sociedade, pode ser entendida como segregação residencial quando 
esta segmentação estiver fundada em uma crença coletivamente 
compartilhada sobre a necessidade da manutenção – ou mesmo 
aumento – das barreiras materiais ou simbólicas que bloqueiam a 
livre circulação dos indivíduos entre as categorias sociais e, 
consequentemente, entre as localizações espaciais. (RIBEIRO, 2011, 
p.23). 

O autor argumenta que, no caso brasileiro, sociedade capitalista em que o 

mercado é o mecanismo central da ordem social, o termo segregação é pertinente e 

útil para tratar dos problemas da ordem social. O sentido proposto para segregação 

residencial seriam as formas de segmentação socioespacial baseadas no controle 

institucional de recursos que privilegiam algumas categorias, mantêm ou ampliam as 

barreiras físicas ou sociais e alimentam a crença de “que as pessoas não são 

naturalmente iguais”. A hipótese do autor é de que os processos socioespaciais 

decorrentes da atual organização social do território metropolitano brasileiro são 

importantes para compreender os efeitos da “produção/reprodução de 

desigualdades” nas relações de sociabilidade entre os diferentes grupos e classes 

sociais. Mas reconhecer que um grupo se encontra em situação de segregação 

socioespacial e fornecer as condições para que essa população possa se locomover 

até os equipamentos ou serviços necessários à reprodução da vida, não é suficiente 

porque “dar acesso a” é diferente de “mover a”. Isto nos incita buscar entender o que 

a segregação significa na vida das pessoas para além das constatações mais 
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superficiais. Para aprofundar e ampliar a apreensão sobre esses processos, 

recorreremos ao quadro conceitual de Pierre Bourdieu. 

1.2 Espaço e Estruturas de Oportunidades  

Na obra de Pierre Bourdieu, encontramos vários conceitos importantes acerca 

do espaço, que contribuem decisivamente para uma visão ampla do tema. Bourdieu 

(1996) conduz uma reflexão que deve estar atenta ao caráter estrutural dos 

elementos que compõem o espaço. É pertinente começar com uma apreensão bem 

simplificada do que o autor concebe sobre distinção: “diferença, separação, traço 

distintivo, resumindo, propriedade relacional, que só existe em relação a outras 

propriedades”. (BOURDIEU, 1996, p.18, grifo do autor).  

Segundo Bourdieu, é essa ideia que fundamenta a noção de espaço como:  

[...] conjunto de posições distintas e coexistentes, exteriores umas às 
outras, definidas umas em relação às outras por sua exterioridade 
mútua e por relações de proximidade, de vizinhança ou de 
distanciamento e, também, por relações de ordem, como acima, 
abaixo e entre; por exemplo, várias características dos membros da 
pequena-burguesia podem ser deduzidas do fato de que eles 
ocupam uma posição intermediária entre duas posições extremas, 
sem serem objetivamente identificáveis e subjetivamente 
identificados com uma ou com outra. (BOURDIEU, 1996, p. 18, grifos 
do autor). 

Bourdieu distingue na concepção de espaço, as dimensões: social, física e 

simbólica, mas as relaciona de forma determinante. Para o autor, os agentes ou 

grupos são distribuídos no espaço social, de acordo com suas posições decorrentes 

em geral de dois princípios de diferenciação, o capital econômico e o capital cultural, 

e esse espaço estaria organizado de acordo com três dimensões fundamentais, o 

volume global do capital possuído, a estrutura desse capital, e a evolução do volume 

e da estrutura desse capital no tempo. O mais relevante nesta reflexão para o que 

se propõe esse capítulo, é poder visualizar a materialização das relações sociais no 

espaço. Bourdieu (1997) propõe que é necessário que se analise de forma rigorosa 

as relações entre as estruturas do espaço social e as estruturas do espaço físico, “a 

posição de um agente no espaço social se exprime no lugar do espaço físico em que 

está situado”.  

É notável na obra de Bourdieu essa introdução do conceito de “capital” na 

análise social. E, como foi visto, o autor se refere não apenas à sua forma 
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econômica, mas também à sua forma cultural, social e simbólica. Este termo foi 

utilizado por Bourdieu em suas diversas dimensões para demonstrar que as 

vantagens culturais e sociais de um indivíduo interferem no acesso aos outros tipos 

de capital. Ele define o capital social como o: 

Conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse 
de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas 
de interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros 
termos, à vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não 
somente são dotados de propriedades comuns (passíveis de serem 
percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas 
também são unidos por ligações permanentes e úteis (BOURDIEU, 
1998, p. 2). 

Ou seja, o capital social acumulado por um agente é resultado das relações e 

do volume de capital econômico, cultural ou simbólico, revertidos em benefícios 

decorrentes da participação nos grupos, onde se constrói a rede de sociabilidade. 

Dessa forma, a filiação a determinado grupo se reverte em ativos. Bourdieu 

considera ainda que existe dependência entre o capital social e o capital econômico 

e cultural acumulados por um indivíduo ou pelo grupo a quem está ligado. O 

acúmulo de algum capital econômico seria pré-requisito para inserção em um grupo, 

mas no momento em que isto acontece, a permanência ou manutenção do capital 

social deixa de depender do capital econômico. (BOURDIEU, 1998). 

Com isso, os grupos mais providos de capital, em geral melhores localizados 

no território, têm vantagem para acessar e acumular esses capitais, o que confere 

aos grupos piores localizados, uma condição de sobreposição de carências de todos 

os tipos de capital. Colocando desta forma, fica evidente que os bairros populares 

periféricos são uma sobreposição de carência de capital de todos os tipos, em 

contraste com os bairros de camadas de alta renda que tem a sobreposição de 

capital acumulado pelo grupo, materializada em abundante oferta de serviços e 

equipamentos públicos, o que torna difícil a tarefa da busca por equidade no espaço. 

Uma parte da inércia das estruturas do espaço social resulta do fato 
de que elas estão inscritas no espaço físico e que não poderia ser 
modificadas senão ao preço de um trabalho de transplantação, de 
uma mudança das coisas e de um desenraizamento ou de uma 
deportação de pessoas, as quais suporiam transformações sociais 
extremamente difíceis e custosas. (BOURDIEU, 1997, p. 161, grifos 
do autor). 
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Os diferentes espaços constituem diferentes campos que também podem se 

tornar arenas onde ocorrem lutas ou disputas pela apropriação do espaço em suas 

diferentes formas e resultam em ganho de lugares ou ganhos de localização: “eles 

mesmos susceptíveis de serem analisados em duas classes: as rendas (ditas de 

situação) que são associadas ao fato de estarem situadas perto de agentes e de 

bens raros e cobiçados (como os equipamentos educacionais, culturais ou de 

saúde); os ganhos de posição ou de classe (como os que são assegurados por um 

endereço prestigioso)” (Bourdieu, 1997, p. 163). E a respeito das distâncias nesses 

campos, o autor expõe que:  

As distâncias físicas podem ser medidas segundo uma métrica 
espacial, ou melhor, temporal, na medida em que os deslocamentos 
tomam um tempo mais ou menos longo segundo as possibilidades 
de acesso aos meios de transporte, públicos ou privados, o poder 
que o capital, sob suas diferentes formas, dá sobre o espaço é, 
também, ao mesmo tempo, um poder sobre o tempo. (BOURDIEU, 
1997, p. 163, grifos do autor).  

Kaztman (2001) faz importantes considerações sobre como as 

transformações na estrutura social de países latino-americanos vêm influenciando 

de forma negativa as estruturas de oportunidades para a população pobre, 

causando o que ele chama de isolamento social dos pobres urbanos. Kaztman 

argumenta que o resultado dessas transformações é o desgaste dos vínculos entre 

os pobres urbanos e o mercado de trabalho, além da retração das áreas de 

socialização informal com pessoas de outras classes, o que levaria a um progressivo 

isolamento e à redução de oportunidades de acumulação de capital social coletivo, 

caracterizando de forma particular os processos de segregação residencial nas 

grandes cidades dos países pesquisados.  

A respeito da estrutura social que vem se configurando, o autor observa que a 

posição que os pobres ocupam na estrutura varia de acordo com três fatores: a 

distância com outras camadas sociais no mercado de trabalho; a qualidade de 

serviços a que tem acesso e aos diversos graus de segregação residencial. Essa 

situação é visível na proporção da população economicamente ativa com vínculos 

precários com o mercado de trabalho formal; na progressiva redução dos espaços 

públicos que possibilitariam o contato entre classes e na crescente concentração 

dos pobres em espaços urbanos segregados. “Las disparidades de ingresos y las 
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diferencias en cuanto a protecciones y estabilidad laboral también se manifiestan en 

la localización de las clases en el territorio urbano”. (KAZTMAN, 2001, p. 4).  

Kaztman (2001, p. 4) adverte que o isolamento social dos pobres urbanos em 

relação ao mainstream pode se tornar um obstáculo para acumulação de ativos que 

poderiam contribuir para inverter o quadro de vulnerabilidade2 dessa população. “De 

hecho, y como discutiré más adelante, una de las expresiones más notorias de la 

reducción de los ámbitos de interacción informales entre distintos estratos 

socioeconómicos es la progresiva polarización en la composición social de lós 

vecindarios”.  

Confluindo com as proposições de Ribeiro (2011), Kaztman propõe que a 

segregação residencial se reflete em bairros populares homogêneos, onde se 

concentra a privação social e material, em contraste com os bairros das camadas de 

alta renda que concentram famílias ricas, e isto causa impacto nas possibilidades de 

integração social de várias formas: 

En primer lugar, la interacción con los vecinos está limitada a 
personas cuyas habilidades, hábitos y estilos de vida no promueven 
resultados exitosos de acuerdo con los criterios predominantes en la 
sociedad. Segundo, las redes vecinales son ineficaces para la 
obtención de empleo o de información sobre empleo y oportunidades 
de capacitación. Tercero, la misma inestabilidad laboral genera 
dificultades para el mantenimiento de instituciones vecinales básicas 
y de niveles adecuados de organización y control social informal. 
Cuarto, los niños y jóvenes carecen de contactos con modelos de rol 
exitosos dentro de las corrientes principales de la sociedad, así como 
de oportunidades de exposición a esos modelos. Por último, lãs 
situaciones de desempleo persistente aumentan la predisposición a 
explorar fuentes ilegítimas de ingreso. (KAZTMAN, 2001, p.16). 

A hipótese de Kaztman é de que os tipos de segmentação examinadas por 

ele se reforçam mutuamente nos efeitos sobre o isolamento progressivo dos pobres 

urbanos. Ele observa que as disparidades se manifestam na distribuição dos 

serviços e na polarização das classes no espaço urbano, aprofundando as 

diferenças entre os bairros socialmente homogêneos o que tende a interferir em 

diferenças na qualidade da infraestrutura dos serviços públicos oferecidos nos 

bairros populares, o que aumenta o isolamento social dos pobres urbanos e reduz 

                                            

2 Sobre a conceituação de vulnerabilidade, ver: KAZTMAN, Rubens. Activos y estructuras de 
oportunidades: estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad social en Uruguay. Montevideo: CEPAL, 
1999a. 
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as chances de inserção em uma situação estável e segura no mercado de trabalho. 

Outra consequência desse isolamento seria o surgimento de subculturas marginais3, 

e a estigmatização destes bairros, que passam a ser vistos como locais perigosos, o 

que poderia reduzir inclusive o contato dos moradores dessses bairros com amigos 

e parentes que vivem em outras áreas da cidade”. (KAZTMAN, 2001). 

Kaztman argumenta que esse processo de isolamento contribui para esgotar 

a carteira de ativos dos pobres na medida em que afeta sua capacidade de 

acumular capital e enumera três razões.  

En primer lugar, el aislamiento reduce las oportunidades de movilizar 
en beneficio propio la voluntad de personas que están en 
condiciones de suministrar trabajo o información y contactos sobre 
empleos, sobre oportunidades de capacitación y sobre estrategias 
para un mejor aprovechamiento de los servicios existentes, mientras 
que los recursos que circulan por las redes internas de lós 
vecindarios segregados tienden a ser superfluos y poco eficaces. En 
segundo lugar, se reduce la exposición a modelos de rol, esto es, a 
individuos que por haber alcanzado buenos niveles de vida gracias a 
su dedicación, talento o disciplina, pueden constituir ejemplos 
positivos de asociación entre esfuerzos y logros, debilitando de ese 
modo El atractivo de los canales legítimos de movilidad social como 
vías para satisfacer lãs aspiraciones de consumo de los pobres. En 
tercer lugar, se restringen las ocasiones que permiten compartir con 
otras clases el tipo de experiencias cotidianas que alimentan y 
preservan la creencia en un destino colectivo común, experiencias 
sobre las cuales descansan los sentimientos de ciudadanía. La idea 
de ser portador de los mismos derechos y de gozar de los beneficios 
del principio universal de igualdad y libertad para la vida social puede 
verse como una ficción cuando el distanciamiento con respecto a las 
corrientes predominantes de la sociedad se vive todos los dias”. 
(KAZTMAN, 2001, p.20). 

O autor enfatiza a discussão sobre as consequências da segregação 

residencial por entender que se trata de uma dimensão pouco discutida na agenda. 

Justifica que a referida pesquisa se encontra ainda em estado embrionário, mas 

afirma que com o que se avançou até agora já seria possível sugerir um conjunto de 

diretrizes para melhorar as políticas públicas.  O que seria possível atacando as 

                                            

3 “Las subculturas marginales entre los pobres urbanos deben ser consideradas, entonces, como algo 
distinto de lo que Lewis ha llamado “la cultura de la pobreza”, cuyo contenido se podría sintetizar en 
términos de un legado de valores y normas cuyo conocimiento ayuda a comprender la permanencia 
de la pobreza. Más bien, el acento em este caso está puesto en las subculturas marginales como 
reacción a condicionantes estructurales que provienen del funcionamiento del mercado, del Estado y 
de la sociedad, esto es, como uno de los resultados de la progresiva sedimentación de respuestas 
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bases de produção e reprodução da pobreza urbana como medidas que incentivem 

a utilização de espaços públicos, prevenindo a segmentação dos serviços básicos 

ou com ações de planejamento urbano que promovam a sociabilidade pluralista 

contrapondo as tendências ao isolamento entre as classes. 

Nessa mesma linha, Ribeiro (2003, p. 34), aludindo a KATZMAN e outros 

autores, apresenta as [...] “virtudes da análise social do espaço urbano como 

ferramenta capaz de identificar o possível papel dos efeitos da segmentação e da 

segregação residencial no processo de reprodução das desigualdades e da 

pobreza”. O autor relata que vários estudos apontam para uma conexão entre os 

fenômenos da [...] “destituição social e a concentração dos grupos em situação de 

vulnerabilidade em territórios crescentemente homogêneos”, uma vez que nesses 

territórios cria-se um ciclo vicioso da pobreza, “O 'efeito vizinhança' reproduz o 'des-

empoderamento' dos segmentos sociais submetidos a relações de precarização no 

mercado de trabalho e a trajetórias de mobilidade social descendente”.   

Sobre a segregação residencial, o autor infere que se trata de uma categoria 

de análise que agrega duas dimensões:  

[...] (i) conceitual, relacionada com os princípios teóricos adotados para 

explicar a organização socioterritorial; (ii) prática, relacionada com as concepções 

normativas da sociedade fundadas em princípios de igualdade. Podemos identificar 

duas concepções do conceito de segregação residencial. A primeira concebe a 

segregação como diferença de localização de um grupo em relação aos outros 

grupos. Essa é a concepção clássica, cujo fundamento é a explicação ecológica da 

sociedade. O conceito-chave é o de distância social, que se contrapõe à ideia de 

mistura, considerada como a forma de organização ideal. Nessa concepção, a 

distância espacial expressa a existência de distâncias sociais entre os grupos 

existentes na sociedade. (RIBEIRO, 2003, p. 40). 

Na segunda concepção, a segregação indica as desigualdades sociais 

reveladas na organização do território urbano, pois o conjunto de recursos 

necessários à reprodução da população (bens materiais ou simbólicos) evidencia a 

desigualdade de chances de acesso. As duas concepções têm como “princípio 

normativo” a “justiça distributiva”, na medida em que [...] “a distribuição dos 

equipamentos e serviços na cidade geram uma desigualdade de bem-estar social, 

                                                                                                                                        
adaptativas frente a un cúmulo de factores negativos que confluyen en um medio precario y 
segregado”( KAZTMAN, 2001)  
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em razão das lutas entre as categorias pela apropriação dos recursos materializados 

na cidade. (RIBEIRO, 2003, p. 41).  

Ribeiro (2003, p. 41) observa ainda que ao aplicar a [...] “concepção de 

espaço social de P. Bourdieu (2001) à análise da estrutura urbana”, é possível 

associar as duas concepções da segregação, pois, de fato, a ocupação do espaço 

da cidade é consequência dos “princípios de estruturação do espaço social”. A 

representação da distância social em distância física é apreendida como [...] 

“manifestação dos poderes das classes sociais de se apropriarem da cidade como 

recurso”. 

Outra consideração importante sobre o texto de Ribeiro é a crítica que ele 

tece às pesquisas que focalizam os “segmentos extremos da estrutura 

socioespacial” (por exemplo, favelas ou condomínios fechados) com o propósito de 

extrair generalizações para a cidade como um todo. O autor indica que no campo 

das políticas públicas vem se formando um consenso de que as políticas devem se 

dirigir aos territórios que concentram as desvantagens sociais, onde o “efeito de 

vizinhança” dificulta o acesso [...] “aos recursos necessários à integração social e ao 

bem-estar social”, a partir da elaboração de mapas sociais que auxiliem de forma 

multidisciplinar na otimização do direcionamento dos investimentos públicos, o que 

ocasionaria maior eficácia nas políticas e maior eficiência no processo e 

accountability. Isto seria, portanto, um processo de territorialização nas políticas 

públicas. Seria uma forma de atuar de [...] “forma menos metafórica com a noção de 

espaço social nas análises da segregação espacial. Com efeito, segregação passa a 

ser pensada como tradução territorial da estrutura social.” (RIBEIRO, 2003, p.43).  

Retomando Bourdieu (1997, p.164), tem domínio do espaço quem tem maior 

capacidade de apropriação dos recursos do espaço, materiais ou simbólicos, 

públicos ou privados, e isso depende do capital que se possui. Ainda a referida obra 

nota que “a proximidade no espaço físico permite que a proximidade no espaço 

social produza todos os seus efeitos facilitando ou favorecendo a acumulação de 

capital social e, mais precisamente, permitindo aproveitar continuamente encontros 

ao mesmo tempo casuais e previsíveis que garante a frequência a lugares bem 

frequentados”. O domínio do espaço e, consequentemente, dos recursos assegura 

acesso diferenciado. Quem possui capital tem vantagens para utilizar os melhores 

equipamentos e serviços; para quem não o possui surge uma distância física ou 

simbólica dos bens socialmente mais raros o que o mantém ao lado de bens e 
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pessoas mais indesejáveis e menos raros. “A falta de capital intensifica a 

experiência da finitude: ela prende a um lugar”. (Bourdieu, 1997, p.164). 

1.3 Relações entre Mobilidade Urbana, Iniquidade e Pobreza 

A população que habita a maior parte das áreas periféricas no Brasil se 

depara com sérias dificuldades de deslocamento, seja por não haver oferta de 

transporte público coletivo, seja por não conseguir pagar pelo seu relativo alto custo. 

Le Guirriec (2014) observa que “de maneira geral, todas as camadas sociais não 

têm acesso igual no que diz respeito aos deslocamentos no espaço urbano, seja por 

razões técnicas ou financeiras e, ainda, que apesar de a mobilidade reduzida não 

impedir a inclusão, pode reforçar a segregação social, dessa forma, o acesso à 

mobilidade seria um fator de inserção social porque “favorece o acesso aos recursos 

da vida em sociedade: trabalho, lazer, sociabilidade”. (LE GUIRRIEC, 2014, p. 154).  

Corrobora com este pensamento a pesquisa de Assunção e Araújo ao afirmar 

que:  

[...] a mobilidade urbana não determina a condição de exclusão 
social de determinado grupo de pessoas, mas se constitui em uma 
das ferramentas para superação dessa condição. De modo que esta 
pode ser considerada uma das cinco bases da inclusão social, ou 
seja, as políticas de inclusão devem agregar além da mobilidade 
urbana as políticas de emprego e renda, saúde, educação e 
habitação e que ambas se fortaleçam como política de Estado e não 
de governos”. (ASSUNÇÃO E ARAÚJO, 2008, p. 48). 

Em diversos textos de pesquisadores sobre transporte e mobilidade, que 

serão citados em seguida, observou-se que nos últimos anos, foi construída uma 

reflexão mais aprofundada do ponto de vista dos aspectos e impactos sociais da 

mobilidade urbana, o que favoreceu o surgimento de novas perspectivas para propor 

práticas mais eficientes no planejamento de ações governamentais que não se 

restrinjam a solucionar os problemas de tráfego, e que possam interferir no quadro 

de segregação residencial e melhorar o acesso a oportunidades para as camadas 

de baixa renda. Essa mudança de paradigma, que se constituiu nas últimas 

décadas, foi visivelmente incorporada no texto da Lei nº 12.587 que institui a Política 

Nacional de Mobilidade Urbana. 

Gomide (2003), então membro da Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos 

do IPEA, comenta que mesmo existindo reconhecimento de que a provisão de 
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serviços essenciais são instrumentos importantes que podem auxiliar no combate à 

pobreza e na promoção da inclusão social, o tema ainda era pouco discutido no 

Brasil principalmente ao se tratar de transporte coletivo urbano, e alerta para a 

necessidade de que seja adotada uma nova perspectiva na construção de uma 

agenda de políticas para o transporte urbano que priorize o atendimento das 

carências das populações mais pobres. Em outro texto, Gomide (2006) divulga 

resultados de estudos que concluem que essas populações estão sendo privadas do 

acesso aos serviços de transporte coletivos e, com isso, são reduzidas suas 

oportunidades à medida que esta condição impede o acesso aos equipamentos e 

serviços essenciais, como empregos, escolas, hospitais, lazer etc.  

No que concerne às diferenças nos números de deslocamentos per 
capita em detrimento das pessoas pertencentes às famílias de baixa 
renda, dois fatores foram identificados que convergem para a 
exclusão do acesso dos mais pobres aos serviços de transporte 
coletivo: i) as altas tarifas dos serviços, incompatíveis com os 
rendimentos dos segmentos mais pobres; e ii) a inadequação da 
oferta dos serviços, principalmente para as áreas periféricas das 
cidades. (GOMIDE, 2006, p. 243). 

Brasileiro et. al. (2007), fazendo uma reflexão sobre os desafios para a 

formulação de políticas públicas, destacam como questão importante objetivar a 

inclusão social na política de transportes:  

O enfrentamento e a superação desses desafios parecem ser 
imprescindíveis para que se possa estabelecer uma relação positiva 
e sustentável entre os sistemas de transporte urbano e um 
desenvolvimento socioeconômico de caráter inclusivo e sustentável. 
No caso brasileiro, como no de outros países latino-americanos, 
esses desafios são ainda mais relevantes, haja vista a já histórica 
segregação social e espacial nas cidades e a tradicional opção 
governamental de dirigir prioritariamente esforços de investimento 
para tentar, sem êxito – diga-se de passagem –, facilitar o 
deslocamento motorizado individual e o acesso dos automobilistas às 
oportunidades urbanas. (BRASILEIRO et. al., 2007, p.55). 

