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Vazios urbanos em zonas costeiras: 

A retenção especulativa do solo em faixas litorâneas submetidas a 
controle de gabarito – a ZET 3 em Natal/RN  

  
  
  

INTRODUÇÃO 

O capitalismo moldou o processo de urbanização das cidades, firmado sob 
a acumulação de riqueza na produção, distribuição e consumo de mercadorias 
(HARVEY, 2005), onde a localização constitui uma das principais motivações das 
disputas territoriais entre seus agentes. No Brasil, ao longo do século XX, este 
processo se caracterizou pela formação desigual do espaço urbano a partir da sua 
expansão horizontal, expondo o contraste entre os centros consolidados 
infraestruturados e suas periferias, majoritariamente desatendidas de serviços 
coletivos ou qualquer infraestrutura básica. Mais especificamente, nas zonas 
costeiras urbanas, o mesmo evidenciou conflitos socioambientais entre as 
populações tradicionais desses territórios e os agentes produtores do espaço 
ligados aos segmentos imobiliários, notadamente os proprietários fundiários da 
construção civil e do turismo, cujas ações dependem da exploração econômica do 
seu potencial paisagístico e de suas vantagens locacionais.  

Os bairros de Areia Preta, Praia do Meio e Santos Reis, localizados na 
Região Administrativa Leste de Natal e inseridos na Zona Especial de Interesse 
Turístico 3 - ZET 3 têm sido palco dessas disputas desde a década de 1980, 
especificamente a partir da vigência do regramento urbanístico e ambiental que 
impõe restrições à ocupação do solo com fins de proteção da paisagem do lugar. 
Desde então, são perceptíveis o abandono e a obsolescência de parte do 
conjunto edificado desses bairros, sob a justificativa de que tal controle prejudica 
os investimentos financeiros do segmento no território. Tal situação poderia ser 
revertida, segundo narrativas dos mesmos agentes, se outras condições para 
edificar forem estabelecidas, possibilitando a “modernidade” e a “revitalização” 
do lugar almejadas. A este conjunto edificado, esteja deteriorado ou demolido, 
se somam os terrenos nunca edificados e/ou ocupados do território, constituindo 
os vazios urbanos da