Gomide analisa o processo político de formulação e discussão do projeto de 

lei de diretrizes da política de mobilidade urbana (Projeto de Lei no 1.687/2007) e 

destaca que o projeto tem a equidade social como princípio fundamental:  

O projeto de lei tem como objetivo geral estabelecer princípios, 
diretrizes e instrumentos para que os municípios possam executar 
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uma política de mobilidade urbana que promova o acesso universal à 
cidade e às suas oportunidades, contribuindo para o 
desenvolvimento urbano sustentável. (GOMIDE, 2008, p. 17). 

Em 2011, numa publicação do CEPAL em parceria com o IPEA, é 

evidenciada que 

[...] a importância do estudo das condições efetivas de mobilidade 
(por extrato social), dos consumos e das externalidades a elas 
associadas, é fundamental para avaliar a qualidade da vida urbana 
no país e para identificar ações de políticas públicas que possam 
reduzir os problemas e melhorar a qualidade geral de vida e a 
eficiência da movimentação de pessoas e mercadorias. 
(VASCONCELLOS; CARVALHO E PEREIRA, 2011, p. 8). 

Houve uma grande evolução na forma como é entendida a mobilidade 

urbana. Passamos de um momento em que tudo se resumia à provisão de meios de 

transporte, para a percepção de que o planejamento do uso e ocupação do solo é a 

forma mais eficiente de encurtar as distâncias, evidenciando que o importante não é 

“se mover” e sim “chegar”4, agora já se tem a compreensão de que planejar a 

mobilidade não se restringe apenas ao ordenamento e oferta de transporte coletivo e 

de infraestrutura viária para evitar congestionamentos, ou provisão de equipamentos 

e serviços para que as pessoas não precisem se deslocar para longe. A mobilidade 

tem que ser entendida como ferramenta provedora de equidade. Seja nas soluções 

de uso e ocupação do solo, seja em soluções de transporte, a mobilidade diz 

respeito às conexões entre as pessoas e os lugares (essenciais para reprodução da 

vida) ou entre pessoas e pessoas (essenciais para construção de redes de 

sociabilidade e estruturas de oportunidades). Então podemos entender que a 

mobilidade é uma via de alcance de “Justiça Social”, e além de acesso a 

equipamentos e serviço, é um meio de acesso ao “Direito à Cidade”. 

1.4 Mobilidade Urbana: Direito à Cidade e à Justiça Social 

O conceito de Justiça Social, na abordagem de Harvey (1980), é útil para 

nossa reflexão por ele tratar da efetivação da justiça social intrinsecamente ligada à 

questão territorial. De acordo com Valença (2010, p. 58), na perspectiva harveyana, 

Justiça Social é “uma medida entre a divisão dos benefícios do trabalho e a 

                                            

4 Formulação que pego emprestada do professor Enilson Medeiros dos Santos. 
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alocação de obrigações”. Guardadas as diferenças, a proposta de Harvey se 

aproxima da discussão de Bourdieu e de outros autores citados quando ele infere 

que existe uma relação dialética entre os processos sociais e as formas espaciais. O 

espaço é então um meio socialmente construído, então qualquer tentativa de intervir 

na cidade deve ser por meio de políticas que mudem tanto a forma espacial quanto 

os processos sociais da mesma. É exatamente isso que percebemos ter evoluído na 

discussão da mobilidade urbana, deixando-se de pensar apenas nos impactos 

físicos das soluções de transporte, e passando-se a considerar também os impactos 

sociais. 

Harvey (1980) trabalha o conceito de justiça social em uma perspectiva 

distributiva e territorial. Assim, para uma melhor compreensão do referido conceito, 

faz-se necessário considerar os custos de proximidade e o preço da acessibilidade 

dos benefícios e atributos da cidade. A localização dos empregos, o valor dos 

direitos de propriedade e o preço das mercadorias para os consumidores, por 

exemplo, são fundamentais nessa discussão. Aliado aos elementos acima 

mencionados, uma distribuição justa, na visão do autor, deve considerar alguns 

critérios. Harvey (1980) elenca oito5 destes critérios, dos quais ele destaca três como 

sendo os de primeira importância: i) necessidades básicas do indivíduo 

(alimentação, moradia, saúde e educação); ii) a contribuição para o bem comum 

(efeitos benéficos para outros territórios) e iii) mérito (alguma medida de 

compensação a territórios em desvantagem, com dificuldades especiais). 

Para Harvey, o rebatimento das relações sociais no espaço está impresso nas 

decisões locacionais e nos efeitos distributivos sobre a renda dos grupos da 

população, o que torna importante conhecer e controlar, por meio das políticas 

públicas, os mecanismos que geram desigualdade e os mecanismos que 

possibilitam a redistribuição da renda no meio urbano. A questão que então surge é 

de como as mudanças na forma espacial da cidade e nos processos sociais, que 

operam na cidade, provocam mudanças na renda do indivíduo. Devem-se destacar 

dois pontos importantes na reflexão de Harvey sobre essa dinâmica: i) o preço da 

acessibilidade; e ii) o custo da proximidade. As mudanças na forma espacial da 

cidade, seja na localização dos empregos ou habitações, seja no sistema de 
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transporte, afetam diretamente esses pontos. É nisso que está centrada a nossa 

reflexão, de forma que podemos vislumbrar como a mobilidade pode reduzir as 

desigualdades e promover a inclusão social. 

Harvey (1980) sumariza os princípios de justiça social aplicados a situações 

geográficas da seguinte maneira: 

1. A organização espacial e o padrão de investimento regional 
deveriam ser tais que satisfizessem as necessidades da população. 
Isto requer que primeiro estabeleçamos métodos socialmente justos 
para determinar e medir necessidades. A diferença entre 
necessidades e alocações atuais provê-nos de uma avaliação inicial 
do grau de injustiça territorial num sistema existente. 

2. Uma organização espacial e um padrão de alocação de recurso 
territorial que provê benefícios extras na forma de satisfação de 
necessidades (primariamente) e resultado agregado 
(secundariamente) em outros territórios, através de efeitos de 
sobreoferta, efeitos multiplicadores e similares, é uma forma “melhor” 
de organização espacial e alocação.  

3. Desvios no padrão de investimento territorial podem ser tolerados 
se estão destinados a superar dificuldades específicas do meio, que 
poderiam de outro modo prejudicar a evolução de um sistema que 
encontraria necessidade de contribuir para o bem comum (HARVEY, 
1980, p.91). 

Os referidos princípios sugerem uma teoria normativa da organização 

espacial, baseada na justiça distributiva territorial, e nos orienta prosseguir em 

direção ao conhecimento das distribuições justas nos sistemas espaciais. Entra 

nessa discussão também o papel das políticas públicas como caminho e meio para 

a efetivação da justiça social. Nesse caso, o Estado entra como instituição para uma 

distribuição justa dos benefícios da cidade (renda, serviços e espaços públicos, por 

exemplo). Essa reflexão parece pertinente especialmente ao se pensar a escala 

metropolitana da mobilidade, dimensão tão negligenciada, principalmente quando se 

analisam dados de movimentos pendulares entre os municípios e as cidades polo de 

algumas regiões.  

                                                                                                                                        

5 Os oito critérios elencados por Harvey são: i) Desigualdade intrínseca; ii) Valorização dos serviços 

em termos de oferta e demanda; iii) Necessidade; iv) Direitos herdados; v) Mérito; vi) Contribuição 



39 
 

 

Direcionando a discussão para a escala intraurbana, que é a escala da vida 

cotidiana, recorremos a Lefebvre (1968) para rematar nossa compreensão sobre a 

importância de ampliar a percepção dos aspectos sociais da mobilidade urbana. Na 

obra "O Direto à Cidade", o autor contribui para a reflexão em curso, suscitando a 

necessidade de relacionar a mobilidade ao habitar e ao exercício da cidadania. Para 

o autor, o direito à cidade não se refere apenas a possuir uma moradia, ou outros 

bens materiais, mas de uma sociabilidade que vá contrária a uma racionalidade 

mecanizada, que torna a vida cotidiana banal. A luta deve se dar pelo direito de 

criação e pleno usufruto do espaço social. Nessa ótica, sua realização só ocorre 

quando prevalece a apropriação do espaço pelos cidadãos, o que nada tem a ver 

com propriedade: trata-se do uso, da fruição.  

Entender a vida cotidiana e seu ritmo é fundamental, na visão de Lefebvre. O 

uso - a apropriação dos espaços urbanos - deve contemplar múltiplos momentos, 

não apenas trabalho e descanso; deve-se abrir espaço para experiências 

espontâneas, lúdicas, propiciadas por exemplo pelas festas, arte ou lazer nos 

espaços públicos. Essa breve abstração, nos remete ao quanto se negligencia a 

importância de tornar possível que isso se realize. Todo planejamento da mobilidade 

ainda é pautado apenas nos deslocamentos “automáticos” da vida cotidiana, como 

os percursos para o trabalho, estudo ou compras, restringindo assim a oferta apenas 

para o que é mecânico. Não se contribui para que outras possibilidades de interação 

com e no espaço sejam apropriadas pelos cidadãos. Claro que estamos falando da 

parte da população que tem possibilidades reduzidas de acesso e de uso dos 

espaços. É comum que planos, projetos e leis urbanísticas se voltem para visões 

parciais dos problemas, por exemplo, quando se facilita o deslocamento de veículos 

com grandes obras de sistema viário, mas se “esquece” da circulação dos 

pedestres, ou quando se implementa um projeto de habitação social sem solucionar 

os problemas de mobilidade. 

Para Lefebvre (1968), o direito à cidade é uma utopia sobre a construção de 

uma plataforma política que deve ser conquistada por meio das lutas populares 

contra a mercantilização do espaço urbano e, sobretudo, ao direito de desfrutar da 

centralidade urbana. Não se esgota no direito à moradia; é bem mais amplo, e 

deveria ser assegurado pelo Estado, o que, no caso brasileiro, não é tarefa fácil 

                                                                                                                                        
ao bem comum; vii) Contribuição produtiva atual; e viii) Esforços e sacrifícios. 
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diante do perverso modelo de expansão urbana, que continua vigente apesar dos 

avanços no arcabouço legal. Para que ocorram reais avanços em direção ao direito 

à cidade, é necessário que toda as discussões e reflexões teóricas que constituíram 

esse arcabouço legal (Estatuto da Cidade, Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

Pela Política Nacional de Habitação etc.) seja realmente internalizado e desdobre-se 

em ações que abarquem todos os aspectos que são tratados de forma parcelar, de 

forma articulada.  
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2. OS EMPREENDIMENTOS DO PMCMV - FAIXA 1: LOCALIZAÇÃO E ENTORNO  

Alguns trabalhos produzidos sobre os residenciais do PMCMV apontam 

problemas no que diz respeito às localizações de muitos empreendimentos, inclusive 

na RMNatal. (Ver, por exemplo, AMORE; SHIMBO; RUFINO, 2015). Isso porque 

grande parte dos conjuntos ou residenciais estariam inseridos em áreas periféricas e 

desprovidos dos serviços e equipamentos necessários à reprodução cotidiana dos 

residentes, o que configuraria um quadro de segregação socioespacial. Essa 

constatação indicada na pesquisa citada motivou a escolha do nosso estudo 

empírico neste campo. O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação mais 

específica e aprofundada dos aspectos referentes à mobilidade, atualizar essas 

análises já realizadas, tentando ir além dos diagnósticos já concebidos sobre a 

inserção urbana dos conjuntos, buscando compreender em que medida esses 

conjuntos configuram de fato esse quadro, que significado isso tem para a inserção 

dos moradores nas estruturas de oportunidades e nas relações de sociabilidade e de 

que forma a mobilidade poderia interferir positivamente. 

2.1 Caracterização dos empreendimentos 

Atualmente, existem 51 empreendimentos do Programa Minha Casa Minha 

vida (Faixa 1) na RMNatal (04 ainda em construção, ou parcialmente entregues, no 

município de Natal: Complexo Village da Prata (parcialmente entregue) e Morar Bem 

Pajuçara, no município de Parnamirim: Irmã Dulce I, II, e III e Ilhas do Caribe e em 

São Gonçalo do Amarante: Complexo Dr. Ruy Pereira Santos (parcialmente 

entregue). Destes 51, alguns são registrados como empreendimentos diferentes, 

executados por empresas diferentes, mas fazem parte de um mesmo residencial ou 

conjunto, como por exemplo o Residencial América I e II, ou o Vivendas do Planalto 

de I à IV. Considerando isso, ao serem agrupados considerando suas localidades, 

na verdade se tratam de 21 pontos ou localizações. Os municípios com maior 

concentração de empreendimentos são Natal - com 3.320 unidades; Parnamirim - 

com 5.488 unidades; São Gonçalo do Amarante - com 2.105 unidades e Macaíba - 

com 1.443 unidades. 
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Quadro 1 - Empreendimentos Faixa 1 do PMCMV na RMNatal. 

MUNICÍPIO EMPREENDIMENTO
UNIDADES POR 

EMPREENDIMENTO

UNIDADES POR 

MUNICÍPIO
SITUAÇÃO TIPOLOGIA ENTREGA LOCALIZAÇÃO

RESIDENCIAL FAUNA 401 Entregue Casas

RESIDENCIAL FLORA 202 Entregue Casas

RESIDENCIAL MAR 322 Entregue Casas

RESIDENCIAL TERRA 230 Entregue Casas

RESIDENCIAL JARDINS DE EXTREMOZ I 200 Entregue Casas

RESIDENCIAL JARDINS DE EXTREMOZ II 196 Entregue Casas

RESIDENCIAL JARDINS DE EXTREMOZ III 190 Entregue Casas

RESIDENCIAL JARDINS DE EXTREMOZ IV 204 Entregue Casas

RESIDENCIAL CAMPINAS 403 Entregue Casas Agosto de 2015 Av. Dr. Enock Garcia, Bairro Campinas, Macaíba/RN.

RESIDENCIAL FRANCISCO ALÍPIO (MANOEL DIAS) 256 Entregue Casas 2013

RESIDENCIAL LÚCIA MARQUES  (MANOEL DIAS) 284 Entregue Casas 2013

RESIDENCIAL MINHA SANTA 500 Entregue Apartamentos Dezembro de 2012 Rua Irineu Nunes, s/nº, Bairro Bela Vista, Macaíba/RN.

RESIDENCIAL NOVO MONTE 348 Entregue Casas Julho de 2015 Acesso pela RN-316, Bairro Esperança, Monte Alegre/RN.

RESIDENCIAL ESPERANÇA 169 Entregue Casas Abril de 2013 Acesso pela RN-002, Bairro Esperança, Monte Alegre/RN.

RESIDENCIAL VIVENDAS DO PLANALTO I 224 Entregue Apartamentos

RESIDENCIAL VIVENDAS DO PLANALTO II 224 Entregue Apartamentos

RESIDENCIAL VIVENDAS DO PLANALTO III 224 Entregue Apartamentos

RESIDENCIAL VIVENDAS DO PLANALTO IV 224 Entregue Apartamentos

MORAR BEM PAJUÇARA 176 Em construção Apartamentos Não entregue  Bairro Pajuçara, Zona Norte de Natal/RN. 

RESIDENCIAL SÃO PEDRO 200 Em construção Apartamentos Junho de 2016 Bairro Ribeira, Natal/RN.

HUMBERTO NESI (VILLAGE DA PRATA) 256 Em construção Apartamentos Não entregue

ELINO JULIÃO (VILLAGE DA PRATA) 256 Entregue Apartamentos Abril de 2018

JOSÉ PRUDÊNCIO MARINHO (VILLAGE DA PRATA) 256 Em construção Apartamentos Não entregue

MESTRE LUCARINO (VILLAGE DA PRATA) 256 Em construção Apartamentos Não entregue

JOÃO BASTOS SANTANA (VILLAGE DA PRATA) 256 Entregue Apartamentos

JÚLIO LIRA DA SILVA (VILLAGE DA PRATA) 256 Entregue Apartamentos

PROFESSORA NOILDE RAMALHO (VILLAGE DA PRATA) 256 Em construção Apartamentos Não entregue

SEVERINO DE SOUZA MARINHO (VILLAGE DA PRATA) 256 Em construção Apartamentos Não entregue

RESIDENCIAL CLÓVIS FERREIRA DA SILVA 199 Entregue Casas 2013

RESIDENCIAL ALTO DA FLORESTA 184 Entregue Casas Setembro de 2013

RESIDENCIAL NELSON MONTEIRO 352 Entregue Apartamentos Setembro de 2011 

RESIDENCIAL WALDEMAR ROLIM 496 Entregue Apartamentos Novembro de 2011

CONDOMÍNIO VIDA NOVA 464 Entregue Apartamentos Setembro de 2012

CONDOMÍNIO ILHAS DO PACÍFICO 432 Entregue Apartamentos Abril de 2013

RESIDENCIAL AMÉRICA I 496 Entregue Apartamentos

RESIDENCIAL AMÉRICA II 496 Entregue Apartamentos

CONDOMÍNIO ILHAS DO ATLÂNTICO 496 Entregue Apartamentos Março de 2016 

CONDOMÍNIO ILHAS DO CARIBE 496 Entregue Apartamentos Não entregue

RESIDENCIAL TERRAS DO ENGENHO I 496 Entregue Apartamentos

RESIDENCIAL TERRAS DO ENGENHO II 496 Entregue Apartamentos

RESIDENCIAL IRMÃ DULCE I 256 Obra paralizada Apartamentos

RESIDENCIAL IRMÃ DULCE II 256 Obra paralizada Apartamentos

RESIDENCIAL IRMÃ DULCE III 256 Obra paralizada Apartamentos

RESIDENCIAL SÃO GONÇALO DO AMARANTE I (DR. RUY PEREIRA SANTOS) 300 Entregue Apartamentos Novembro de 2016

RESIDENCIAL SÃO GONÇALO DO AMARANTE II (DR. RUY PEREIRA SANTOS) 300 Obra paralizada Apartamentos

RESIDENCIAL SÃO GONÇALO DO AMARANTE III (DR. RUY PEREIRA SANTOS) 300 Obra paralizada Apartamentos

RESIDENCIAL SÃO GONÇALO DO AMARANTE IV (DR. RUY PEREIRA SANTOS) 300 Entregue Apartamentos Novembro de 2016

RESIDENCIAL SÃO GONÇALO DO AMARANTE V (DR. RUY PEREIRA SANTOS) 300 Entregue Apartamentos Novembro de 2016

RESIDENCIAL SÃO GONÇALO DO AMARANTE VI (DR. RUY PEREIRA SANTOS) 300 Entregue Apartamentos Novembro de 2016

RESIDENCIAL JOMAR ALECRIM 305 Entregue Casas Setembro de 2011 RN 160, Loteamento Brasil, São Gonçalo do Amarante/RN.

São José do Mipibu RESIDENCIAL MONTE PASCOAL 161 161 Entregue Casas Dezembro de 2015 Bairro Pau Brasil, São José de Mipibú/RN.

Total: 51 15.362 15.362 21 Localizações

Rua - Av. João Paulo II, 1185 e 1411, Bairro Nova Esperança, Parnamirim/RN.

São Gonçalo do 

Amarante

Natal

Agosto de 2011

Setembro de 2011

Ano de 2012

Ceará-Mirim

Extremoz

Macaíba

Monte Alegre

Nísia Floresta

Parnamirim

Não entregue

Dezembro de 2013

Não entregue

Maio de 2014

1.155

790

1.443

517

Av. José de Alencar Gomes Silva, 310/430/550/924, São Gonçalo do 

Amarante/RN.

Bairro Guarapes, Natal/RN.

Loteamento Ferreiro Torto, Macaíba/RN 

Estrada Timbó, s/nº, Nísia Floresta/RN.

Av. Paulo Afonso com Rua Brigadeiro Afonso Trompowsky, s/nº, Bairro 

Passagem de Areia, Parnamirim/RN.

Rua Santa Ágata, 130, Bairro Nova Esperança, Parnamirim-RN.

Rua Antônio Carlos Sobrinho s/nº , Bairro Cajupiranga, Parnamirim/RN .

Estrada de Japecanga com Rua Doutor Mário Negócio, 4100, Bairro Nova 

Esperança, Parnamirim/RN .

Loteamento Natureza I, situado à BR 406, trecho Ceará-Mirim/Taipú, Bairro 

Terra Santa, Ceará Mirim/RN.

Loteamento Jardins de Extremoz, Bairro São Miguel Arcanjo, Extremoz/RN

Loteamento reforma, quadras 209, 210 e 211, Bairro Planalto, Natal/RN.

Rua Antônia de Lima Paiva, Bairro Nova Esperança, Parnamirim/RN.

Abril de 2018

3320

383

5488

2105

 

  Fonte: banco de dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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O procedimento adotado para o reconhecimento e análise preliminar dos 

entornos dos empreendimentos foi uma pesquisa documental que iniciou com a 

coleta de dados secundários (plantas, mapas, relatórios e outros documentos) e 

utilização de recursos de informação geográfica como My Maps e Google Earth para 

construir um mapa geral das localizações dos empreendimentos na RMNatal. Em 

novembro de 2016, foi realizada uma pesquisa de campo piloto em três residenciais 

ou conjuntos, localizados em três municípios da RMNatal, pelo grupo de pesquisa 

Cidades Contemporâneas. Os municípios com maior concentração de 

empreendimentos entregues na época da pesquisa foram os escolhidos para 

realização de 100 entrevistas por meio de questionários, abordando questões de 

diversos interesses do grupo, tais como, verificar a existência de abandono, cessão, 

venda ou aluguel de unidades; comparar a satisfação dos beneficiários com a atual 

residência em relação à anterior, considerando pontos diversos como tipologia, 

tamanho e localização, e identificar as condições de mobilidade, entre outros 

aspectos. As entrevistas foram realizadas nos seguintes empreendimentos: 

Residencial América (Parnamirim) - 25 questionários, Residencial Jomar Alecrim 

(São Gonçalo do Amarante) - 25 questionários e Residencial Manoel Dias - junção 

dos residenciais Francisco Alípio e Lúcia Marques (Macaíba) - 50 questionários.  

Este piloto permitiu, entre outras coisas, verificar entre os beneficiários, o 

índice de satisfação com a moradia atual em relação à anterior tanto em “termos 

gerais” como com relação à localização. Perguntados sobre os pontos positivos e 

negativos da nova moradia, alguns entrevistados apontam como pontos negativos 

vários atributos relacionados com as condições de mobilidade, tais como: 

localização; falta de serviços e comércio e baixa oferta de transporte público. Ao 

serem questionados sobre a existência de alguma restrição para algum 

deslocamento desejado, grande parte dos entrevistados relatou dificuldades para 

acessar alguns destinos, relacionadas principalmente ao lazer, como a praia ou a 

casa de familiares, e apontam como motivo a ausência de transporte público ou não 

poderem arcar com o custo do transporte, dados que apesar de não terem 

representatividade estatística, nos chamaram atenção e auxiliaram para o desenho 

dos próximos passos da pesquisa.  
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Mapa 1 - Localizações dos empreendimentos do PMCMV na RMNatal 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018 
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Após a tabulação e análise dos dados da pesquisa piloto, o próximo passo 

empreendido foi o planejamento e execução da primeira etapa da pesquisa de 

campo mais específica ao presente trabalho. Essa fase seguinte da pesquisa de 

campo foi a de mapeamento e caracterização de todos os empreendimentos no que 

diz respeito à tipologia, à localização, aos equipamentos públicos e aos comércio e 

serviços cotidianos existentes no entorno. Os dados foram inseridos em bancos de 

dados no Excel, Google Earth e em ArcGis. O intuito foi o de fazer um 

reconhecimento do entorno de todos os empreendimentos para verificar as 

condições de mobilidade de cada residencial ou conjunto, levando em consideração 

que tais condições dependem essencialmente do acesso aos destinos dos 

deslocamentos frequentes dessa população, e que esses deslocamentos, para que 

estejam em consonância com o conceito de sustentabilidade contido na legislação 

vigente, devem ser prioritariamente deslocamentos curtos, por meio de modais de 

transporte não motorizados ou de uso coletivo. 

Em primeiro lugar, foi adotada a divisão de empreendimentos pela 

circunscrição, ou seja, os empreendimentos contíguos foram considerados como 

sendo uma mesma localização. Nos conjuntos com tipologia horizontal de casas 

unifamiliares, nem é possível visualizar qualquer divisão entre um conjunto e outro e, 

mesmo no caso dos empreendimentos verticalizados, a delimitação entre os 

residenciais por muros, considerando a justaposição dos mesmos, é irrelevante para 

a análise em curso.  

Partindo do princípio de que o planejamento da mobilidade urbana, para que 

seja sustentável, deve possibilitar que os deslocamentos cotidianos sejam realizados 

em uma curta distância, preferencialmente à pé, o raio limite de mapeamento no 

entorno dos empreendimentos adotado foi a distância de 500m, fixando o centro do 

raio o centro da área de implantação dos empreendimentos de casas unifamiliares e, 

no caso dos empreendimentos verticalizados multifamiliares, o centro do raio foi a 

portaria do residencial. No caso dos condomínios separados por muros e que têm 

acesso e portarias diferentes, foi traçado um raio partindo de cada acesso e a área 

pesquisada resultou da soma da projeção de todos os raios, como será expresso 

nas figuras a seguir. Para definir essa distância, foi considerado um parâmetro de 

uma metodologia amplamente utilizada em avaliações de qualidade de transporte 

público coletivo, baseada em indicadores de padrão de qualidade, em que a 
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distância de caminhada de 500m é a máxima aceitável para ser considerada 

acessível. (Ver FERRAZ e TORRES, 2004) 

Definido o raio de abrangência do mapeamento, foram definidas as categorias 

ou tipos de uso a observar que fossem diretamente relacionadas ao cotidiano das 

pessoas, que demandassem ao morador do empreendimento um deslocamento 

diário, semanal ou mensal. Dividimos os equipamentos públicos e/ou de uso coletivo 

nas categorias: saúde; educação; esporte e lazer; segurança e mobilidade. As 

outras categorias de uso adotadas foram: comércio, serviços e de uso religioso. 

Quadro 2 - Categorias e tipos de uso mapeados. 

Eq
u

ip
am

e
n

to
s 

p
ú

b
lic

o
s 

e
/o

u
 c

o
le

ti
vo

s 

Categoria Tipo 

Saúde 

Hospital 

UPA 

UBS 

Outro 

Educação 

Universidade Pública 

Escola Pública de Ensino Médio 

Escola Pública de Ensino Fundamental 

Escola Pública de Ensino Infantil (CEMEI) 

Escolas ou Universidades Particulares 

Outro 

Esporte, cultura e lazer 
Praça 

Ginásio/quadra 

Outro 

Segurança 
Delegacia 

Posto policial 

Outro 

Mobilidade 

Parada ônibus 

Ponto de táxi 

Ponto de moto-táxi 

Outro 

O
u

tr
o

s 

Comércio 

Supermercado ou Mercado médio 

Mercadinho ou Mercearia 

Cigarreira ou Barraca/tenda  

Padaria 

Restaurante ou Bar 

Lanchonete 

Farmácia 

Serviços 

Salão de beleza 

Academia 

Oficina 

Outro 

Religiosos Igreja ou Templo 

Outro 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades 
Contemporâneas, UFRN, 2017. 
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O mapeamento no entorno dos empreendimentos foi realizado entre os 

meses de setembro a dezembro 2017. Para cada localização, foram impressas 

várias imagens geradas a partir do Google Earth Pro, onde cada edificação com uso 

não residencial que se enquadrasse nas categorias adotadas teve sua localização 

identificada na imagem, foi catalogada e fotografada. Os dados obtidos foram 

posteriormente inseridos no banco de dados e essas informações possibilitaram a 

elaboração de mapas e fichas de caracterização do empreendimento e de catálogo 

das edificações não residenciais selecionadas para a pesquisa. Esse procedimento 

será exemplificado com arquivos da localização dos empreendimentos Terras do 

Engenho I e II. 

 
Figura 1 - Banco de Dados da pesquisa no Google Earth Pro. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 
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Quadro 3 - Ficha dos usos catalogados. 
Parnamirim Residencial Terras do Engenho I e II 

Eq
u

ip
am

e
n

to
s 

p
ú

b
lic

o
s 

e
/o

u
 c

o
le

ti
vo

s 

Categoria Tipo Ocorrência 

Saúde 

Hospital - 

UPA - 

UBS - 

Outro - 

 

Educação 

Universidade Pública - 

Escola Pública de Ensino Médio - 

Escola Pública de Ensino Fundamental - 

Escola Pública de Ensino Infantil 
(CEMEI) 

- 

Escolas ou Universidades Particulares - 

Outro - 

 
Esporte, 
cultura e lazer 

Praça - 

Ginásio/quadra - 

Outro - 

 

Segurança 

Delegacia - 

Posto policial - 

Outro - 

 

Mobilidade 

Parada ônibus 1 

Ponto de táxi - 

Ponto de moto-táxi - 

Outro - 

 

O
u

tr
o

s 

Comércio 

Supermercado ou Mercado médio 1 

Mercadinho ou Mercearia - 

Cigarreira ou Barraca/tenda  4 

Padaria - 

Restaurante ou Bar - 

Lanchonete - 

Farmácia - 

 

Serviços 

Salão de beleza - 

Academia - 

Oficina - 

Outro 1 

 
Religiosos 

Igreja ou Templo 1 

Outro - 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 

O material elaborado a partir dessa fase da pesquisa de campo possibilitou 

uma observação mais ampla das condições de mobilidade dos residentes de cada 

empreendimento, considerando a inserção urbana nos seguintes aspectos:  

a. Adensamento do bairro e do entorno; 

b. Conectividade com o restante da cidade pela integração/acessibilidade 

observando a malha viária (se favorece ou desfavorece deslocamentos não 

motorizados); 

c. Quantidade de pontos não residenciais cadastrados no raio de 500m; 

d. Distância entre o empreendimento e o centro geográfico do município e/ou outra 

centralidade. 
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A observação destes revelou que aparentemente nem todos os 

empreendimentos estão tão “mal inseridos” quanto foi apontado nas pesquisas 

sobre o PMCMV consultadas, e que existe alguns casos extremos, uns em que há 

uma vasta oferta de equipamentos, comércio e serviços no entorno e outros em que 

sequer os equipamentos públicos essenciais foram encontrados.  

O registro fotográfico realizado e inserido na base de dados foi o recurso 

utilizado para perceber o porte dos equipamentos, comércio e serviços. Em geral, 

quando aos equipamentos públicos ou de uso coletivo, como unidades básicas de 

saúde, escolas e praças, existe grande similaridade quanto ao porte; já nas outras 

categorias, existe uma variação muito grande tanto na mesma localização como 

entre as localizações pesquisadas, como se pode perceber pelas imagens. 

 

 
Figura 2 - Mercadinho no entorno da localização dos Residencial Jardins de Extremoz I, II, III e IV em 

Extremoz. 

 

 
 

Fonte: base de dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2017 
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Figura 3 - Mercadinho no entorno da localização do Residencial Campinas em Macaíba 

 

 
 

Fonte: base de dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2017 
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Alguns fatos saltaram aos olhos prontamente. Nas localizações mais 

afastadas da malha urbana consolidada, em maior proporção, mas mesmo nas 

localizações mais adensadas, as mudanças de uso em unidades habitacionais do 

PMCMV são muito frequentes. Na tipologia de casas unifamiliares, está visível, mas 

durante a pesquisa, em conversas informais com moradores dos residenciais, foi 

afirmado que a prática também ocorre nos apartamentos. Nesta fase da pesquisa, 

os usos não residenciais dentro dos empreendimentos foram catalogados apenas 

nos conjuntos de casas; nos apartamentos, não foi possível levantar já que a 

metodologia utilizada foi apenas a observação nas ruas, ou seja, fora dos muros dos 

condomínios ou dos blocos de apartamentos não murados.  

Alguns dados são interessantes, como a grande ocorrência de igrejas de 

diversas religiões e tamanhos, mas em sua maioria evangélicas. Entre a categoria 

de uso comercial, o tipo de uso que ocorre com menor frequência é a farmácia; das 

21 localizações levantadas, em apenas 04 foram catalogadas farmácias dentro do 

raio de 500m.  

A catalogação dos dados, pela metodologia descrita, apontou a necessidade 

de reduzir as categorias para empreender uma análise espacial mais adequada das 

informações. Para tanto, sintetizamos as 8 categorias e 32 tipologias em 7 

categorias gerais da seguinte forma: suprimimos a categoria “segurança”, 

condessamos todas as tipologias dentro das respectivas categorias, associamos as 

categorias “comércio” e “serviços” mas desmembramos em “comércio e serviço 

familiar ou de pequeno porte” e “comércio e serviço de médio e grande porte” por 

compreender que existe uma disparidade muito significativa entre os portes de tais 

ocorrências, como observado nas imagens 02 e 03. Alguns pontos fora do raio foram 

catalogados: aparecem em algumas imagens, mas não foram computados na 

contagem.  
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Quadro 4 - Número de pontos catalogados por localização. 

 

Município Empreendimento
Saúde e 

assistência 
Educação Mobilidade

Comércio e 

serviços fam. 

ou de peq. 

porte

Comércio e 

serviços de 

médio ou 

grande porte

Esporte, 

cultura e 

lazer

Religiosos Total

Natal Village da Prata                       -                       -                       -                      3  -                       -                       -           3 

Natal Morar Bem Pajuçara                       -                      3                      8                    55                    13                      2                    13         94 

Natal Vivendas do Planalto I, II, III, IV                       -                      1                      1                    19                      3                       -                    11         35 

Natal São Pedro                      2                      6                    21                  100                    95                    23                    11       258 

Parnamirim Irmã Dulce I, II, III                      1                      1                       -                      4                      5                      1                      1         13 

Parnamirim America I e II                       -                       -                      1                    10                       -                      1                      6         18 

Parnamirim Terras do Engenho I e II                       -                       -                      1                      4                      1                       -                      1           7 

Parnamirim Ilhas do Atlantico e do Caribe                      1                       -                      3                    18                      4                       -                      4         30 

Parnamirim Ilhas do Pacífico e Vida Nova                      1                      3                      7                    88                    29                      3                    13       144 

Parnamirim Nelson M. e Waldemar R.                      1                      3                      1                    25                    11                      2                      7         50 

Macaíba Minha Santa                      1                       -                       -                    23                    11                      1                       -         36 

Macaíba Campinas                       -                       -                      3                    15                      2                      1                       -         21 

Macaíba Manoel Dias                       -                      1                      1                    13                      1                      2                      3         21 

São Gonçalo Jomar Alecrim                       -                       -                       -                    18                      1                      3                      2         24 

São Gonçalo Ruy Pereira I, II, III, IV, V, VI                      1                      1                       -                    17                       -                       -                       -         19 

Extremoz Jardins de Extremoz I, II, II, IV                      1                      4                      6                    79                    27                      3                      7       127 

Monte Alegre Esperança                      1                      2                       -                    22                      4                      2                      3         34 

Monte Alegre Novo Monte                      2                      2                      5                    39                    10                      1                      7         66 

Nísia Floresta Alto da Floresta e Clovis F.                      1                       -                      3                    24                      1                      4                      4         37 

Ceará-Mirim Fauna, Flora, Mar e Terra                       -                      1                      2                    46                    22                      6                      9         86 

São José Monte Pascoal                      1                      2                      2                    15                       -                      3                      9         32 

                   14                    30                    65                  637                  240                    58                  111   1.155 

                  0,7                   1,4                   3,1                 30,3                 12,0                   2,8                   5,3      55,0 MÉDIA

Local

TOTAL

Equipamentos e serviços localizados em um raio de 500 metros

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 
É perceptível que não existe um padrão sobre a inserção dos 

empreendimentos, seja comparando os municípios da Região Metropolitana 

Funcional (municípios com maior grau de integração entre si e com a cidade polo – 

Natal), seja comparando os municípios da RMNatal Funcional com os outros 

municípios. Nem mesmo dentro de cada município individualmente existe um padrão 

na localização dos empreendimentos, o que nos suscita a necessidade de olhar 

caso a caso. 
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2.2 Ceará Mirim 

2.2.1 Fauna, Flora, Mar e Terra 

 
Quadro 5 - Ficha de caracterização dos empreendimentos Fauna, Flora, Mar e Terra. 

Ano de entrega 2011

Unidades 1.155

Situação Entregue

Características

Endereço

Conjunto habitacional de unidades individuais.

Loteamento Natureza, BR 406, Terra Santa, Ceará Mirim/RN.

Fauna, Flora, Mar e Terra

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 
Os conjuntos se conectam com o centro da cidade, principalmente pela BR-

406 e pela Rua João Paulo Segundo. As duas vias margeiam o empreendimento 

nos extremos norte e sul. Entre a área mais consolidada do município e a área 

ocupada pelo empreendimento, existe um trecho pouco adensado e que fornece 

pouca permeabilidade viária. A distância em linha reta entre o conjunto e o centro é 

de pouco mais de 2km. É notória alguma dinâmica imobiliária no entorno do 

empreendimento: a oeste dos conjuntos, existe um loteamento bem adensado; a 

leste, a área já está loteada, mas pouco adensada; a norte, a área já está loteada, 

mas ainda não adensada; e, ao sul, está parcialmente loteada e adensada, 

predominando o uso residencial. Ainda assim, 86 pontos, divididos entre 

equipamentos, comércio e serviços, foram cadastrados no raio de 500m, 70 pontos 

dos quais estavam no próprio conjunto. A conectividade com o restante é baixa 

considerando a precariedade da infraestrutura da malha viária que desencoraja os 

deslocamentos não motorizados. 
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Figura 4 - Espacialização dos conjuntos Fauna, Flora, Terra e Mar – Ceará Mirim/RN 

 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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Figura 5 - Painel fotográfico dos conjuntos Fauna, Flora, Terra e Mar – Ceará Mirim/RN 

 

 
 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 
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2.3 Extremoz 

2.3.1 Jardins de Extremoz I, II, III e IV 

Quadro 6 - Ficha de caracterização dos empreendimentos Jardins de Extremoz I, II, III e IV. 

Ano de entrega 2011

Unidades 790

Situação Entregue

Características

Endereço

Conjunto habitacional de unidades individuais.

Loteamento Jardins de Extremoz, São Miguel Arcanjo, Extremoz/RN.

Jardins de Extremoz I, II, III e IV

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 
No ano de entrega, 2011, o entorno dos empreendimentos estava 

parcialmente loteado e muito pouco adensado, com acesso principal ao centro da 

cidade pela Rua Pinheira e pela Av. Coqueiros (principal acesso ao município). 

Havia pouca integração com a malha urbana consolidada. Atualmente, a maior parte 

do entorno está adensada e a distância linear até o centro é de cerca de 2km. 

Apesar de o entorno ainda ser predominantemente residencial, foram catalogados 

127 pontos de equipamentos, comércio e serviços, bem diversificados com relação 

ao tipo e ao porte. Algo notável é que os empreendimentos residenciais do entorno 

são provavelmente para uma faixa de renda superior à da faixa 1, fato evidente pelo 

padrão construtivo das casas, ou seja, partidos arquitetônicos e acabamentos. 

Apesar do intenso adensamento, a área do entorno mantém pouca permeabilidade 

viária em função de alguns vazios que ainda se mantêm e da falta de integração dos 

partidos urbanísticos dos loteamentos que visualmente foram projetados 

justapostos, mas sem um planejamento mais abrangente que propiciasse mais 

fluidez e integração por meio da malha viária. Um ponto positivo com relação à 

inserção, visível durante a observação do entorno na ocasião da pesquisa de 

campo, é que a rede de equipamentos, comércio e serviços vem se desenvolvendo 

nas vias de acesso aos conjuntos.  
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Figura 6 - Espacialização dos conjuntos Jardins de Extremoz I, II, III e IV – Extremoz/RN 

 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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Figura 7 - Painel fotográfico dos conjuntos Jardins de Extremoz I, II, III e IV – Extremoz/RN 

 

 
 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 
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2.4 Macaíba 

2.4.1 Campinas 

Quadro 7 - Ficha de caracterização do empreendimento Campinas. 
 

Ano de entrega 2015

Unidades 403

Situação Entregue

Características

Endereço

Conjunto habitacional de unidades individuais.

Av. Dr. Enock Garcia, Campinas, Macaíba/RN.

Campinas

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

O acesso ao conjunto Campinas se dá por uma única via local do conjunto 

que se conecta com a Av. Dr. Enock Garcia. Todo o entorno do empreendimento é 

de áreas de glebas não loteadas. A distância linear ao centro de Macaíba é de cerca 

de 2,5km, mas a acessibilidade não é fácil e depende do uso de veículos 

motorizados, já que apenas uma via contínua chega até a BR-226 que ainda precisa 

ser transposta para chegar ao centro. É nesta outra margem da BR que se 

concentram os principais equipamentos de uso cotidiano, como escolas, postos de 

saúde etc. Entre o conjunto e a BR-226, intercalam-se área adensadas e não 

adensadas. Com uso predominantemente residencial, foram cadastrados apenas 21 

pontos, predominando entre estes, comércio e serviços de pequeno porte. A falta de 

conectividade, fluidez e integração pela malha viária, além da precariedade da 

infraestrutura viária no entorno e da baixa oferta dos usos não residenciais, confere 

a esta localização o posto de uma das piores entre os empreendimentos 

pesquisados. 
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Figura 8 - Espacialização do conjunto Campinas – Macaíba/RN. 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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2.4.2 Manoel Dias 

 
Quadro 8 - Ficha de caracterização do empreendimento Manoel Dias. 

Ano de entrega 2013

Unidades 540

Situação Entregue

Características

Endereço

Conjunto habitacional de unidades individuais.

Loteamento Ferreiro Torto, Alto do Ferreiro Torto, Macaíba/RN.

Manoel Dias

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 
O acesso ao empreendimento se dá apenas por uma via projetada que 

encontra a BR-226. A área do conjunto é margeada em todos os lados por glebas 

não loteadas e em pelo menos uma face com uso de atividade rural. A distância 

linear ao centro é de mais de 3km, mas o percurso até lá é bem mais extenso por 

haver apenas uma via de acesso, sendo necessário o uso de veículos motorizados 

para acessar quaisquer equipamentos de uso coletivo. A atividade não residencial 

ainda está pouco desenvolvida, tendo sido catalogados apenas 21 pontos e em sua 

maioria de comércio e serviços de pequeno porte. O sistema viário praticamente 

inexistente do entorno oferece uma fraca conectividade com o restante da cidade 

por haver baixíssima permeabilidade e precariedade da infraestrutura, o que 

prejudica os deslocamentos não motorizados. Nem mesmo indícios de loteamentos 

no entorno são observados até esta data. 
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Figura 9 - Espacialização do conjunto Manoel Dias – Macaíba/RN 

 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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2.4.3 Minha Santa 

 
Quadro 9 - Ficha de caracterização do empreendimento Minha Santa. 

Ano de entrega 2012

Unidades 500

Situação Entregue

Características

Endereço

125 Blocos de apartamentos com 02 pavimentos, 02 unidades por 

pavimento e planta baixa em formato “caixote”.

Rua Irineu Nunes, S/N, Bela Vista - Macaíba/RN.

Minha Santa

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 
O Minha Santa é um residencial não murado, metade térreo e metade em 

pavimento superior. A primeira particularidade encontrada é o fato de o 

empreendimento estar localizado bem no limite de dois municípios, mas apesar de 

ter sido legalizado pelo município de Macaíba, cerca de 70% de sua área se 

encontra dentro dos limites de Parnamirim. Do ponto de vista da inserção, 

aparentemente a relação dos moradores com o centro de Macaíba é praticamente 

nula, já que está distante cerca de 10km lineares do seu centro e ocupando uma 

região bem adensada de Parnamirim. A distância para o centro de Parnamirim é de 

cerca de 2km lineares, mas está inserido e próximo a bairros de Parnamirim que já 

possuem uma dinâmica intensa de atividades não residenciais, o que confere a esta 

localização uma situação privilegiada se comparada aos outros empreendimentos de 

Macaíba, mesmo tendo sido cadastrados apenas 36 pontos de uso não residencial 

no raio de 500m. Com relação à conectividade com outros pontos da cidade, 

olhando para Macaíba, a acessibilidade é muito ruim; já com Parnamirim, as 

condições do sistema viário, no que concerne à infraestrutura e à permeabilidade, 

permitem uma acessibilidade razoável, mas, ainda assim, desfavorável aos 

deslocamentos não motorizados. 
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Figura 10 - Espacialização do conjunto Minha Santa – Macaíba/RN 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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Figura 11 - Painel fotográfico dos empreendimentos Campinas e Minha Santa – Macaíba/RN. 

 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 
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Figura 12 - Painel fotográfico do conjunto Manoel Dias – Macaíba/RN. 

 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 
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2.5 Monte Alegre 

2.5.1 Esperança 

Quadro 10 - Ficha de caracterização do empreendimento Esperança. 
 

Ano de entrega 2013

Unidades 169

Situação Entregue

Características

Endereço

Conjunto habitacional de unidades individuais.

Monte Alegre/RN.

Esperança

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 
O conjunto Esperança tem acesso principal pela RN-002. Quanto ao entorno 

imediato, observamos grandes glebas ainda não ocupadas e algumas residências e 

pequenos pontos comerciais nas poucas vias locais que margeiam o 

empreendimento. Em relação à área ocupada pelo conjunto, no raio de 500m, 

apenas cerca de 30% do raio está adensado. Está distante apenas cerca de um 1km 

linear do conjunto Novo Monte e cerca de 2km lineares do centro da cidade, mas 

está inserido próximo, cerca de 0,5km lineares, de uma área relativamente bem 

provida de oferta de equipamentos, comércio e serviços. Foram cadastrados 34 

pontos não residenciais, principalmente nas margens da RN-316. Dentro do próprio 

conjunto, não existia mudanças de uso até a data do levantamento de campo. A 

principal desvantagem, com relação à inserção urbana observada, é a baixa 

integração ou permeabilidade na direção da RN-316, já que a área que separa o 

conjunto desta RN ainda não foi loteada e o partido urbanístico do empreendimento 

não parece ter sido planejado de forma a estimular essa integração, já que seu 

acesso principal se afunila na direção oposta.   
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Figura 13 - Espacialização do conjunto Esperança – Monte Alegre/RN. 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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2.5.2 Novo Monte 

Quadro 11 - Ficha de caracterização do empreendimento Novo Monte. 
 

Ano de entrega 2015

Unidades 348

Situação Entregue

Características

Endereço

Conjunto habitacional de unidades individuais.

Monte Alegre/RN.

Novo Monte

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 
No conjunto Novo Monte, houve poucas mudanças de uso, mas este se 

encontra próximo à RN-316, que é o seu principal acesso, o que confere uma 

posição mais privilegiada que a do conjunto Esperança. Como ocupa 2 porções não 

contíguas, foram lançados 2 raios de 500m que se sobrepõem em grande parte, mas 

se estendem bem mais que o do Esperança e agregam 66 pontos não residenciais 

cadastrados. A distância ao centro é de cerca de 1,3km lineares, mas a exemplo do 

Esperança, apesar do baixo grau de adensamento do entorno e da precariedade da 

infraestrutura viária, a proximidade com do trecho da RN-316 que é margeada por 

equipamentos, comércio e serviços favorece o acesso aos usos não residenciais 

cotidianos. A área mais adensada de seu entorno é composta majoritariamente por 

pequenas habitações, visivelmente de faixa baixa de renda. As mudanças de uso 

ainda são pouco expressivas dentro do conjunto, que tem apenas 4 pontos 

cadastrados de comércio ou serviços familiares ou de pequeno porte. 
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Figura 14 - Espacialização do conjunto Novo Monte – Monte Alegre/RN. 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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Figura 15 - Painel fotográfico dos conjuntos Esperança e Novo Monte – Monte Alegre/RN. 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 
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2.6 Natal 

2.6.1 Morar Bem Pajuçara 

 
Quadro 12 - Ficha de caracterização do empreendimento Morar Bem Pajuçara. 

Ano de entrega _

Unidades 176

Situação
Não 

entregue

Características

Endereço

11 Blocos de apartamentos com 04 pavimentos, 04 unidades por 

pavimento e planta baixa em formato “H”.

Bairro Pajuçara – Zona Norte de Natal/RN.

Morar Bem Pajuçara

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 

Apesar de limitar-se em 3 faces com glebas não loteadas, a outra face do 

empreendimento se volta para uma área bastante adensada e bem servida de 

comércio e serviços, foram cadastrados 94 pontos no raio de 500m. A distância para 

o centro da cidade é de mais de 5km lineares, mas tem uma posição privilegiada 

para este acesso em função da proximidade com a ponte Newton Navarro. Mais do 

que a acessibilidade ao eixo centro-sul de Natal, o que confere mais vantagem em 

sua localização é a proximidade, cerca de 1km linear, com a Av. Dr. João Medeiros 

Filho, importante eixo viário para a Zona Norte que possui uma dinâmica urbana 

própria, que, em tese, oferece toda a variedade de equipamentos, comércio e 

serviços necessários ao cotidiano da população residente nesta parte da cidade. 

Considerando o sistema viário, quanto à permeabilidade e à infraestrutura, a 

conectividade com o restante da cidade é favorável na Zona Norte e razoável para o 

Centro-sul. 
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Figura 16 - Espacialização do residencial Morar Bem Pajuçara – Natal/RN. 
       

      
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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2.6.2 São Pedro 

 
Quadro 13 - Ficha de caracterização do empreendimento São Pedro. 

Ano de entrega 2016

Unidades 200

Situação Entregue

Características

Endereço

Blocos de aptos. com 04 pavimentos, quantidades de uh's por pav. 

variadas de acordo com bloco e planta baixa em formato “caixote”.

Bairro Ribeira - Natal/RN.

São Pedro

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 
O residencial São Pedro é um ponto fora da curva se comparado aos demais 

empreendimentos. É um caso particular, voltado 100% para abrigar os moradores da 

favela do Maruim que sofreram remoção de uma área estratégica para ampliação do 

Porto de Natal, situação que compeliu o poder público a realocá-los para uma área 

próxima, o que resultou na localização mais privilegiada entre todos os 

empreendimentos em todos os aspectos analisados. O bairro onde se insere é a 

Ribeira, um dos mais antigos e consolidados do município. A área é totalmente 

adensada e integrada com o restante da cidade com relação à malha viária, o que 

favorece muito os deslocamentos ativos ou não motorizados. A distância para o 

centro geográfico da cidade é de apenas 1km linear e, em seu entorno de 500m, 

foram cadastrados o maior número de pontos não residenciais de toda a pesquisa, 

258 pontos de equipamentos, comércio e serviços. 
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Figura 17 - Espacialização do residencial São Pedro – Natal/RN. 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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2.6.3 Village da Prata I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII 

 
Quadro 14 - Ficha de caracterização dos empreendimentos Village da Prata I, II, III, IV, V, VI, VII e 

VIII. 

Ano de entrega 2018

Unidades 2.048

Situação
Entrega 

parcial

Características

Endereço

128 Blocos de apartamentos com 04 pavimentos, 04 unidades por 

pavimento e planta baixa em formato “H”.

Bairro Guarapes - Natal/RN.

Village da Prata I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 

O complexo de empreendimentos Village da Prata se insere na borda do 

bairro Guarapes e do município, limitando-se com o município de Parnamirim em 

uma das faces e muito próximo também do limite com Macaíba. O Guarapes é um 

dos bairros menos adensados de Natal e a porção onde se localiza o residencial é a 

menos adensada. Seu entorno imediato é constituído de grandes glebas não 

loteadas, com exceção da face leste com algumas residências. Tem pouca 

integração com o restante do bairro e da cidade do ponto de vista da acessibilidade 

pela malha viária que ainda é precária, com pouca permeabilidade. A distância linear 

para o centro da cidade é de cerca de 11km e a distância entre o empreendimento e 

a área mais próxima de maior concentração de equipamentos, comércio e serviços, 

é de cerca de 3km lineares. O ponto considerado foi o cruzamento entre as ruas 

Miramangue e Paracatí no bairro Planalto. É a localização que teve menor 

quantidade de pontos não residenciais cadastrados, apenas 3 pontos de comércio 

ou serviço familiar ou de pequeno porte, o que confere ao Villagio a posição de pior 

localização pesquisada considerando os aspectos fixados na metodologia.
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Figura 18 - Espacialização dos residenciais Village da Prata I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII – Natal/RN. 
     

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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2.6.4 Vivendas do Planalto I, II, III e IV 

Quadro 15 - Ficha de caracterização dos empreendimentos Vivendas do Planalto I, II, III e IV. 
 

Ano de entrega 2014

Unidades 896

Situação Entregue

Características

Endereço

112 Blocos de apartamentos com 02 pavimentos, 04 unidades por 

pavimento e planta baixa em formato “H”.

Loteamento reforma, Quadras 209, 210 e 211, Guarapes - Natal/RN.

Vivendas do Planalto I, II, III e IV

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 
O residencial Vivendas do planalto está inserido em uma área em que, no 

entorno imediato, ainda predominam as grandes glebas não loteadas, limitando-se 

apenas em uma face com uma área adensada, o conjunto Leningrado. Dos 35 

pontos não residenciais cadastrados, 33 ficam neste conjunto. Está distante do 

centro de Natal, mais de 8km, mas fica próximo a dois bairros bem adensados e 

onde já existe uma rede de equipamentos, comércio e serviços: Felipe Camarão e 

Planalto. Apesar da proximidade com Felipe Camarão, uma vasta área não 

adensada entre o bairro e o conjunto, não favorece esse percurso; com relação ao 

Planalto, a distância entre o conjunto e um dos principais cruzamentos do bairro, as 

ruas Miramangue e Paracatí (com intensa atividade não residencial) é de pouco 

mais de 2km, mas existe um baixo grau de conectividade por haver ainda áreas não 

adensadas e um sistema viário ainda em desenvolvimento, desfavorável para 

deslocamentos não motorizados.  
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Figura 19 - Espacialização dos residenciais Vivendas do Planalto I, II, III e IV – Natal/RN. 
    

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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Figura 20 - Painel fotográfico dos empreendimentos Vivendas do Planalto I, II, III e IV; Morar Bem 

Pajuçara; São Pedro e Village da Prata I, II, III, IV, IV, VI, VII e VIII – Natal/RN 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 



81 
 

 

2.7 Nísia Floresta 

2.7.1 Alto da Floresta e Clovis Ferreira da Silva 

 
Quadro 16 - Ficha de caracterização do empreendimento Alto da Floresta. 

Ano de entrega 2013

Unidades 184

Situação Entregue

Características

Endereço

Conjunto habitacional de unidades individuais.

Estrada Timbó, S/N - Nísia Floresta/RN.

Alto da Floresta

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 
Quadro 17 - Ficha de caracterização do empreendimento Clovis Ferreira da Silva. 

Ano de entrega 2013

Unidades 199

Situação Entregue

Características

Endereço

Conjunto habitacional de unidades individuais.

Estrada Timbó, S/N - Nísia Floresta/RN.

Clovis Ferreira

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 

Apesar de não se tratar de empreendimentos contíguos, os conjuntos Alto da 

Floresta e Clovis Ferreira da Silva estão separados por apenas 200m de área não 

adensada e têm o mesmo acesso principal pela Estrada Timbó. Assim, compartilham 

da mesma oferta de equipamentos, comércio e serviços já que os raios de 500m se 
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sobrepõe, ou seja, compartilham da mesma localização. No entorno imediato dos 

empreendimentos, predominam grandes glebas não loteadas, com exceção da face 

oeste do Clovis Ferreira da Silva que já está loteada e parcialmente adensada com 

predomínio do uso residencial. Apresenta um baixo grau de conectividade com o 

restante da cidade e acessibilidade ao centro, já que este acesso se dá por apenas 

uma via. Ainda que a distância linear para o centro seja de 1,2km, a precária malha 

viária existente não favorece os deslocamentos não motorizados para a área mais 

antiga e consolidada no município que concentra os principais equipamentos, 

comércio e serviços cotidianos. Dentro da área que corresponde à sobreposição e à 

junção dos raios de 500m, foram cadastrados 37 pontos, com predomínio do uso 

comercial ou serviço familiar ou de pequeno porte. 

 
Figura 21 - Estrada Timbó, Nísia Floresta/RN. 

 

 
 

Fonte: banco de dados do grupo de pesquisa Estúdio Conceito/Cidades Contemporâneas, UFRN, 
2017. 
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Figura 22 - Espacialização dos conjuntos Alto da Floresta e Clovis Ferreira da Silva – Nísia Floresta/RN. 
    

    
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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2.8 Parnamirim 

Existe uma grande proximidade entre alguns empreendimentos de 

Parnamirim, os residenciais América I e II, o Terras do Engenho I e II, e o Irmã Dulce 

I, II e III. Os raios de 500m se sobrepõem levemente, mas olhando para os aspectos 

analisados neste capítulo, existem diferenças que caracterizam cada localização. 

Visto isso, optamos por não agrupá-los.  

 
2.8.1 América I e II 

Quadro 18 - Ficha de caracterização dos empreendimentos América I e II. 
 

Ano de entrega 2012

Unidades 992

Situação Entregue

Características

Endereço

62 Blocos de apartamentos com 04 pavimentos, 04 unidades por 

pavimento e planta baixa em formato “H”.

Av. João Paulo II, Bairro Nova Esperança, Parnamirim/RN

Residenciais América I e II

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 

Os residenciais América I e II são idênticos e contíguos, murados e cada um 

tem uma portaria, locais de onde partiram os eixos dos raios de 500m. O acesso aos 

empreendimentos se dá pela Estrada de Japecanga de onde inicia a Av. João Paulo 

II. O bairro Esperança, onde se insere os residenciais, está em grande parte loteado 

e adensado. Quanto ao uso, predomina o residencial e ainda restam algumas glebas 

não loteadas a oeste e ao sul dos empreendimentos. No que se refere ao sistema 

viário, percebe-se uma malha viária já consolidada, mas de infraestrutura precária e, 

particularmente na quadra ocupada pelos empreendimentos, existe uma evidente 

falha no partido urbanístico, a contiguidade de vários empreendimentos colados que 

gerou uma quadra de 2km sem nenhuma rua transversal. Além disso, o fato de 

serem todos condomínios voltados para a mesma via compromete a segurança dos 
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pedestres, visto que na rua de trás do condomínio, por exemplo, precisariam 

caminhar 2km margeando uma sucessão de muros altos, numa rua sem pavimento 

e com pouco tráfego em função do predomínio do uso residencial. A distância para o 

centro é de cerca de 4,5km lineares e a quantidade de pontos cadastrados dentro 

dos 2 raios sobrepostos foi de apenas 18 pontos, o que evidencia, se não a 

dependência de deslocamentos cotidianos para o centro, pelo menos para outras 

áreas com melhor oferta de equipamentos, comércio e serviços. 

 

Figura 23 - Face Leste dos residenciais América I e II. 
 

 
Fonte: banco de dados dos grupos de pesquisa Estúdio Conceito e Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2017. 

 



86 
 

 

Figura 24 - Espacialização dos residenciais América I e II – Parnamirim/RN. 
     

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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2.8.2 Ilhas do Atlântico e Ilhas do Caribe 

Quadro 19 - Ficha de caracterização do empreendimento Ilhas do Atlântico. 
 

Ano de entrega 2016

Unidades 496

Situação Entregue

Características

Endereço

21 Blocos de aptos. com 04 pavimentos, uh's por pavimento 

variadas de acordo com o bloco e planta baixa em formato “H”.

Rua Antônio Carlos Sobrinho, Liberdade, Parnamirim/RN

Ilhas do Atlântico

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 
Quadro 20 - Ficha de caracterização do empreendimento Ilhas do Caribe. 

Ano de entrega -

Unidades 496

Situação
Não 

entregue

Características

Endereço

21 Blocos de aptos. com 04 pavimentos, uh's por pavimento 

variadas de acordo com o bloco e planta baixa em formato “H”.

Rua Antônio Carlos Sobrinho, Liberdade, Parnamirim/RN

Ilhas do Caribe

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 
A Estrada de Cajupiranga é o principal acesso à rua onde se localizam os 

empreendimentos Ilhas do Atlântico e Ilhas do Caribe, condomínios contíguos, 

murados e com entradas por portarias, locais definidos como eixo para os raios de 

500m que se sobrepõe. O bairro da Liberdade limita-se com a Área de Expansão do 

município (área não adensada). Dentro da área delimitada pelos raios, cerca de 70% 

ainda é de glebas não loteadas e a maior parte da área adensada corresponde aos 
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empreendimentos. No restante da ocupação, predomina o uso residencial. Ainda 

assim, foram cadastrados 30 pontos de uso não residencial, algo importante se 

relacionado ao baixo grau de adensamento. A malha viária é bem pouco 

desenvolvida, com baixa permeabilidade e de infraestrutura precária, o que, 

somando à baixa ocupação, desfavorece os deslocamentos não motorizados. A área 

mais próxima provida de equipamentos, comércio e serviços cotidianos é o centro de 

Parnamirim, distante cerca de 2,5km lineares dos empreendimentos, mas a 

conectividade com o centro e demais áreas da cidade é baixa em função da malha 

viária limitada. 

 
Figura 25 - Rua Antônio Carlos Sobrinho, face leste e de acesso aos residenciais Ilhas do Atlântico e 

Ilhas do Caribe. 

 

 
 

Fonte: banco de dados dos grupos de pesquisa Estúdio Conceito e Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 
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Figura 26 - Espacialização dos residenciais Ilhas do Atlântico e Ilhas do Caribe – Parnamirim/RN. 
    

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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2.8.3 Ilhas do Pacífico e Vida Nova 

 
Quadro 21 - Ficha de caracterização do empreendimento Ilhas do Pacífico 

Ano de entrega 2013

Unidades 432

Situação
Não 

entregue

Características

Endereço

18 Blocos de apartamentos com 04 pavimentos, 06 unidades por 

pavimento e planta baixa em formato “H”.
Av. Brigadeiro Afonso Trompowsky, Passagem de Areia, 

Parnamirim/RN.

Ilhas do Pacífico

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 
 

Quadro 22 - Ficha de caracterização do empreendimento Vida Nova. 

Ano de entrega 2012

Unidades 464

Situação Entregue

Características

Endereço

19 Blocos de apartamentos com 04 pavimentos, 06 unidades por 

pavimento e planta baixa em formato “H”.

Av. Paulo Afonso, Passagem de Areia, Parnamirim/RN.

Vida Nova

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 

No tocante aos aspectos analisados, esta localização é uma das mais 

privilegiadas entre as pesquisadas. Os empreendimentos que são contíguos, 

murados e com portarias individuais, estão inseridos em um bairro intensamente 

adensado com grande diversidade de usos. Foram cadastrados 144 pontos não 

residenciais dentro da área de sobreposição dos raios de 500m, o que possibilita 



91 
 

 

reduzida dependência de deslocamentos ao centro ou outros bairros para acessar 

equipamentos, comércio e serviços cotidianos. Distante apenas 1km linear da BR-

101 e 1,5km do centro da cidade, tem acesso por pelo menos 2 importantes 

avenidas, a Av. Brigadeiro Afonso Trompowsky e a Av. Pres. Getúlio Vargas. 

Apenas uma face da projeção dos residenciais está voltada para uma área sem 

ocupação, mas se trata de um baixo percentual considerando todo o entorno. A 

conectividade com o restante da cidade é satisfatória em virtude da malha viária bem 

consolidada, com boa permeabilidade e infraestrutura viária boa, necessitando de 

melhorias apenas na pavimentação e calçadas, ainda assim, no geral, favorece os 

deslocamentos não motorizados. 

 

Figura 27 - Avenida Paulo Afonso, face leste e de acesso ao residencial Vida Nova. 
 

 
 

Fonte: base de dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2017 
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Figura 28 - Espacialização dos residenciais Ilhas do Pacífico e Vida Nova – Parnamirim/RN. 
    

    
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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Figura 29 - Painel fotográfico dos residenciais América I e II; Ilhas do Atlântico/Ilhas do Caribe e Ilhas 
do Pacífico/Vida Nova – Parnamirim/RN. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 
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2.8.4 Irmã Dulce I, II e III 

 
Quadro 23 - Ficha de caracterização dos empreendimentos Irmã Dulce I, II e III. 

Ano de entrega -

Unidades 768

Situação
Não 

entregue

Características

Endereço

24 Blocos de apartamentos com 04 pavimentos, 08 unidades por 

pavimento e planta baixa em formato “H duplo”.

Rua Santa Ágata, 130, Nova Esperança, Parnamirim-RN.

Irmã Dulce I, II e III

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 

O acesso aos empreendimentos Irmã Dulce I, II e III é viabilizado pela Estrada 

de Japecanca, onde se origina a Rua Santa Ágata, via para onde se voltam os 3 

acessos ao residencial. Por se tratar de um empreendimento não entregue, com 

obras paralisadas, a divisão do empreendimento em 3 etapas não estava visível na 

ocasião da pesquisa de campo, por isso apenas um raio de 500m foi traçado 

partindo do centro do empreendimento. Situado em uma área em expansão, o 

entorno dos residenciais está loteada ou adensada em grande parte. Apenas a face 

norte do empreendimento não está ocupada. O predomínio é de uso residencial, 

com apenas 13 pontos não residenciais cadastrados. A distância ao centro da 

cidade é de cerca de 4km lineares e de 1,8km à porção do bairro mais provida de 

equipamentos, comércio e serviços. A malha viária já está consolidada no entorno 

imediato, mas tem pouca permeabilidade na direção dos bairros mais adensados e 

carece de infraestrutura, o que desencoraja deslocamentos não motorizados e 

fornece pouca conectividade com o restante da cidade, restringindo a acessibilidade 

aos destinos cotidianos. 
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Figura 30 - Espacialização dos residenciais Irmã Dulce I, II e III – Parnamirim/RN. 
    

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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2.8.5 Nelson Monteiro e Waldemar Rolim 

 
Quadro 24 - Ficha de caracterização dos empreendimentos Nelson Monteiro e Waldemar Rolim. 

Ano de entrega 2011

Unidades 848

Situação Entregue

Características

Endereço

53 Blocos de apartamentos com 04 pavimentos, 04 unidades por 

pavimento e planta baixa em formato “H”.

Rua Antônia de Lima Paiva, Nova Esperança, Parnamirim/RN.

Nelson Monteiro e Waldemar Rolim

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

Das quatro faces dos empreendimentos (contíguos, murados e com portarias 

individuais), apenas a face leste está ocupada. A área não adensada compreende 

cerca de 60% do raio de 500m. Entretanto, foram cadastrados 50 pontos não 

residenciais, quantidade razoável se comparada aos outros empreendimentos de 

Parnamirim. As faces norte e oeste são bem adensadas, com uma malha viária já 

consolidada e com infraestrutura mínima. Os outros lados ainda comportam grandes 

glebas não loteadas, mas a proximidade com a BR-101, cerca de 0,8km, é uma 

vantagem que contrabalança os aspectos negativos no que diz respeito à inserção 

urbana dos empreendimentos. A conectividade com o restante da cidade, de um 

modo geral, é razoável, com distância linear para o centro da cidade de 2,5km, 

acessibilidade que só não é favorável para os deslocamentos não motorizados.  
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Figura 31 - Espacialização dos residenciais Nelson Monteiro e Waldemar Rolim – Parnamirim/RN. 
    

    
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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2.8.6 Terras do Engenho I e II 

Quadro 25 - Ficha de caracterização dos empreendimentos Terras do Engenho I e II. 
 

Ano de entrega 2013

Unidades 992

Situação Entregue

Características

Endereço

24 Blocos de apartamentos com 04 pavimentos, 04 unidades por 

pavimento e planta baixa em formato “H”.
Estrada de Japecanga / Rua Doutor Mário Negócio, 4100 - Bairro 

Nova Esperança, Parnamirim/RN.

Terras do Engenho I e II

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 

O acesso principal, para não dizer único, aos residenciais Terras do Engenho 

I e II (condomínios contíguos, murados e com portarias individuais) é a Estrada de 

Japecanga. Não obstante a proximidade com os empreendimentos América I e II e 

Irmã Dulce I, II e III, a baixa permeabilidade do sistema viário no entorno do Terras 

do Engenho torna esta localização bem mais desvantajosa do que as outras, pois 

soma-se a isto a precariedade da infraestrutura viária, as grandes glebas sem 

ocupação e o predomínio do uso residencial. Foram cadastrados apenas 7 pontos 

com outro tipo de uso dentro do raio de 500m. Este quadro sugere um alto grau de 

dependência ao centro ou outros pontos da cidade para acessar os equipamentos, 

comércio e serviços cotidianos. A distância para o centro de Parnamirim é de mais 

de 5km lineares, já para a área mais próxima com maior concentração de destinos 

cotidianos é de cerca de 3km lineares, percursos que por suas configurações não 

oferecem qualquer atrativo para deslocamento não motorizados, formando um 

conjunto de fatores que torna esta localização a segunda pior entre as analisadas. 
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Figura 32 - Terras do Engenho I e II – Parnamirim/RN. 
    

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 



100 
 

 

Figura 33 - Painel fotográfico dos empreendimentos Irmã Dulce I, II e III; Nelson Monteiro/ Waldemar 
Rolim e Terras do Engelho I e II – Parnamirim/RN. 

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 
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2.9 São Gonçalo do Amarante 

2.9.1 Jomar Alecrim 

 
Quadro 26 - Ficha de caracterização do empreendimento Jomar Alecrim. 

Ano de entrega 2011

Unidades 305

Situação Entregue

Características

Endereço

Conjunto habitacional de unidades individuais.

RN-160 / Av. Brasil, Loteamento Brasil, São Gonçalo do 

Amarante/RN.

Jomar Alecrim

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 
O acesso ao conjunto Jomar Alecrim se dá pela RN-160, encontrando com a 

Av. Brasil, principal via do empreendimento. O município de São Gonçalo do 

Amarante tem uma característica importante do ponto de vista da mobilidade urbana. 

Dispõe de duas centralidades, ou seja, duas áreas que concentram atividade não 

residencial. Trata-se do centro tradicional e do bairro Amarante, na porção que se 

limita com o município de Natal. Desses, o mais próximo ao conjunto é o centro 

tradicional que fica a menos de 2km lineares de distância. Com relação à 

conectividade com o restante da cidade, embora o entorno já esteja praticamente 

todo loteado ao norte da RN-160, a área é ainda pouco adensada com predomínio 

de uso residencial. No raio de 500m, foram cadastrados apenas 24 pontos, em sua 

maioria de comércio ou serviço familiar ou de pequeno porte. O acesso aos 

principais equipamentos, comércio e serviços cotidianos depende do acesso ao 

centro que se concentra na RN-160, uma vez que a malha viária adjacente tem 

infraestrutura precária e com baixa permeabilidade e não é atrativa para os 

deslocamentos não motorizados.  
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Figura 34 - Espacialização do conjunto Jomar Alecrim – São Gonçalo do Amarante/RN. 
    

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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2.9.1 Dr. Ruy Pereira dos Santos (Res. São Gonçalo do Amarante I, II, III, IV, V e 

VI). 

Quadro 27 - Ficha de caracterização do empreendimento Dr. Ruy Pereira dos Santos. 

 

Ano de entrega 2016

Unidades 1.800

Situação
Entrega 

parcial

Características

Endereço

112 Blocos de apartamentos com 04 pavimentos, 04 unidades por 

pavimento e planta baixa em formato “H”.

Av. Vice Presidente José Alencar, São Gonçalo do Amarante/RN.

Ruy Pereira dos Santos - Res. São Gonçalo do Amarante I, II, III, IV, V e 

VI

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 

O complexo de empreendimentos Dr. Ruy Pereira Santos está distante 

apenas 1,5km lineares do conjunto Jomar Alecrim, o que confere características 

parecidas no que diz respeito à localização. Está mais distante da RN-160, cerca de 

2,5km, mas o principal acesso também é pela Av. Brasil. O entorno imediato é 

menos adensado, com grandes áreas ainda sem ocupação e poucos pontos de uso 

não residencial, apenas 19, em grande maioria de comércio e serviço familiar ou de 

pequeno porte. Ou seja, tem forte dependência de deslocamento ao centro que está 

distante cerca de 3,5km lineares para o acesso aos equipamentos, comércio e 

serviços cotidianos. Compartilha com o Jomar Alecrim a mesma rede de malha 

viária, de infraestrutura precária, baixa permeabilidade e baixa atratividade para 

deslocamentos não motorizados.  
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Figura 35 - Espacialização dos residenciais do Complexo Dr. Ruy Pereira Santos – São Gonçalo do Amarante/RN. 
    

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 



105 
 

 

Figura 36 - Painel fotográfico do empreendimento Jomar Alecrim e complexo Dr. Ruy Pereira Santos 
– São Gonçalo do Amarante/RN. 

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas. 
UFRN, 2018. 
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2.10 São José de Mipibu 

2.10.1 Monte Pascoal  

Quadro 28 - Ficha de caracterização do empreendimento Monte Pascoal. 
 

Ano de entrega 2015

Unidades 161

Situação Entregue

Características

Endereço

Conjunto habitacional de unidades individuais.

Bairro Pau Brasil, São José de Mipibu/RN.

Monte Pascoal

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2017. 

 

O acesso principal ao conjunto Monte Pascoal é pela Av. Moizaneil de 

Carvalho. O bairro Pau Brasil, onde se insere o conjunto, tem característica 

predominantemente rural, onde se ressaltam apenas um loteamento e dois 

conjuntos habitacionais, ou seja, toda área adensada do entorno é mormente 

residencial. Dos 32 pontos de uso não residencial cadastrados no raio de 500m, a 

maioria é de comércio ou serviço familiar ou de pequeno porte ou religiosos, o que 

evidencia a dependência de deslocamento ao centro da cidade para acesso aos 

equipamentos, comércio e serviços cotidianos. A distância ao centro é de cerca de 

4km lineares, e o baixo grau de adensamento do entorno resulta em pouca 

conectividade com o centro e o restante da cidade e acessibilidade muito 

desfavorável para deslocamentos não motorizados, considerando a precariedade da 

infraestrutura da única via que liga o conjunto ao centro. 
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Figura 37 - Espacialização do conjunto Monte Pascoal – São José de Mipibu/RN. 
    

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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Figura 38 - Painel fotográfico do conjunto Monte Pascoal – São José de Mipibu/RN. 
 

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 
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Quadro 29 - Síntese sobre o entorno dos empreendimentos. 

Cidade
Pontos 

cadastrados 

Distância ao 

centro/outra 

centralidade

Adensamento 

no entorno

Conectividade 

com outros 

bairros

Natal                          3  11km / 3 km  Baixo  Baixa 

Natal                        94  5 km / 1 km  Médio  Média 

Natal                        35  8 km / 2 km  Baixo  Baixa 

Natal                      258  1 km  Alto  Alta 

Parnamirim                        13  4 km / 1,8 km  Médio  Baixa 

Parnamirim                        18  4,5 km / 2,3 km  Médio  Baixa 

Parnamirim                          7  5 km   Baixo  Baixa 

Parnamirim                        30  2,5 km  Baixo  Baixa 

Parnamirim                      144  1,5 km  Alto  Alta 

Parnamirim                        50  2,5 km  Média  Média 

Macaíba                        36  10 km / 2 km  Médio  Média 

Macaíba                        21  2,5 km  Baixo  Baixa 

Macaíba                        21  3 km  Baixo  Baixa 

São Gonçalo                        24  2 km  Baixo  Baixa 

São Gonçalo                        19  3,5 km  Médio  Baixa 

Extremoz                      127  2 km  Alto  Baixa 

Monte Alegre                        34  2 km  Médio  Baixa 

Monte Alegre                        66  1,3 km  Médio  Baixa 

Nísia Floresta                        37  1,2 km  Baixo  Baixa 

Ceará-Mirim                        86  2 km  Médio  Baixa 

São José                        32  4 km   Médio  Baixa 

LEGENDA: Bom Regular Ruim

Fauna, Flora, Mar e Terra

Monte Pascoal

Empreendimento

Campinas

Manoel Dias

Jomar Alecrim

Ruy Pereira I, II, III, IV, V, VI

Village da Prata

Morar Bem Pajuçara

Vivendas do Planalto I, II, III, IV

São Pedro

Irmã Dulce I, II, III

America I e II

Terras do Engenho I e II

Ilhas do Atlantico e do Caribe

Ilhas do Pacífico e Vida Nova

Alto da Floresta e Clovis F.

Local Aspectos analisados

Nelson M. e Waldemar R.

Minha Santa

Jardins de Extremoz I, II, II, IV

Esperança 

Novo Monte

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades 

Contemporâneas, UFRN, 2018. 

 
O quadro-síntese evidencia que a inserção intraurbana dos empreendimentos 

é bem diversa, e que a “desvantagem” mais recorrente é a baixa conectividade com 

outros pontos da cidade o que é reflexo do baixo adensamento do entorno ou do 

adensamento sem um planejamento que favoreça a conectividade, este é o principal 

problema da implantação de grandes empreendimentos residenciais em zonas de 

expansão, ainda sem uma ocupação consolidada. Com relação a distância ao 

centro, os dados são relativos, uma longa distância ao centro de um 

empreendimento localizado em uma área bem adensada e servida de infraestrutura 

de serviços e equipamentos não é um problema tão grave quanto para outro que 

esteja em condições adversas a estas.  

 
Entre os três primeiros aspectos que observamos para analisar as 

localizações (adensamento, conectividade e distância ao centro), um deles teve 

destaque, a falta de conectividade entre o entorno dos empreendimentos e o 

restante da cidade, fato que se apresenta de duas formas: em alguns casos, a baixa 

conectividade é decorrente da existência de áreas não adensadas, por vezes com 

grandes glebas não loteadas no entorno dos empreendimentos e consequentemente 
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a inexistência de sistema viário; em outros caso, a baixa conectividade resulta de um 

sistema viário existente mal planejado ou não planejado, em locais onde a ocupação 

por loteamentos tem desenhos desconexos uns entre os outros, impedindo que haja 

fluidez nos deslocamentos no próprio entorno e para outras localidades.  

Mas foi ao incorporar aos procedimentos de pesquisa, a análise do uso do 

solo no entorno dos empreendimentos com o levantamento dos pontos não 

residenciais, que foi possível ter um melhor parâmetro de comparação que 

expressasse quantitativamente e qualitativamente as diferenças de inserção de cada 

localização, o que confirmou a percepção inicial de que não existe um padrão de 

inserção intraurbana nestes empreendimentos, contrariando a premissa inicial.  

Em suma, esta etapa da pesquisa de campo foi de grande relevância para 

identificar as particularidades relativas às condições de inserção urbana mais 

próprias à análise da mobilidade urbana, considerando a conceituação mais atual 

deste conceito. Os aspectos observados em cada localização foram norteadores 

para uma visão realista das condições de mobilidade no entorno dos 

empreendimentos por avaliar em dois níveis cada localização, ou seja, a observação 

inicial é do entorno imediato (raio de 500m), distância favorável aos deslocamentos 

cotidianos e a sustentabilidade na mobilidade urbana, mas não desconsidera sua 

relação com o restante da cidade, ponto fundamental ao direito à cidade.   

É evidente que, para cumprir o objetivo de uma análise realmente 

aprofundada das condições de mobilidade nas localizações escolhidas, é necessário 

olhar não apenas para os destinos mais prováveis, próximos favoráveis, mas 

conhecer a real rotina de deslocamentos dos beneficiários dos empreendimentos 

para saber quais são os destinos reais e desejáveis por esta população, informações 

que serão obtidas e analisadas na próxima etapa da pesquisa com a realização de 

entrevistas por meio de questionários em alguns empreendimentos selecionados. O 

objetivo da etapa seguinte é selecionar para análise as piores localizações 

encontradas. Conhecer a rotina dos moradores, identificar as principais barreiras ou 

dificuldades para realização dos deslocamentos realizados ou desejáveis e as 

estratégias utilizadas pelas pessoas para vencer estas dificuldades de forma a obter 

uma análise mais fidedigna das condições de mobilidade urbana em cada 

localidade.  



111 
 

 

3. PERFIL DOS DESLOCAMENTOS COTIDIANOS: DESTINO, MOTIVO, MODO E 

TEMPO DAS VIAGENS FREQUENTES E OCASIONAIS. 

Para conhecer a rotina dos deslocamentos dos moradores dos 

empreendimentos pesquisados, evidentemente foi necessária a realização de 

entrevistas. Esta etapa da pesquisa de campo em que foram realizadas as 

entrevistas por questionários, envolveu todo o Grupo de Pesquisa Cidades 

Contemporâneas. O intuito do grupo de pesquisa foi realizar as entrevistas em todos 

os empreendimentos entregues, para tanto, o Laboratório de Estatística Aplicada da 

UFRN foi consultado para realizar o cálculo da amostragem. O total de entrevistas 

realizadas foi de 882. No intuito de atender a objetivos distintos dentro do tema 

comum que é o PMCMV Faixa 1, o roteiro das entrevistas abrange aspectos 

diversos da habitação, como: condição da moradia (se própria, alugada, cedida ou 

outro); satisfação do morador com relação ás características da unidade 

habitacional, localização e entorno; composição familiar e deslocamentos cotidianos 

da família e finalmente sobre a comercialização das unidades. Mais detalhes sobre 

esse processo constam na ficha técnica da pesquisa em anexo.   

Nesta pesquisa, o interesse é o de conhecer as condições de deslocamento 

dos moradores e compreender estas condições caracterizam ou contribuem para 

configuração de quadros de isolamento segregação ou socioespacial e acesso às 

estruturas de oportunidades e ao direito à cidade, o que nos levou a optar por um 

recorte de análise resultante das seguintes premissas: Estar entre as piores 

localizações com relação a quantidade geral de pontos de uso não residência 

cadastrados (identificados no capítulo anterior); estar localizado em município da 

RMNatal Funcional, ou seja, que tenham alto e médio níveis de integração com o 

polo (Natal) e ter sido totalmente entregue (todas as etapas) até 2015.  

Aplicado estes filtros, sete empreendimentos foram selecionados para análise 

dos dados pertinentes, são os seguintes: O Residencial Vivendas do Planalto I, II, III 

e IV, em Natal; O Conjunto Jomar Alecrim em São Gonçalo do Amarante; Os 

Conjuntos Campinas, Manoel Dias e Residencial Minha Santa em Macaíba; e os 

Residenciais América I e II e Terras do Engenho I e II em Parnamirim. 
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Quadro 30 - Empreendimentos selecionados para o recorte de análise. 

 

Cidade Tipologia Ano de entrega
Número de 

unidades

Questionários 

realizados
Natal  Apartamentos 2014                    896                      46 

Parnamirim  Apartamentos 2012                    992                      78 

Parnamirim  Apartamentos 2013                    992                      79 

Macaíba  Apartamentos 2012                    500                      40 

Macaíba  Casas 2015                    403                      33 

Macaíba  Casas 2013                    540                      42 

São Gonçalo  Casas 2011                    305                      22 

4628 340

Manoel Dias

Jomar alecrim

TOTAL

Empreendimento

Vivendas do Planalto I, II, III, IV

America I e II

Terras do Engenho I e II

Minha Santa

Campinas

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 

Os dados coletados foram utilizados incialmente para caracterizar um perfil de 

deslocamentos em cada empreendimento. Estes perfis são passíveis de 

comparação entre si, mas para uma fazer uma avaliação que revele o objetivo ora 

proposto, é necessário ter algum parâmetro que sirva como referência para 

verificação, optamos por confrontar estes dados com os perfis de deslocamentos 

nos municípios em que se localizam os empreendimentos, dados da pesquisa 

domiciliar de origem-destino realizada em 2007 no âmbito da elaboração do plano 

diretor de transportes da RMNatal. 

O questionário completo utilizado para realização das entrevistas está anexo, 

os dados utilizados neste trabalho foram os seguintes:  

a. Avaliação pelo entrevistado se a moradia atual melhorou ou piorou com relação à 

anterior, no tocante à localização; 

b. Composição familiar (Idades/sexo/escolaridade/Profissão/ (público, privado, 

autônomo, informal, desempregado, nunca trabalhou) 

c. Se possui veículo motorizado ou não motorizado (Carro, moto ou bicicleta); 

d. Deslocamentos frequentes ou ocasionais do entrevistado e de cada residente na 

unidade (Destino, modo e tempo das viagens). 

São consideradas viagens frequentes aquelas realizadas para trabalho ou 

local de estudo, excluídas as pessoas que não realizam deslocamento 

diários/frequentes (pessoas que trabalham em casa, pensionistas, aposentados, 

desempregados, crianças em idade não escolar, donas de casa, etc., ou que não 

informou deslocamentos). 

São consideradas viagens ocasionais aquelas realizadas esporadicamente, 

para compras, assuntos pessoais, lazer, saúde, outros, segundo informações 
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prestadas pela pessoa entrevistada sobre os deslocamentos eventuais realizados 

pela família.  

A pesquisa realizada perguntou aos entrevistados ainda sobre os tempos de 

deslocamento. Embora se trate de tempo medido de maneira subjetiva pelos 

entrevistados, os tempos de viagem indicados servem parâmetro para comparação 

entre os distintos modos de transporte utilizados e referência para avaliação das 

distâncias de deslocamento especialmente por modos não motorizados de 

transporte. 

A análise dos dados foi realizada da seguinte forma: Os deslocamentos que 

antes estavam agrupados em cada entrevista, foram desagregados para 

visualização de cada viagem individualmente. Os deslocamentos foram divididos por 

frequência (viagens frequentes ou ocasionais), por modal (não motorizado, 

motorizado coletivo – ônibus, van, transporte escolar ou trem e motorizado individual 

– carro, moto ou taxi). Também foram separados e analisados por motivo (trabalho, 

estudo, compras, lazer, saúde e outros), foram observados os principais destinos 

(municípios) de cada viagem e os tempos de deslocamentos, o que nos permitiu 

visualizar o perfil de cada empreendimento/localização. 

Quando nos referimos no texto aos destinos, além dos municípios que 

aparecem em maior percentual nas respostas, utilizamos como opção “outros”, para 

expressar os destinos para municípios com soma de percentual muito baixa para 

serem desagregados. Ou “vários”, para indicar casos a exemplo de pessoas que 

trabalham em lugares variados, como pedreiros ou faxineiras. 

3.1 Perfil dos deslocamentos por empreendimento. 

3.1.1. Vivendas do Planalto I, II, III e IV 

Nas 46 entrevistas realizadas no Vivendas do Planalto, foram identificados 87 

deslocamentos frequentes para trabalho ou estudo (entrevistados e família) e 97 

deslocamentos ocasionais (entrevistados e família). Separando por modo, 

identificamos que grande parcela das viagens realizadas por transporte motorizado 

coletivo se refere principalmente ao transporte escolar. Identificamos um percentual 

representativo de deslocamentos não motorizados, principalmente por motivo 

trabalho (o maior entre todos os empreendimentos analisados), o que pode indicar a 

existência de postos de trabalho próximo ao empreendimento, ou uma baixa oferta 

de transporte coletivo ou mesmo a dificuldade financeira dos moradores para 
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 Estudo e Trabalho Estudo Trabalho 

acessar os modos motorizados. O percentual de uso de transporte coletivo é bem 

significativo, mas a exemplo de outros empreendimentos, esse percentual sobe em 

função dos deslocamentos para estudo que são viabilizados por meio do transporte 

escolar fornecido de forma gratuita pela prefeitura de Natal, já que existem poucas 

escolas no entorno do empreendimento, apenas um CEMEI está dentro do raio de 

500m. Quanto ao uso de transporte motorizado individual tem a menor parcela entre 

os casos analisados, o que pode estar relacionado à renda dos moradores. 

Gráfico 1 - Vivendas do Planalto I, II, III e IV - distribuição das viagens frequentes por modo de 
transporte utilizado. 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 

Quanto a distribuição das viagens ocasionais por motivo, em todos os 

empreendimentos observamos a predominância dos deslocamentos para compras 

ou lazer, no Vivendas não é diferente. Podemos salientar sobre estes dados, que as 

compras são em grande maioria realizadas no próprio bairro e que o motivo lazer 

predominantemente tem como destino a igreja ou a praia. Com relação ao modo, 

identificamos no Vivendas do Planalto, o menor percentual de modo motorizado 

individual e maior não motorizado entre todos os casos analisados. 
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Gráfico 2 - Vivendas do Planalto I, II, III e IV - distribuição das viagens ocasionais por motivo e modo 
de transporte utilizado. 

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 

Entre todos os motivos dos deslocamentos, o destino predominante é Natal, o 

certamente que tem relação com o alto percentual de viagens não motorizadas, só 

não se sabe “quem é causa e quem é efeito” deste dado. 

 

Gráfico 3 - Vivendas do Planalto I, II, III e IV - distribuição das viagens por destino. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades 
Contemporâneas, UFRN, 2018. 

 

Sobre os tempos de deslocamento, no geral as viagens por transporte 

motorizado individual são relativamente mais longas que os outros condomínios. 

Mas algo a destacar é que apesar de o Vivendas do Planalto apresentar uma grande 

parcela de deslocamentos não motorizados (o maior percentual de todos os casos 

analisados), uma grande parcela (70,2%) desses deslocamentos tem tempo de 

viagem de até 20 minutos e a maior parte do percentual (91,5%), não excede o 

tempo de 40 minutos. 
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Gráfico 4 - Vivendas do Planalto I, II, III e IV - distribuição das viagens realizadas por modo de 
transporte em relação ao tempo estimado de viagem. 

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades 
Contemporâneas, UFRN, 2018. 

 
Foi proposto aos entrevistados que fizessem uma comparação entre a 

moradia anterior e a atual sob diversos aspectos como relatado anteriormente, o 

questionamento sugerido foi o de avaliar se a situação atual “melhorou” ou “piorou” 

comparada a anterior. Quando a pergunta se referia a “aspectos gerais”, em todos 

os empreendimentos pesquisados, o percentual que respondeu “melhorou” foi igual 

ou superior a 84%, parcela muito expressiva. Mas quando a pergunta se referia 

apenas ao quesito localização, esse percentual caiu bastante. No Vivendas do 

Planalto, a satisfação que “no geral” é de 91%, muda bastante quanto a “localização” 

que é de 46,23%, ou seja, 53,77% dos entrevistados relataram uma “piora” com 

relação a localização. 

Gráfico 5 - Vivendas do Planalto I, II, III e IV – comparação da situação de moradia atual em relação à 
moradia anterior. 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 
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3.1.2 América I e II 

As 78 entrevistas realizadas produziram os dados de um total de 185 

deslocamentos frequentes para trabalho ou estudo (entrevistados e família) e 149 

deslocamentos ocasionais (entrevistados e família).  

A maioria das viagens frequentes, ou seja, por motivo de estudo ou trabalho, 

originadas nos Residenciais América I e II são realizadas utilizando modos 

motorizados de transporte (68,6%). Os modos não motorizados (a pé ou bicicleta) 

são utilizados em 31,4% das viagens. 

Quando analisadas apenas as viagens por motivo estudo, verifica-se uma 

redução no percentual dos modos motorizados individuais (carro e moto) e um 

aumento nos percentuais de modos não motorizados e coletivos. Isto ocorre por dois 

motivos específicos. O primeiro pelo fato de existirem 04 escolas no bairro de Nova 

Esperança e mais 03 escolas no bairro de Vale do Sol, o que permite deslocamentos 

não motorizados de curtas distâncias. O segundo motivo é o fato de a Prefeitura de 

Parnamirim disponibilizar de transporte escolar gratuito levando os estudantes até 

escolas localizados em bairros mais distantes.  

Quando analisadas apenas as viagens por motivo trabalho, verifica-se uma 

redução no percentual dos modos não motorizados (a pé e bicicleta) e aumento no 

percentual dos modos motorizados individuais (carro e moto). Isto ocorre pelo fato 

de os locais de trabalho serem mais distantes (especialmente outros bairros de 

Parnamirim e Natal) e pela posse de veículo privado por parcela dos moradores 

entrevistados.  

Gráfico 6 - América I e II - distribuição das viagens frequentes por modo de transporte utilizado. 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 

 

 Estudo e Trabalho Estudo Trabalho 
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Com relação as viagens não frequentes, segundo as informações prestadas 

pelos entrevistados, a maioria dos deslocamentos são por motivo compras, cerca de 

51%, seguidas pelo motivo lazer, 35%. Cumpre destacar que, de acordo com os 

entrevistados, grande parte das viagens pelo motivo lazer compreende visita a 

parentes e familiares, atividades religiosas e praia. 

Os deslocamentos não frequentes são realizados em sua maioria utilizando 

modos motorizados de transporte (89,44%) sendo cerca de 4% por táxi ou moto táxi. 

Apenas 10,56% destas viagens são realizadas a pé ou por bicicleta. Se 

considerados apenas os motivos compras e lazer este percentual cai ainda mais, 

passando a apenas 6,5%, o que indica que os destinos das viagens por estes 

motivos estão localizados distantes do local de moradia, o que inviabiliza os 

deslocamentos não motorizados. 

Gráfico 7 - América I e II - distribuição das viagens ocasionais por motivo e modo de transporte 
utilizado 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 

Partindo-se para a análise dos principais destinos das viagens frequentes por 

motivo trabalho, verifica-se uma maior distribuição dos destinos. Parnamirim é 

destino de 41% das viagens, Natal é destino de 39,8% e os demais destinos 

representam 19,3%, indicando que, de fato, as viagens por este motivo possuem 

destinos mais distantes do local de moradia.  

Já para as viagens por motivo estudo, a análise revela que, quase em sua 

totalidade, estas viagens possuem destino em Parnamirim, sendo quase metade 

destinos localizados nas proximidades do residencial, o que viabiliza que os 

deslocamentos sejam realizados por modos não motorizados de transporte. 

Considerando apenas as viagens ocasionais, ou seja, as viagens 

esporádicas, por motivo compras, verifica-se que o principal destino é Parnamirim 
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(86,8%), especialmente no Centro. Natal é destino de 13,2% das viagens por motivo 

“compras”, com destaque para os mercados de atacado localizados às margens da 

BR-101.  

Já quando analisado apenas o motivo lazer, Parnamirim aparece como 

destino em 63,5% das viagens, com destaque para as praias do litoral do município 

(Pium, Cotovelo e Pirangi). Natal aparece como destino de 34,6% das viagens, 

principalmente praias e shoppings. 

Gráfico 8 - América I e II - distribuição das viagens por destino. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

Com relação ao tempo de deslocamentos, examinando apenas as viagens 

realizadas por modos não motorizados de transporte (a pé ou bicicleta), a pesquisa 

revela que a grande maioria dos deslocamentos levam até 20 minutos. 

Considerando uma velocidade média de caminhada de 6 km/h, tem-se, então, que 

se tratam de viagens de até 2 quilômetros de distância em 93% dos casos, e viagens 

de 4 a 6 km em 7% dos casos. 

Já as viagens realizadas por transporte coletivo apresentam tempos de 

deslocamento bastante variados, com percentuais equivalentes em todas as faixas 

de tempo. Isto ocorre pelo fato de os destinos acessados por transporte coletivo 

estarem localizados em bairros distintos de Parnamirim e Natal, além de outras 

localidades, o que implica em grande variação de distâncias de viagem e itinerários. 

As viagens realizadas por transporte motorizado individual (moto ou 

automóvel) possuem na maioria, tempo de até 40 minutos. Assim como para as 

viagens por transporte coletivo, os destinos dos deslocamentos por transporte 

motorizado individual também são variados, tanto em bairros de Parnamirim quanto 

Natal, e até outros municípios. Todavia, diferente das viagens por transporte 
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coletivo, que possuem itinerários maiores e paradas ao longo do percurso, as 

viagens por moto ou automóvel tendem a ser mais rápidas por serem diretas e sem 

paradas.  

Gráfico 9 - América I e II - distribuição das viagens realizadas por modo de transporte em relação ao 
tempo estimado de viagem. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 

Quando questionados sobre a localização da moradia em relação à anterior, 

(se melhorou ou piorou), por pequena maioria (53,48%) as pessoas entrevistadas no 

Residencial América I e II responderam que a situação piorou quanto a localização, 

já para 46,52% a situação melhorou, contrastando bastante com a satisfação dos 

moradores de uma forma geral, já que 87% dos entrevistado consideram que, no 

geral, a moradia melhorou. 

Gráfico 10 - Residencial América I e II – comparação da situação de moradia atual em relação à 
moradia anterior. 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 
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3.1.3 Terras do Engenho I e II 

No Terras do engenho foram realizadas 79 entrevistas, nos dados obtidos 

constam um total de 204 deslocamentos frequentes para trabalho ou estudo 

(entrevistados e família) e de 172 deslocamentos ocasionais (entrevistados e 

família). O primeiro aspecto que salta aos olhos, é o baixo percentual de 

deslocamentos não motorizados. A exemplo de todos os empreendimentos 

analisados, o alto percentual de modo motorizado coletivo para as viagens 

frequentes é devido principalmente ao transporte escolar que é fornecido 

gratuitamente pela prefeitura de Parnamirim. O baixo percentual de deslocamentos 

não motorizados indicando que as escolas frequentadas estão em bairros mais 

distantes, fato atestado também pela análise dos usos no entorno realizado no 

capítulo anterior que mostra a ausência de escolas no entorno imediato do 

empreendimento.   

A maior dependência do transporte público coletivo e individual evidencia que 

os postos de trabalho estão mais distantes, o menor percentual de viagens não 

motorizadas para trabalho, indica baixa oferta de postos de trabalho próximos a 

residência. 

Gráfico 11 - Terras do Engenho I e II - distribuição das viagens frequentes por modo de transporte 
utilizado. 

 

 
 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 

 

Essa dependência do transporte individual motorizado e coletivo e baixo 

percentual de uso do transporte não motorizado é identificada também nos 

deslocamentos ocasionais, o que indica que os destinos das viagens não frequentes 

também estão distantes do local de residência. 

 Estudo e Trabalho Estudo Trabalho 
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Gráfico 12 - Terras do Engenho I e II - distribuição das viagens ocasionais por motivo e modo de 
transporte utilizado. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 

Sobre os destinos das viagens frequentes, um dado importante é que a 

maioria dos deslocamentos se concentram em Parnamirim, mas a maioria dos 

postos de trabalho estão em outros bairros de Parnamirim ou em Natal. 

Com relação as viagens para compras, tem como destino as principais redes 

de supermercados de Parnamirim Superfacil e Supershow e mercados de atacados 

localizados em Natal (na BR-101 – Atacadão, Assai) não acessível a pé ou por 

bicicleta. Já quando o motivo é lazer, os principais destinos relatados são, casa de 

familiares, igreja e praias (tanto de Parnamirim quanto de Natal). 

Gráfico 13 - Terras do Engenho I e II- distribuição das viagens por destino. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 

Quanto aos tempos de deslocamento, os dados mostram que 75,7% das 

viagens por modo não motorizado tem distância de até 2 km do empreendimento e 

16,2% viagens de 2 a 4 km, mas também aparecem viagens mais distantes, de 4 a 6 

km (8,1%). A variação no tempo principalmente por modo motorizado coletivo, pode 

ser explicada pela variação de itinerários e distancias até os distintos locais de 
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destino (vários bairros de Parnamirim e Natal), semelhante ao Residencial América I 

e II que se localiza próximo a este, cerca de 800 metros lineares. 

Gráfico 14 - Terras do Engenho I e II - distribuição das viagens realizadas por modo de transporte em 
relação ao tempo estimado de viagem. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 
No que se refere a satisfação, o Terras do Engenho tem o maior grau de 

reprovação com relação aos aspectos gerais (16%) entre os empreendimentos 

analisados neste capítulo, ainda assim é um baixo percentual, mas relativamente a  

localização, tem o segundo maior percentual de reprovação entre os casos 

estudados, 66,18% dos entrevistados acham que a localização da moradia atual 

piorou com relação à anterior. 

Gráfico 15 - Residencial Terras do Engenho I e II – comparação da situação de moradia atual em 
relação à moradia anterior. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base no banco de dados dos grupos de pesquisa Cidades 

Contemporâneas, UFRN, 2018. 
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3.1.4 Minha Santa 

Em 40 entrevistas realizadas coletamos os dados de 73 deslocamentos 

frequentes para trabalho ou estudo (entrevistados e família) e 80 deslocamentos 

ocasionais (entrevistados e família). O aspecto mais evidente e importante 

identificado foi o elevado percentual de viagens por modo não motorizadas, o maior 

entre os casos analisados. As viagens com motivo estudo e por modo a pé ou de 

bicicleta, indicam uma boa cobertura da rede de educação no bairro do residencial, o 

que é um ponto muito positivo embora a maioria das viagens ainda sejam realizadas 

por transporte motorizado, especialmente o coletivo. 

 

Gráfico 16 - Minha Santa - distribuição das viagens frequentes por modo de transporte utilizado. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 

Com relação aos deslocamentos ocasionais, a pequena parcela de 

deslocamentos por modo motorizado coletivo poderia ter várias razões, a boa 

provisão de serviços no entorno, a baixa oferta de transporte coletivo ou mesmo a 

inacessibilidade pelos moradores ao modo motorizado em função da renda. Apesar 

de a provisão de equipamentos e serviços estar entre os piores considerando todos 

os empreendimentos do PMCMV – faixa 1, o Minha santa tem uma vantagem 

relativa nesse aspecto (pontos de uso não residência cadastrados) se comparada 

aos empreendimentos deste recorte, e sua localização próxima a uma área bastante 

adensada de Parnamirim, sugere que há razoável oferta de transporte coletivo. 

 

 

 Estudo e Trabalho Estudo Trabalho 
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Gráfico 17 - Minha Santa - distribuição das viagens ocasionais por motivo e modo de transporte 
utilizado. 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base no banco de dados dos grupos de pesquisa Cidades 
Contemporâneas, UFRN, 2018. 

Observando a distribuição de viagens por destino, é notória a maior interação 

com Parnamirim e Natal do que com Macaíba, o que se explica tanto pela 

localização do empreendimento que apesar de legalmente ser território de Macaíba, 

se encontra em área totalmente conturbada com Parnamirim, e evidencia ainda que 

a maioria dos postos de trabalho em Natal e Parnamirim. Outro dado muito relevante 

a esse respeito é que 100% dos deslocamentos por estudo são realizados para 

Parnamirim e por transporte não motorizado, indicando que a rede de educação 

pública de Parnamirim do bairro atende à demanda do residencial. Dos 

deslocamentos ocasionais com destino em Parnamirim, a maior parte são para os 

bairros do Centro, Santos Reis e Rosa dos Ventos. Os deslocamentos com motivo 

lazer são relatados em sua maioria para visita a familiares ou igrejas. 

Gráfico 18 - Minha Santa - distribuição das viagens por destino. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 
Trazendo a análise para o tempo dos deslocamentos, percebemos que esta 

localização apresenta as viagens mais demoradas por transporte público coletivo, o 
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que pode significar longos itinerários ou baixa frequência na oferta. Não obstante, 

considerando a existência de maior percentual de deslocamento não motorizado e 

menor percentual motorizado coletivo, somando as informações sobre os tempos 

das viagens, os dados indicam que os postos de trabalho e de estudo estão mais 

próximos do local de residência. 

Gráfico 19 - Minha Santa - distribuição das viagens realizadas por modo de transporte em relação ao 
tempo estimado de viagem. 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 

 
No tocante a satisfação dos moradores, o Minha Santa tem o maior 

percentual de entrevistados que consideram que a localização da moradia atual 

melhorou se comparada a anterior (50,51%) entre os casos analisados neste 

capítulo. 

 

Gráfico 20 - Minha Santa – comparação da situação de moradia em relação à moradia anterior. 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 
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3.1.5 Campinas 

No Campinas 33 entrevistas foram realizadas, nelas foram relatados 82 

deslocamentos frequentes para trabalho ou estudo (entrevistados e família) e 71 

deslocamentos ocasionais (entrevistados e família). Se destacam as parcelas de 

viagens não motorizados tanto na soma dos deslocamentos para estudo e trabalho, 

quanto olhando apenas para as viagens para estudo. Considerando que em geral os 

postos de trabalho não se localizam sempre próximos às residências e ainda que o 

levantamento dos usos não residências neste entorno foram cadastrados poucos 

pontos, observando os deslocamentos para trabalho e o alto percentual de uso 

motorizado individual e o considerável percentual de modo não motorizado, 

contatamos que os indícios apontam para uma baixa oferta de transporte coletivo. 

 

Gráfico 21 - Campinas - distribuição das viagens frequentes por modo de transporte utilizado. 

 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 

 
Observando os deslocamentos ocasionais percebemos o baixo percentual de 

uso de transporte coletivo, o menor entre os casos analisados (5,71%), e o segundo 

maior percentual de motorizado individual (50%), corroborando com a hipótese de 

baixa oferta de transporte coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 Estudo e Trabalho Estudo Trabalho 
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Gráfico 22 - Campinas - distribuição das viagens ocasionais por motivo e modo de transporte 
utilizado. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 

A respeito dos destinos das viagens originadas no Campinas, contatamos que 

a maioria ocorre dentro de Macaíba, mas aparecem outros municípios como Jundiaí 

e Parnamirim. O deslocamento para estudo tem destino 100% em Macaíba. A 

grande maioria das viagens se destinam ao Centro de Macaíba, inclusive os não 

motorizados, o que pode significar baixa oferta de coletivo para outros locais. 

 

Gráfico 23 - Campinas - distribuição das viagens por destino. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 

Quanto ao tempo dos deslocamentos, os dados mostram que 66% das 

viagens não motorizadas tem distância de até 2 km e 25,5% desdás viagens tem 

distâncias entre 2 e 4 quilômetros. No geral, a maioria das viagens tem duração de 

até 1 hora, principalmente para Macaíba e para Natal. Entre as viagens rápidas para 

o Centro de Macaíba ou para Natal, quase 30% são feitas por moto táxi, mais um 

indício da baixa oferta de transporte coletivo. 
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Gráfico 24 - Campinas - distribuição das viagens realizadas por modo de transporte em relação ao 
tempo estimado de viagem. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 

No campinas registramos o menor percentual de insatisfação com relação a 

moradia anterior considerando aspectos gerais, mas no que se refere à localização o 

percentual é considerável, 58,44%. 

 

Gráfico 25 - Campinas – comparação da situação de moradia atual em relação à moradia anterior. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 
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3.1.6 Manoel Dias 

As 42 entrevistas realizadas no Manoel Dias se desdobraram nos dados de 

77 deslocamentos frequentes para trabalho ou estudo (entrevistados e família) e 87 

deslocamentos ocasionais (entrevistados e família). Sobre as viagens frequentes, o 

alto percentual de uso de transporte coletivos tem grande participação do transporte 

escolar, fornecido gratuitamente pela prefeitura de Macaíba. Este dado apenas 

confirma o que foi observado no levantamento dos usos não residências, a 

ausências de escolas acessíveis a pé, não existe nenhuma escola pública no 

entorno imediato do empreendimento, e apenas uma escola particular. Esta 

localização tem a maior dependência de transporte público coletivo e individual 

ocasionadas pelo predomínio do uso residencial, baixíssimo adensamento no 

entorno do conjunto, distância considerável das áreas mais adensadas e 

consequentemente, postos de trabalho mais distantes do local de moradia. É o 

empreendimento com menor parcela de uso de transporte não motorizado 

 

Gráfico 26 - Manoel Dias - distribuição das viagens frequentes por modo de transporte utilizado. 

 

  
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 

O quadro observado na análise dos deslocamentos frequentes se repete ao 

olhar os deslocamentos ocasionais. Tem a maior dependência do transporte 

individual motorizado, principalmente por lotação (meio de transporte não 

regulamentado), seguido do transporte não motorizado, pela evidente falta de oferta 

de linhas de transporte público. 

 

 Estudo e Trabalho Estudo Trabalho 
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Gráfico 27 - Manoel Dias - distribuição das viagens ocasionais por motivo e modo de transporte 
utilizado. 

 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

Com relação aos destinos, a maioria dos deslocamentos se dá em Macaíba, 

mas é o caso analisado com maior variedade de destinos, entre os “outros” aparece 

Extremoz, Parnamirim e Ceará-Mirim, inclusive as viagens com motivo trabalho. Nos 

deslocamentos relatados com motivo lazer, aparecem como destino apenas igrejas 

ou a praça do próprio conjunto. 

 

Gráfico 28 - Manoel Dias - distribuição das viagens por destino. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 
Sobre os tempos de viagem, predominam as viagens de até 20 minutos nos 

modos não motorizados ou motorizados individuais, mas estes se concentram em 

maior parte em até 40 minutos. As viagens mais distantes identificadas nas 

respostas, são principalmente para fora de Macaíba, aparecendo São Gonçalo do 

Amarante, Extremoz e Natal. 
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Gráfico 29 - Manoel Dias - distribuição das viagens realizadas por modo de transporte em relação ao 
tempo estimado de viagem. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 
No tocante a satisfação dos moradores, o Manoel Dias teve a pior avaliação 

comparando com os residenciais analisados neste capítulo, tanto nos aspectos 

gerais como quanto a localização. Mas o aspecto localização tem bem mais 

projeção, com 71,43% das respostas avaliando que o local de moradia piorou. 

 

Gráfico 30 - Manoel Dias – comparação da situação de moradia atual em relação à moradia anterior. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 
 
 



133 
 

 

3.1.7 Jomar Alecrim 

Foram realizadas 22 entrevistas no conjunto Jomar Alecrim. Destas 

entrevistas, identificamos 56 deslocamentos frequentes para trabalho ou estudo 

(entrevistados e família) e 37 deslocamentos não frequentes (entrevistados e 

família). Os dados deste empreendimento aponta a menor parcela de uso transporte 

não motorizado (7,14%), maior parcela de uso de transporte coletivo para trabalho e 

estudo (69,64%) e maior percentual também considerando apenas estudo (86,67%), 

o que a exemplo de outros empreendimento sé dá pela ausência de escolas 

próximas aos empreendimentos e acesso principal a rede de ensino por meio do 

transporte escolar fornecido pela prefeitura. A evidente dependência do transporte 

público coletivo e individual nos deslocamentos para trabalho, sugere que os postos 

de trabalho se encontram distantes do local de residência. 

 

Gráfico 31 - Jomar Alecrim - distribuição das viagens frequentes por modo de transporte utilizado. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 
Com relação aos deslocamentos ocasionais os dados denotam uma grande 

dependência do transporte motorizado individual e coletivo. Entre os motivos das 

viagens, o principal destino para compras é a zona norte de Natal e para lazer é a 

praia. 

 

 

 

 

 Estudo e Trabalho Estudo Trabalho 
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Gráfico 32 - Jomar Alecrim - distribuição das viagens ocasionais por motivo e modo de transporte 
utilizado. 

 

  
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 
Sobre a distribuição das viagens por destino, a maioria de empregos estão 

fora de São Gonçalo do Amarante, no município o percentual é de apenas 37,5%, 

entre os que estão fora do município, o maior percentual está em Natal (45,8%) mas 

se destacam também Extremoz (em outros). Os deslocamentos com estudo como 

motivo se concentram em maioria no próprio município, mas apresenta maior 

percentual de estudo em Natal se comparado aos empreendimentos de Parnamirim 

e Macaíba. O Motivo compras tem maior demanda para Natal que para ao próprio 

município, principalmente na Zona Norte (Igapó e Amarante). As principais opções 

de lazer com destino em São Gonçalo do Amarante são, igreja, futebol e academia. 

Em outros municípios aparecem as praias do litoral norte de Natal, Extremoz e 

Ceará-Mirim. 

Gráfico 33 - Jomar Alecrim - distribuição das viagens por destino. 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 
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No Jomar Alecrim, as viagens são relativamente mais rápidas que os outros 

empreendimentos até aqui analisados, concentradas no território norte (são Gonçalo 

e zona norte de Natal). As viagens mais demoradas são as que possuem destino 

principalmente na zona sul de Natal e em Extremoz. 

 

Gráfico 34 - Jomar Alecrim - distribuição das viagens realizadas por modo de transporte em relação 
ao tempo estimado de viagem. 

 
 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 

O percentual de insatisfação com relação a localização do conjunto por parte 

dos entrevistados é de 56,60%, parcela bem significativa comparando com a 

avaliação que os entrevistados fazem sobre os aspectos gerais da moradia que é de 

14%, análise que em geral se repetiu em todos os casos analisados. 

 

Gráfico 35 - Jomar Alecrim – comparação da situação de moradia atual em relação à moradia 
anterior. 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 

UFRN, 2018. 
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3.2 Comparativo dos perfis de deslocamento nos empreendimentos com os 

dados dos municípios. 

Como mencionado no início do capítulo, apenas caracterizar os perfis de 

deslocamento dos moradores dos empreendimentos selecionados para esta análise 

não é suficiente para constatar se as condições de mobilidade são favoráveis ou não 

do ponto de vista da inclusão social. Nem mesmo comparar os dados dos 

deslocamentos nos empreendimentos com as médias dos municípios assegura uma 

avaliação positiva ou negativa, apenas nos serve como parâmetro para mensurar 

algum grau de equidade ou iniquidade, princípio básico para o planejamento da 

mobilidade urbana. Para avaliar de forma qualitativa a comparação entre os dados 

da pesquisa de campo com as informações da pesquisa origem-destino de 2007, 

retomamos alguns dos princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana que são pertinentes e passíveis de orientar esta análise, 

apresentados no quadro abaixo: 

 

 

Quadro 31 - Princípios, diretrizes e objetivos da PNMU que se relacionam ao objeto de estudo. 

 
Princípios Diretrizes Objetivos 

Equidade no acesso dos cidadãos 
ao transporte público coletivo; 

Prioridade dos modos de 
transportes não motorizados 
sobre os motorizados e dos 
serviços de transporte público 
coletivo sobre o transporte 
individual motorizado; 
 

Reduzir as desigualdades e 
promover a inclusão social;  

Eficiência, eficácia e efetividade 
na prestação dos serviços de 
transporte urbano; 

Promover o acesso aos serviços 
básicos e equipamentos sociais; 

Justa distribuição dos benefícios e 
ônus decorrentes do uso dos 
diferentes modos e serviços; 
 

Proporcionar melhoria nas 
condições urbanas da população 
no que se refere à acessibilidade 
e à mobilidade; 

Promover o desenvolvimento 
sustentável com a mitigação dos 
custos ambientais e 
socioeconômicos dos 
deslocamentos de pessoas e 
cargas nas cidades; e 

Consolidar a gestão democrática 
como instrumento e garantia da 
construção contínua do 
aprimoramento da mobilidade 
urbana. 

 
Fonte: elaborado pela autora com base na Lei 12.587/2012. BRASIL, 2012. 
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Os dados da pesquisa domiciliar origem-destino realizada em 2007 que 

iremos utilizar, foram produzidos no âmbito da elaboração do plano diretor de 

transportes da RMNatal pela Oficina Consultores, contratado pelo Departamento de 

Estradas e Rodagens (DER). Apesar de essa pesquisa ter mais de 10 anos, foi a 

maior e mais qualificada base de dados elaborada até os dias atuais na RMNatal e 

estes dados ainda são referência para todas as pesquisas atuais, inclusive para os 

Planos de Mobilidade Urbana de Macaíba, Natal, Parnamirim e São Gonçalo do 

Amarante. Desta base, utilizamos as informações contidas nas tabelas seguintes: 

 

Tabela 1 - Distribuição das viagens frequentes por modo nos municípios analisados. 
 

 

Município /  
Modo de transporte  

Natal Parnamirim Macaíba SGA Média 

% % % % % 

Não motorizado (a pé / bicicleta) 39,41% 44,30% 50,68% 32,28% 41,67% 

Motorizado coletivo (ônibus / van / escolar / trem) 38,50% 35,13% 25,97% 53,77% 38,35% 

Motorizado individual (carro / moto / táxi) 22,08% 20,57% 23,34% 13,94% 19,98% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa origem e destino, Oficina Consultoria, 

2007. 

 

Tabela 2 - Distribuição das viagens ocasionais por modo nos municípios analisados. 

 

Município /  
Modo de transporte  

Natal Parnamirim Macaíba SGA Média 

% % % % % 

Não motorizado (a pé / bicicleta) 30,87% 31,94% 41,12% 24,87% 32,20% 

Motorizado coletivo (ônibus / van / escolar / trem) 38,93% 34,68% 16,55% 54,88% 36,26% 

Motorizado individual (carro / moto / táxi) 30,20% 33,39% 42,33% 20,25% 31,54% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa origem e destino, Oficina Consultoria, 

2007. 

 

Estes percentuais não correspondem aos ideias, não podendo servir como 

índice para uma avaliação positiva ou negativa, mas para que as condições de 

mobilidade em determinado local atendam minimamente os preceitos da PNMU que 

estamos focalizando, o primeiro aspecto a observar é a equidade, ou seja, 

precisamos saber se a situação no local em questão está em vantagem, na média 

ou em desvantagem com relação ao restante da cidade, este é o objetivo desta 

etapa da análise. De uma forma geral, com vistas às condições de mobilidade ideais, 

principalmente do ponto de vista da sustentabilidade, os percentuais de 
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deslocamentos não motorizado ou motorizado coletivo, quanto mais elevados, 

melhor e com relação aos deslocamentos por modo motorizado individual quanto 

menores forem, melhor. Nas tabelas utilizadas para esta comparação, destacamos 

em “vermelho” os percentuais que estão em “desvantagem” com relação as médias 

dos municípios, e em “verde” os percentuais que estão em “vantagem” comparados 

às médias dos municípios. Mas importa saber os motivos pelos quais cada 

percentual aparece baixo ou alto em referência a média municipal para compreender 

se tais dados são realmente positivos ou negativos, trazemos esses possíveis 

motivos da análise dos dados da etapa anterior. Para esta análise, apesar de o 

Residencial Minha Santa estar legalmente localizado no município de Macaíba, 

considerando que o empreendimento está inserido exatamente em uma faixa do 

limites entre os municípios (mais da metade da área do empreendimento em 

Parnamirim), e que a relação dos moradores com seu entorno ocorre de fato com o 

território de Parnamirim, vamos comparar os dados do Residencial Minha Santa com 

os dados de Parnamirim ao invés de Macaíba. 

3.2.1 Comparativo dos dados sobre os deslocamentos em Natal com os dados do 

empreendimento localizado em Natal (Vivendas do Planalto I, II, III e IV). 

No caso do Vivendas do Planalto, o percentual de deslocamentos frequentes 

por modo não motorizados aparece abaixo da média de Natal, o que considerando 

as características do entorno do empreendimento, nos sugere que os locais de 

trabalho e estudo estão menos acessíveis a pé ou por bicicleta, ou seja, distantes do 

local de moradia. O percentual de deslocamentos por transporte motorizado coletivo 

aparece muito acima da média municipal, mas os resultados das entrevistas no 

mostraram que esse número se deve ao transporte escolar, não significa que a 

localização é bem servida de transporte público coletivo. Quanto aos deslocamentos 

por modo motorizado individual, tanto os frequentes quanto os ocasionais, os 

percentuais então abaixo da média o que seria uma aspecto positivo para análise 

caso esse fenômeno se desse por haver boa oferta de transporte público coletivo e 

uma boa oferta de equipamentos e serviços no entorno do residencial, o que não 

condiz com a realidade, o que expressa que este é mais um modo que não está 

acessível para esta população. 
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Tabela 3 - Comparativo entre as viagens frequentes no município de Natal e no Vivendas do Planalto 
I, II, III e IV. 

 

Município /  
Modo de transporte  

Natal Vivendas 

% % 

Não motorizado (a pé / bicicleta) 39,41% 21,84% 

Motorizado coletivo (ônibus / van / escolar / trem) 38,50% 64,37% 

Motorizado individual (carro / moto / táxi) 22,08% 13,79% 

Total 100,0% 100,0% 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa origem e destino, Oficina Consultoria, 
2007 e no banco de dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 

 

 

Tabela 4 - Comparativo entre as viagens ocasionais no município de Natal e no Vivendas do Planalto 
I, II, III e IV. 

 

Município /  
Modo de transporte  

Natal Vivendas 

% do Planalto% 

Não motorizado (a pé / bicicleta) 30,87% 38,95% 

Motorizado coletivo (ônibus / van / escolar / trem) 38,93% 45,26% 

Motorizado individual (carro / moto / táxi) 30,20% 15,79% 

Total 100,0% 100,0% 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa origem e destino, Oficina Consultoria, 
2007 e no banco de dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 

 

Com relação aos deslocamentos ocasionais, podemos considerar como 

positivos os todos os percentuais em situação de “vantagem” comparados a média. 

Conhecendo o perfil dos deslocamentos nesta localização podemos admitir que 

essa população conseguiu desenvolver estratégias para compensar a ausência de 

transporte coletivo e de uma rede de equipamentos, comércio e serviços. 

3.2.2 Comparativo dos dados sobre os deslocamentos em Parnamirim com os dados 

dos empreendimentos localizados neste município (América I e II, Minha Santa e 

Terras do Engenho I e II). 

Em Parnamirim no tocante aos deslocamentos frequentes, temos três 

situações dispares. Com relação aos deslocamentos não motorizados podemos 

constatar dois extremos, o Minha Santa com um bom percentual de viagens deste 

tipo, acima da média do município, e o Terras do Engenho com uma baixíssimo 

percentual, muito inferior da média do município, o América também se encontra em 

“desvantagem” relativamente à média, mas não tem um dado tão impactante quanto 

o Terras do Engenho, apesar da proximidade física entre os dois, o que corrobora 
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com a percepção que temos de que a baixa permeabilidade da malha viária do 

entorno somada ao baixo adensamento interferem significativamente nas condições 

de mobilidade principalmente por modo não motorizado. Então acerca das viagens 

por modo não motorizados, o Minha Santa tem a “melhor” entre as “piores” 

situações, quadro que se inverte ao olhar apenas para dados dos deslocamentos 

por modo motorizado coletivo, o Minha Santa é o único entre os três a apresentar 

um percentual de “desvantagem”, mas as informações sobre o entorno nos induz a 

perceber que este empreendimento também tem a “melhor” situação, visto que este 

percentual  se eleva no América e no Terras do Engenho em função do transporte 

escolar, e o minha Santa é atendido pela rede pública de ensino no seu entorno.  

Quanto ao transporte motorizado individual, os três empreendimentos têm 

percentual acima da média configurando uma situação negativa, mas as diferenças 

percentuais não são tão elevadas, ou seja, existe um equilíbrio neste quesito. 

 

Tabela 5 - Comparativo entre as viagens frequentes no município de Parnamirim e nos 
empreendimentos. 

 

Município /  
Modo de transporte  

Parnamirim América Minha Santa Terras 

% % % do Engenho% 

Não motorizado (a pé / bicicleta) 44,30% 31,35% 49,32% 8,33% 

Motorizado coletivo (ônibus / van / escolar / trem) 35,13% 41,08% 27,40% 69,12% 

Motorizado individual (carro / moto / táxi) 20,57% 27,57% 23,29% 22,55% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa origem e destino, Oficina Consultoria, 
2007 e no banco de dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 

 
No tocante aos deslocamentos ocasionais não motorizados, o Minha Santa 

também se destaca com o único percentual positivo entre os três empreendimentos 

analisados o que mais uma vez se inverte ao passar para as viagens por modo 

motorizados coletivo, mas nesse caso sim, configura um cenário de desvantagem, 

posto que o percentual do uso de modo motorizado individual é o mais alto, neste 

quesito os três casos estão acima da média do município. 
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Tabela 6 - Comparativo entre as viagens ocasionais no município de Parnamirim e nos 
empreendimentos. 

 

Município /  
Modo de transporte  

Parnamirim América Minha Santa Terras 

% % % do Engenho% 

Não motorizado (a pé / bicicleta) 31,94% 10,56% 36,49% 12,87% 

Motorizado coletivo (ônibus / van / escolar / trem) 34,68% 47,89% 17,57% 46,20% 

Motorizado individual (carro / moto / táxi) 33,39% 41,55% 45,95% 40,94% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa origem e destino, Oficina Consultoria, 
2007 e no banco de dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 

 
 
3.2.3 Comparativo dos dados sobre os deslocamentos em Macaíba com os dados 

dos empreendimentos localizados neste município (Campinas e Manoel Dias). 

A exemplo de Parnamirim, em Macaíba também temos uma diferença 

considerável entre os dois empreendimentos analisados. Em Macaíba, o Manoel 

Dias está em “pior” situação relativamente aos dados do município e aos do 

Campinas, já que o dado que poderia contar positivamente que é o percentual acima 

da média para transporte motorizado coletivo, a exemplo de outros casos citados, 

tem sua média elevada pelo transporte escolar. O dado mais impressionante é o 

percentual de apenas 11,69% de modo não motorizado comparado a média 

municipal que é de 50,68%. Considerando as condições do entorno, é muito 

evidente a condição de “desvantagem” da localização deste empreendimento. 

Tabela 7 - Comparativo entre as viagens frequentes no município de Macaíba e nos 
empreendimentos 

 

Município /  
Modo de transporte  

Macaíba Campinas Manoel Dias  

% % % 

Não motorizado (a pé / bicicleta) 50,68% 32,93% 11,69% 

Motorizado coletivo (ônibus / van / escolar / trem) 25,97% 45,12% 61,04% 

Motorizado individual (carro / moto / táxi) 23,34% 21,95% 27,27% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa origem e destino, Oficina Consultoria, 
2007 e no banco de dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 

 

Passando a análise para os deslocamentos ocasionais, o Campinas tem o 

dado mais preocupante, apesar de um bom percentual de viagens por modal não 

motorizado, o que é um ponto positivo, o baixíssimo percentual de uso de 

motorizados coletivo (5,71%) denuncia a baixa oferta deste serviço. 
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Tabela 8 - Comparativo entre as viagens ocasionais no município de Macaíba e nos 
empreendimentos. 

 

Município /  
Modo de transporte  

Macaíba Campinas Manoel Dias 

% % % 

Não motorizado (a pé / bicicleta) 41,12% 44,29% 24,66% 

Motorizado coletivo (ônibus / van / escolar / trem) 16,55% 5,71% 17,81% 

Motorizado individual (carro / moto / táxi) 42,33% 50,00% 57,53% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa origem e destino, Oficina 

Consultoria, 2007 e no banco de dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 
UFRN, 2018. 

 
3.2.4 Comparativo dos dados sobre os deslocamentos em São Gonçalo do 

Amarante com os dados dos Jomar Alecrim. 

O Jomar Alecrim tem como dado de mais destaque dos deslocamentos 

frequentes, o uso do modo não motorizado, com o baixíssimo percentual de 7,14% 

comparado a média do município que é de 32,28%. Conhecendo as características 

do entorno, é evidente que este aspecto está relacionado a baixa oferta de 

equipamentos, comércio e serviços no entorno, inclusive o de transporte público 

coletivo, tendo em conta que o percentual acima da média em viagens por modo 

motorizado coletivo se dá pelo transporte escolar. 

 

Tabela 9 - Comparativo entre as viagens frequentes no município de São Gonçalo do Amarante e no 
Jomar Alecrim. 

 

Município /  
Modo de transporte  

SGA Jomar Alecrim 

% % 

Não motorizado (a pé / bicicleta) 32,28% 7,14% 

Motorizado coletivo (ônibus / van / escolar / trem) 53,77% 69,64% 

Motorizado individual (carro / moto / táxi) 13,94% 23,21% 

Total 100,0% 100,0% 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa origem e destino, Oficina Consultoria, 
2007 e no banco de dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 

 
Passando para observação dos deslocamentos ocasionais, o único ponto 

positivo foi o percentual de viagens por modo motorizado não individual, pouco 

acima da média municipal, mas o baixo percentual de motorizado coletivo e o alto 

percentual de motorizado individual (mais que o dobro da média), configura uma 

situação de “desvantagem” das condições de mobilidades desta localização. 
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Tabela 10 - Comparativo entre as viagens ocasionais no município de São Gonçalo do Amarante e 
no Jomar Alecrim. 

 

Município /  
Modo de transporte 

SGA Jomar Alecrim 

% % 

Não motorizado (a pé / bicicleta) 24,87% 28,13% 

Motorizado coletivo (ônibus / van / escolar / trem) 54,88% 21,88% 

Motorizado individual (carro / moto / táxi) 20,25% 50,00% 

Total 100,0% 100,0% 
 

 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa origem e destino, Oficina Consultoria, 
2007 e no banco de dados do Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, UFRN, 2018. 

 

3.3 Considerações acerca das condições de mobilidade urbana nos 

empreendimentos. 

Observando este breve panorama sobre os perfis de deslocamentos nos 7 

empreendimentos selecionados neste recorte, podemos constatar que existem 

semelhanças e diferenças geradas pela soma dos seguintes fatores principais: 

características do entorno (adensamento, malha viária e uso do solo) e oferta de 

transporte público coletivo, o que confere a cada localização uma maior ou menor 

“grau de isolamento”. Consideramos que um “alto grau de isolamento” se caracteriza 

por poucas viagens realizadas por transporte não motorizado, indicando que os 

destinos se encontram distantes do local de moradia; menor cobertura da rede de 

transporte público coletivo (poucas linhas, poucos destinos); maior incidência de 

transporte alternativo ou clandestino (moto taxi ou lotação). 

Retomando as considerações mais importantes sobre cada empreendimento, 

o Vivendas do Planalto I, II, III e IV, único condomínio analisado em Natal tem a 

maior parcela de deslocamentos não motorizados que todos os condomínios 

analisados e a maior concentração de atividades dentro do próprio município (o que 

era de se esperar já que se trata da cidade polo/capital) possui também o maior 

percentual de compras nas proximidades no condomínio e tem tempos de viagem 

relativamente mais longos. 

O América I e II, de acordo com os aspectos analisados, teria um “grau de 

isolamento intermediário”, já que o bairro oferece maior ocupação e, portanto, maior 

oferta de equipamentos, comércio e serviços, bom atendimento a educação, 

acessível por transporte não motorizado e por transporte escolar gratuito, maior 
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oferta de linhas de transporte público coletivo e consequentemente mais destinos 

acessíveis. 

No Terras de Engenho I e II, percebemos um “maior grau de isolamento”, 

apesar da proximidade com o América I e II, existem ainda grandes glebas não 

adensadas deparando os empreendimentos o que dificulta o acesso dos moradores 

do Terras do Engenho aos mesmos equipamentos, comércio e serviços que servem 

ao América I e II. Tanto as viagens frequentes quanto as ocasionais são realizadas 

principalmente por modos motorizados de transportes, o que indica que os destinos 

estão distantes do local de residência, o que impossibilita os deslocamentos não 

motorizados.  

O Minha Santa tem um “grau de isolamento intermediário”, para viagens 

frequentes (estudo e trabalho) grande parte dos deslocamentos são por modo não 

motorizados, especialmente as viagens para estudo. Já as viagens ocasionais 

necessitam do transporte coletivo e transporte individual. Oferece uma maior 

conexão com Parnamirim do que com Macaíba.  Apresenta maiores tempos de 

viagem do transporte coletivo (provavelmente maiores itinerários), os deslocamentos 

para compras e lazer se destinam principalmente à Parnamirim, e tem como destino 

muitos locais acessados por transporte não motorizado (nas proximidades do 

residencial) ou por transporte individual (a maioria no Centro de Parnamirim). 

O Campinas tem “maior grau de isolamento” evidenciado pela dependência 

com o centro de Macaíba, a baixa oferta de transporte coletivo (poucas linhas) e 

poucos destinos acessíveis por transporte público coletivo e maior incidência de 

moto táxi, mesmo que as escolas sejam acessíveis por transporte não motorizado e 

transporte escolar. 

No Manoel Dias identificamos um “maior grau de isolamento” em função de as 

escolas serem acessadas principalmente por transporte escolar, distantes para 

acesso por caminhada, as compras serem realizadas principalmente no Centro de 

Macaíba, acessado por em grande parte por meio transporte de lotação (não 

regulamentado), e o lazer ser predominantemente a pé por existir como opção 

acessível apenas a praça do conjunto ou as igrejas. 

E por último o Jomar Alecrim, que consideramos ter um “ grau de isolamento 

intermediário”, visto que as escolas não acessíveis por transporte não motorizado, 

possíveis essencialmente por transporte escolar, possui o maior percentual de 

transporte coletivo para trabalho, menor percentual de posse de moto e carro, e as 
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compras e lazer são possíveis principalmente por transporte motorizado (coletivo e 

individual) com destinos principalmente em Natal (zona norte) e Amarante. 

Sobre a segunda fase da análise, explorar o perfil dos deslocamentos dos 

moradores de cada empreendimento estudado e confrontar as informações com os 

dados dos municípios foi uma forma bastante elucidativa para conhecer as 

condições de mobilidade urbana nas localizações dos conjuntos e residenciais. Toda 

a pesquisa de campo permitiu constatar que nem todos os empreendimentos, mas 

pelo menos os sete selecionados para este recorte, de fato estão em condição de 

“desvantagem” em suas localizações, ou seja, estão em situação de iniquidade em 

relação a localização de outros empreendimentos e de outras partes da cidade. Mas 

para visualizar o reflexo dos aspectos espaciais na dimensão social, ou seja, 

confirmar a hipóteses de que as localizações dos empreendimentos são segregadas 

socioespacialmente, ou se configuram um quadro de isolamento social, exige um 

refinamento maior de análise possível talvez se retomarmos o referencial teórico que 

orientou esta pesquisa.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caminho teórico percorrido na pesquisa não subsidiou apenas a 

compreensão dos fenômenos que pretendíamos observar na pesquisa empírica; 

ajudou também a compreender a internalização das pautas relacionadas aos 

reflexos sociais das condições reais de mobilidade dos moradores de residenciais 

produzidos no Programa Minha Casa Minha Vida. Tal compreensão pode, inclusive, 

subsidiar a proposição de novas políticas relativas ao transporte urbano, 

aproveitando o desenho da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). Por 

vezes, os conceitos estudados na pesquisa bibliográfica tais como desigualdade; 

segregação socioespacial; justiça social ou direito à cidade, nos parecem ser um 

tanto subjetivos, difíceis de mensurar ou de aplicar em um diagnóstico sobre uma 

realidade empírica. e Então, olhar para as localizações pesquisadas com as duas 

perspectivas, tanto a “teórica” oferecida pela discussão do trabalho de consagrados 

autores, quanto a “empírica”, proporcionada pelo trabalho de pesquisa de campo, 

nos assegurou mais confiança para experimentar a análise proposta. Estamos longe 

de empreender ou mesmo de pretender realizar uma avaliação completa sobre as 

condições de mobilidade nos empreendimentos do PMCMV – faixa 1, mas a 

presente pesquisa nos possibilitou uma visão mais ampla deste cenário e nos 

permite tecer algumas considerações importantes acerca do assunto. 

Considerando pontos de vistas conceituais diversos sobre segregação entre 

os autores consultados, é difícil chegar a um diagnóstico conclusivo neste aspecto 

sobre as localizações estudadas, mas é possível apontar algumas localizações 

como áreas que estão em situação de afastamento socioespacial, o que, segundo 

Sposito (2013), impede a apropriação plena do território pelos citadinos, sobretudo 

em termos de mobilidade, além de distanciá-los da condição que se convencionou 

chamar de direito à cidade. A dificuldade de mobilidade, consequência deste 

afastamento contribui para a fragmentação socioespacial. Ainda que esta situação 

possa mudar com o passar dos anos, o intervalo de tempo transcorrido para o 

desenvolvimento dos entornos de alguns dos residenciais analisados, em alguns 

casos, pode ser muito extenso.  

Partilhando do pensamento de Carlos (2001), que identifica a segregação 

vivida inicialmente na diferença nas formas de acesso a três coisas: moradia (maior 

expressão da mercantilização do espaço urbano); transporte (expressão da 
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separação e limitações de acessar as centralidades) e espaços públicos (expressão 

da retração da esfera pública), percebemos que o acesso à moradia em um local 

que não possui boa conexão com o restante da cidade não resolve a questão da 

segregação. Sob esta ótica, alguns casos analisados estão mais claramente 

segregados socioespacialmente, mas é necessário esclarecer que não é o 

afastamento espacial em si que confere o status de local segregado, principalmente 

considerando que as distância físicas entre alguns empreendimentos e as áreas 

consolidadas não são tão grandes; é a soma disto com a ineficiente ou mesmo 

inexistente provisão de infraestrutura que confere a alguns empreendimentos o 

status de local segregado. 

Acreditamos que essa questão não pode ser vista de forma simplista, que 

apenas reconhecer a situação de segregação socioespacial e fornecer as condições 

para que essa população possa se locomover até os equipamentos ou serviços 

necessários à reprodução da vida, não é suficiente porque “dar acesso a” é diferente 

de “mover a”. Este é o cerne da questão para o planejamento da mobilidade urbana. 

É fundamental superar a ideia de que apenas atender o local com uma linha de 

transporte público coletivo (uma única linha em alguns casos pesquisados), ou 

promover incentivos fiscais para que a população em geral tenha acesso ao 

transporte individual, resolve a questão. Isso fica mais claro ao explorar os estudos 

sobre o impacto que o fenômeno de afastamento ou isolamento físico e social tem 

sobre a vida das pessoas, independentemente do conceito que usamos para 

identificá-lo.  

Entre os conceitos que usamos como referência, um deles parece se 

aproximar da realidade que encontramos na pesquisa de campo. É a ideia de 

isolamento social dos pobres urbanos, o que, segundo Kaztman (2001), é resultado 

de transformações na estrutura social de países latino-americanos e vêm 

influenciando de forma negativa as “estruturas de oportunidades” para a população 

pobre, por ocasionar o desgaste dos vínculos entre os pobres urbanos e o mercado 

de trabalho e a redução das áreas de socialização informal com pessoas de outras 

classes. De acordo com Kaztman (2001), a estrutura social que vem se configurando 

posiciona os pobres na estrutura socioespacial por meio de uma combinação de três 

fatores: a distância relativa a outras camadas sociais no mercado de trabalho; a 

qualidade de serviços a que tem acesso e os diversos graus de segregação 

residencial. Não nos aprofundamos na pesquisa da relação da população 
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entrevistada com o mercado de trabalho, mas identificamos dificuldade de 

deslocamento para áreas que concentram os postos de trabalho; os outros fatores 

foram analisados e verificamos que a realidade relatada por Kaztman se assemelha 

à situação dos empreendimentos estudados.  

O que Ribeiro (2003, p. 34), remetendo a Kaztman e outros autores, 

apresenta sobre as [...] “virtudes da análise social do espaço urbano como 

ferramenta capaz de identificar o possível papel dos efeitos da segmentação e da 

segregação residencial no processo de reprodução das desigualdades e da 

pobreza” e o necessário combate a [...] “destituição social e a concentração dos 

grupos em situação de vulnerabilidade em territórios crescentemente homogêneos”, 

é no nosso entendimento o exercício necessário à aplicação da PNMU no tocante ao 

objetivo de “reduzir as desigualdades e promover a inclusão social” (BRASIL, 2012). 

Porém, tratando-se de uma problemática tão complexa, nossa compreensão é a de 

que o aspecto mais palpável e aplicável que está contido nas discussões teóricas e 

internalizado pela PMNU é a busca pela equidade no acesso aos benefícios da 

urbanização.  

Reconhecer que a provisão de moradia pelo PMCMV – faixa 1, apesar da 

redução do déficit habitacional, não solucionou completamente o problema da 

moradia para os beneficiários foi nosso primeiro passo. Olhar as situações postas e 

identificar os problemas, mesmo limitados apenas a aspectos ligados à mobilidade, 

foi o desafio desta dissertação. Identificar os principais pontos que evidenciam a 

situação de iniquidade entre as localizações pesquisadas e entre estas e o restante 

da cidade foi um exercício possível, muito rico e útil, e os aspectos ligados às 

condições de mobilidade urbana são os mais evidentes considerando todas as 

questões que este conceito abrange.  

A primeira constatação que tivemos com a pesquisa de campo é que cada 

localização tem suas particularidades; em alguns casos, considerando os aspectos 

analisados, existem situações extremas entre si, os seja, localizações com muita 

oferta de todos os equipamentos e serviços necessários à reprodução cotidiana no 

entorno e outras localizações sem nada. Ou seja, primeira conclusão importante da 

pesquisa é a de que nem todos os empreendimentos do PMCMV – faixa 1 estão na 

mesma situação; mesmo entre residenciais ou conjuntos de um mesmo município 

existem diferenças muito significativas, o que nos sugere que o planejamento de 

políticas públicas relacionadas à mobilidade urbana para estas localizações, 
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principalmente na escala metropolitana, guardadas as devidas as proporções, 

poderia se basear no conceito de justiça distributiva territorial discutida por Harvey. 

Empreender a justiça distributiva territorial nos parece ser o mesmo que buscar a 

equidade no planejamento das cidades, ou seja, talvez seja inviável a curto e médio 

prazo que todos os locais alcancem a melhor qualidade possível nas condições de 

mobilidade urbana, mas as localizações que estão em maior “desvantagem” devem 

ser priorizadas.  

Ao retomar as discussões teóricas que orientaram a análise em curso, a 

impressão é de que a busca por soluções de qualquer problemática de natureza 

relacionada à mobilidade urbana converge para uma ideia central, a efetivação do 

direito à cidade, conceito que encontramos na obra de Lefebvre (1968) e que já é 

amplamente utilizado pelos estudiosos do planejamento urbano, mas no nosso 

entendimento, é um conceito muito amplo, significa um patamar ainda muito distante 

da realidade que encontramos nos locais pesquisados, pois depende de fatores que 

não podem ser solucionados apenas com a provisão de condições básicas para a 

reprodução cotidiana. Foi importante constatar que podemos encontrar vários 

preceitos do conceito do direito à cidade refletidos na PNMU, o que revalida a ideia 

trazida nos objetivos da pesquisa, de que ações relacionadas à melhoria das 

condições de mobilidade urbana (em consonância com a PNMU) em uma área 

segregada ou isolada, são a base para, a princípio, possibilitar o acesso às 

estruturas de oportunidades, o que entendemos ser condição básica para inclusão 

social. 

Passando para as considerações mais objetivas acerca dos resultados da 

análise relativa à pesquisa empírica, constatamos que, na Região Metropolitana de 

Natal, a maioria das localizações são, de uma forma geral, adequadas, pois não 

guardam grandes diferenças de muitas outras áreas do próprio município onde se 

inserem. Em algumas localizações que dispõem de boa provisão de infraestrutura, 

isso ocorreu pela implantação do empreendimento em áreas já bastante adensadas 

e consolidadas desde a data do início das obras. São os casos do Residencial São 

Pedro, em Natal; e dos Residenciais Ilhas do Pacífico e Vida Nova, em Parnamirim. 

Em outro caso, a implementação do empreendimento favoreceu ou induziu o 

desenvolvimento do entorno rapidamente, atraindo para perto e para dentro do 

conjunto atividades não residenciais, como comércio e serviços. Com essa 

característica, o exemplo é o dos conjuntos Jardins de Extremoz I, II, III e IV que 



150 
 

 

estavam totalmente desconectados da área urbana consolidada em 2011, ano de 

entrega, mas, no intervalo de 3 anos, já tinha grande parte de seu entorno 

adensado, preenchendo o vazio entre a área adensada e o empreendimento, além 

de ter 127 pontos de uso não residencial cadastrados em 2017, ano da primeira 

etapa da pesquisa de campo.  

As outras localizações sem provisão de infraestrutura no momento da 

implantação, mesmo com o passar do tempo, não atraíram nem os investimentos 

públicos nem os privados para seu entorno. Entre os sete (os piores) casos 

analisados, destacamos o mais antigo, o conjunto Jomar Alecrim, em São Gonçalo 

do Amarante (entregue em 2011), e o mais recente, o conjunto Campinas, em 

Macaíba (entregue em 2015). Diferentemente do caso de Extremoz, mesmo 

passados 3 anos para o Campinas e 7 anos para o Jomar Alecrim, os moradores 

continuam privados dos equipamentos e serviços básicos, o que evidencia que o 

mercado formal não é sempre atraído em um curto ou médio espaço de tempo para 

áreas adensadas por moradias com essa faixa de renda, e que a resposta do poder 

público para mitigar as consequências negativas da implementação de grandes 

empreendimentos residenciais em áreas desprovidas de infraestrutura é 

demasiadamente lenta. 

Tendo em vista as diversas leituras consultadas sobre o tema, que tratam de 

forma um pouco generalista a questão da inserção urbana dos empreendimento do 

PMCMV – faixa 1 no Brasil, e que parecem ter construído um consenso de que os 

empreendimentos foram implantados em áreas segregadas, foi surpreendente 

encontrar por meio da pesquisa de campo tantas particularidades relativas às 

condições de inserção urbana de cada localização mais próprias à análise da 

mobilidade urbana, pois desconstruiu a premissa de que estavam todos mal 

localizados e instigou o interesse em investigar as especificidades de cada 

localização, quadros que relatamos no segundo capítulo e que provocou a opção por 

aprofundar ainda mais a análise realizada no terceiro capítulo. Então, o capítulo dois 

teve como principais resultados a composição do panorama geral sobre todas as 

localizações dos empreendimentos e o consequente rompimento com a hipótese 

inicial de que todos, ou pelo menos a maioria dos empreendimentos estariam em 

situação de segregação socioespacial, e a identificação de variados níveis ou graus 

de isolamento dos conjuntos ou residenciais com seu entorno e com o centro 

geográfico que em geral (não exclusivamente) tem maior concentração de postos de 
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trabalho, comércio e serviços, excluindo Natal que possui vários polos de 

concentração de uso não residencial.   

O objetivo da pesquisa não era apenas de determinar se as localizações 

estavam ou não segregadas, o intuito era de compreender a relação entre as 

distâncias físicas e socias, e identificar os problemas relacionados à mobilidade 

urbana que afetam o acesso às estruturas de oportunidade pelos moradores dos 

empreendimentos. Por isso, foi pertinente fazer o recorte analítico – no Capítulo 3 – 

que ampliou a análise para as sete piores localizações. As entrevistas nos 

permitiram conhecer o perfil dos deslocamentos dos moradores de cada 

empreendimento do recorte estudado e, ao confrontar esta base com os dados dos 

municípios, constatamos que pelo menos os sete empreendimentos selecionados, 

de fato, estão em condição de “desvantagem” em suas localizações, ou seja, estão 

em situação de iniquidade em relação à localização de outros empreendimentos e 

de outras partes da cidade e que claramente as condições atuais de mobilidade 

urbana neste locais são muito limitadas e dificultam o acesso às estruturas de 

oportunidade. 

Resgatamos, do primeiro capítulo, uma citação de Assunção e Araújo (2008), 

afirmando que “a mobilidade urbana não determina a condição de exclusão social de 

determinado grupo de pessoas, mas se constitui em uma das ferramentas para 

superação dessa condição”, para expressar a percepção e o prognóstico resultantes 

da análise realizada que denuncia a necessidade urgente de que a PNMU seja 

efetivada por meio de ações que mitiguem o quadro de segregação em que se 

encontram os moradores de vários empreendimentos do PMCMV – faixa 1, 

sobretudo para as 4.628 famílias que residem nos sete empreendimentos com pior 

localização com relação às condições de mobilidade urbana e que, 

consequentemente, estão mais distante do acesso às estruturas de oportunidade e 

da efetivação do direito à cidade.  

Para finalizar as considerações desta pesquisa, tocamos um aspecto que não 

foi foco da investigação proposta mas que é digno de memorar, a capacidade do ser 

humano (especialmente dos pobres urbanos) de desenvolver de forma legítima, 

apesar de informal, estratégias para sobreviver à carência do básico além do teto 

para uma moradia digna, que é o acesso aos equipamentos e serviços necessários 

à reprodução cotidiana. Estas pessoas empreendem (informalmente) fazendo de 

suas casas pontos de comércio ou serviços; deslocam-se em “carros de lotação” 
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(transporte não regulamentado) para chegar aos destinos que o transporte público 

coletivo não leva; mães “aproveitam” o direito de acompanhar os filhos (apenas os 

pequenos) no transporte escolar fornecido pelas prefeituras para realizar a viagem 

por outros motivos, fazer compras por exemplo; entre outras práticas necessárias 

para remediar a ausência de estruturas de oportunidade na provisão de 

infraestrutura e serviços públicos. Mas mesmo essas estratégias não são acessíveis 

para todos, principalmente para aqueles que têm renda entre zero e três salários 

mínimos (faixa 1) e se aproximam do “zero”. Algumas famílias não conseguem arcar 

com o ônus de morar nas novas localizações e se “desfazem” da tão sonhada casa 

própria em troca de bens mais urgentes para a sua reprodução, como dinheiro, um 

“teto” melhor localizado considerando suas necessidades ou um meio de transporte 

motorizado.   

O tema pesquisado evidentemente não foi esgotado; existem outras 

possibilidades para continuidade desta pesquisa no futuro. O diagnóstico que 

resultou deste trabalho pode ser ampliado com algumas informações, como, por 

exemplo, o levantamento mais completo sobre os modos de transporte utilizados 

com o mapeamento das linhas de transporte coletivo que servem cada localidade e 

a identificação mais clara da utilização dos “carros de lotação” para confrontar com 

os destinos apontados nas entrevistas. Outro fenômeno que pode ser melhor 

investigado para complementar esta análise é a utilização do transporte escolar, 

mesmo em localizações próximas às escolas, o que possivelmente ocorre por as 

escolas não priorizarem a matrícula de crianças que residem no entorno. É possível 

também investigar melhor a relação dos moradores do empreendimento com o 

mercado de trabalho para elaborar uma compreensão mais precisa sobre o acesso 

às estruturas de oportunidades que também depende das redes de sociabilidade ou 

de solidariedade, relação que pode ser melhor avaliada com a ampliação da base e 

análise dos dados. 

Além da ampliação da pesquisa pelo mesmo caminho percorrido até aqui, os 

dados obtidos também podem viabilizar outra possibilidade, outro viés de 

observação, voltando a atenção, por exemplo, à utilização (ou não utilização) dos 

espaços de convivência, tanto os que fazem parte dos empreendimentos (salões de 

festa, playgrounds, praças, quadras) como os que se localizam no entorno (praças, 

quadras, campos de futebol) para conhecer as relações entre os moradores e as 

formas de apropriação exercidas destes com os espaços. Nosso interesse é o de 
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explorar mais a base de dados obtida, e ampliá-la, seguindo com os temas: 

habitação social e mobilidade urbana, adicionando este outro ingrediente, a 

utilização dos espaços públicos e/ou de uso coletivo. 
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NOTA TÉCNICA DE PESQUISA: 
 

Que periferia é esta?: a localização e inserção urbana dos Conjuntos Minha 

Casa Minha Vida faixa 1, na Região Metropolitana de Natal/RN. 

A pesquisa tem como objetivo principal analisar o padrão da ocupação social 

e territorial dos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida faixa 1, na 

Região Metropolitana de Natal, explorando a questão das áreas periféricas em suas 

várias dimensões: atendimentos a serviços, mobilidade social e valorização dos 

imóveis. É coordenada pelos professores Márcio Moraes Valença e Sara Raquel 

Fernandes Queiroz de Medeiros.  

Foram adotados os procedimentos metodológicos, abaixo descritos, 

estruturados em quatro etapas de investigação: 1) infraestrutura e serviços; 2) 

condição de vida e mobilidade; 3) mudança de uso e ocupação do solo; e 4) 

mercado de compra e venda. A coleta de dados, o processamento das informações 

e as análises foram integrados e ocorreram simultaneamente, com alguns momentos 

de dedicação maiores para uma das etapas. A abordagem metodológica abrangeu 

procedimentos qualitativos e quantitativos, podendo haver uma mescla de 

tratamento, conforme a natureza da(s) fonte(s). 

 

1. Infraestrutura e serviços 

O mapeamento inicial da oferta de infraestrutura e serviços contou com 

ferramentas de Sistema de Informação Geográfica, como, por exemplo, os recursos 

disponíveis no My Maps, no Google Earth e no Arcgis. O My Maps foi utilizado para 

localização e inserção de pontos da oferta de serviços, considerando-se que ele é a 

base do Google (empresa responsável pelo software), ou seja, ampla em 

informações. As informações mapeadas foram inseridas no Google Earth em formas 

de polígonos, notadamente os limites territoriais dos conjuntos, quadras, praças e 

demais informações como: dados de tamanho, distância e área. O Arcgis foi o 

receptor das feições e formas – a parte vetorial – inseridas no My Maps e Google 

Earth, para além de abrigar os arquivos oriundos do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), das bases de dados das Prefeituras – quando 

disponibilizadas – e de demais órgãos com dados relevantes para a pesquisa. Ainda 

no Arcgis foram inseridos os dados quantitativos, tabulados em tabelas do Excel 

para análise estatística e espacial. 
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Em um segundo momento, foi realizado outro mapeamento dos usos não 

residenciais tais como equipamentos públicos (de saúde, educação e assistência 

social), comércio e serviços no entorno dos empreendimentos. O raio de 

abrangência definido para este levantamento foi de 500m. Os pontos de uso não 

residencial foram fotografados (quando autorizado pelos proprietários) e suas 

localizações foram georreferenciadas na base de dados já existente no Google 

Earth. Estes dados foram inseridos e tabulados em tabelas do Excel para análise 

estatística e espacial por meio de gráficos e mapas. Os pontos mapeados foram 

classificados nas seguintes categorias: equipamento público de Saúde (hospitais, 

unidades de pronto atendimento e postos de saúde); equipamentos públicos de 

educação (escolas e creches); equipamentos de mobilidade urbana (pontos de 

ônibus, táxi e moto-táxi); comércio ou serviço familiar ou de pequeno porte; comércio 

ou serviço de médio ou grande porte e igrejas ou locais de uso religioso. 

 

2. Condições de vida e mobilidade 

A abordagem com os moradores ocorreu por meio de 882 entrevistas por 

questionário, em um trabalho de campo, em 36 conjuntos, inseridos em 18 

localidades diferentes. Para se efetivar a pesquisa foi necessário agrupar alguns 

empreendimentos, que são contíguos, onde não há um limite claro, individualizando 

cada um desses empreendimentos. Os empreendimentos agrupados foram: 

Residencial fauna, flora, Mar e Terra – em Ceará Mirim; Residencial Jardim de 

Extremoz I, II, III e IV – em Extremoz; Residencial Manoel Dias (Antigos Francisco 

Lopes e Lúcia Marques) – em Macaíba; Vivendas do Planalto I, II, III e IV – em Natal; 

Residencial São Gonçalo do Amarante I, IV, V e VI – em São Gonçalo do Amarante. 

A amostragem calculada pela equipe do Laboratório de Estatística Aplicada 

da UFRN, foi realizada considerando uma margem de erro de 3%. Na Tabela 01, 

visualiza-se o dimensionamento da pesquisa, as entrevistas realizadas e as 

justificativas dos ajustes necessários. 
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Tabela 01 – Dimensionamento e entrevistas realizadas. 

Estrato Município População 

Margem de 
erro 

Aplicados Justificativa 

3% 

Rfauna Ceará Mirim 401 32 

94 Empreendimentos contíguos 
Rflora Ceará Mirim 202 16 

RMar Ceará Mirim 322 26 

Rterra Ceará Mirim 230 18 

RJEI Extremoz 200 16 

63 Empreendimentos contíguos 
RJEII Extremoz 196 16 

RJEIII Extremoz 190 15 

RJEIV Extremoz 204 16 

Rcamp. Macaíba 403 32 33  

RFAlipio Macaíba 256 20 
42 Empreendimentos contíguos 

RLMarques Macaíba 284 23 

RMSanta Macaíba 500 40 40  

RNMonte Monte Alegre 350 28 29  

REsperança Monte Alegre 169 13 13  

RVPlanalto Natal 896 71 46 
Por questões de segurança, envolvendo risco com os 

pesquisadores, a amostragem não foi concluída. 

RSPedro Natal 200 16 16  

RCdaSilva Nísia Floresta 199 16 16  

RadFlo Nísia Floresta 184 15 15  

NM Parnamirim 352 28 29  

WR Parnamirim 496 39 39  

RVN Parnamirim 464 37 37  

RIdoPacfico Parnamirim 432 34 34  

RAmerica 1 Parnamirim 496 39 39  

RAmerica 2 Parnamirim 496 39 39  

RIdoAtlantico Parnamirim 496 39 39  

RTdoEng1 Parnamirim 496 39 39  

RTdoEng2 Parnamirim 496 39 40  

RRuyPereira 
São Gonç. do 
Amarante 

1216 106 106  

RJoAlecrim 
São Gonç. do 
Amarante 

305 24 22  

RMPascoal 
São José do 
Mipibu 

161 13 13  

 Total 11292 905   

Fonte: Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 2018. 
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As entrevistas por questionário ocorreram aos sábados e domingos, de 

janeiro a fevereiro de 2018, como estratégia para alcançar o maior número possível 

de moradores. A distribuição da amostra por conjunto foi realizada por um sorteio 

aleatório das residências. Para obter os números aleatórios, utilizamos a fórmula 

aleatoriamente, recurso disponível no editor de planilha da Microsoft Office – Excel. 

Na fórmula, cada número é igual a um número aleatório entre 1 e o número total de 

residências do conjunto. Por exemplo, para calcular a distribuição da amostra do 

Residencial São Pedro utiliza-se: =ALEATORIOENTRE(1;200). A marcação dos 

imóveis a serem entrevistados foi realizada no Partido Urbanístico, desenhado no 

AutoCAD. A equipe de entrevistadores foi composta por 26 pessoas – coordenadora 

da pesquisa, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e 

Regionais e discentes do curso de graduação de Gestão de Políticas Públicas.  

As variáveis inseridas no questionário foram distribuídas nas categorias: 

condição familiar (quantidade, gênero e idade); condição da moradia atual e anterior 

(própria, alugada, cedida e/ou coabitação); condições gerais da moradia e do 

condomínio e/ou vizinhança atual e anterior (localização, tamanho, salubridade, 

pontos negativos e positivos); deslocamento e mobilidade (trabalho, estudo, 

compras, lazer etc), entre outras. (Ver modelo do questionário): 
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Imagem 01 – Modelo de Questionário utilizado nas entrevistas. 

 

Fonte: Grupo de Pesquisa sobre as Cidades Contemporâneas, 2018. 
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Os dados das entrevistas foram tabulados no Google Form, exportados para 

o Excel e analisados com o recurso de tabelas dinâmicas para a construção de 

quadros-sínteses e gráficos, com cruzamento de informações e agregações. 

3. A mudança de uso do solo 

A coleta de dados para o mapeamento de uso e ocupação do solo, em 

relação aos conjuntos habitacionais horizontais e verticais, adotou a seguinte 

sistematização com a visualização externa das residências, a partir das seguintes 

categorias/da seguinte catalogação: 

1. Residencial simples - 1 pavimento 

2. Residencial duplex - 2 pavimentos 

3. Quitinete – nova unidade no lote 

5. Comercial 

6. Misto – residencial e comercial 

7. Serviços públicos (escolas, postos de saúde, segurança e outros)  

8. Serviços privados (escolas, clínicas de saúde e outros) 

9. Áreas verdes e praças 

10. Igrejas 

11. Sem uso 

12. Outros 

A plotagem dos dados do mapa de uso do solo contou com a transposição 

dos partidos urbanísticos dos conjuntos do formato DWG (AutoCAD) para Shapelife 

(Arcgis) e subsequente inserção dos dados. 

4. O mercado de compra e venda 

O procedimento de coleta de anúncios de venda e aluguel de imóveis utilizou 

informações disponíveis na OLX – website de anúncios classificados na Internet, 

presente em 118 países. A periodicidade do acesso ao website ocorreu uma vez por 

semana, aos domingos, utilizando-se os seguintes passos para a busca: a) acesso 

ao site www.olx.com.br; b) seleção do estado do Rio Grande do Norte (a pesquisa se 

dá na Região Metropolitana de Natal); c) em ‘busca por categorias’ é selecionado o 

item “Imóveis”; d) busca por palavra-chave: numa primeira tentativa, inicia- se 

procurando “Minha Casa Minha Vida”; e) nova busca por palavra-chave, aplicando-

se mais um filtro, esse em relação ao ordenamento segundo os preços, entendendo-
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se que os imóveis do faixa 1 são os que são comercializados com o menor valor; f) 

identificação do imóvel como pertencendo ao PMCMV, o que se dá conforme o 

seguinte dois critérios, as fotos publicadas, que os identificam na comparação com 

os anúncios anteriores, e as descrições que contêm dados como endereços, 

tamanho do imóvel ou valor das parcelas, que, no caso do faixa1, são abaixo dos 

praticados no mercado imobiliário, devido ao subsídio recebido do governo.  

Após localizado o imóvel, foi criada uma pasta que contém todas as fotos 

publicadas, cada descrição e detalhamento do anúncio. Cada um deles foi 

numerado igualmente segundo a tabulação em planilha de dados do Excel. 

Critérios para tabulação: 

1. Nome do anunciante: garantindo que não haja dados duplicados; 

2. Nome do conjunto; 

3. A operação: descreve se é venda ou aluguel; 

4. O Tipo de imóvel: se é casa ou apartamento; 

5. Descrição: contempla o que o anunciante publicou; 

6. Tamanho; 

7. Quantidade de quartos; 

8. Quantidade de banheiros; 

9. O preço pelo qual está sendo comercializado; 

10. Cidade e endereço; 

11. Ano do anúncio, 

12. Código do anúncio 

13. A pasta onde se localiza o documento com as descrições e fotografias do 

imóvel. 

 

Por estar ainda em andamento, algumas informações ainda serão ajustadas e 

acrescentadas nesta nota técnica. 

 

 









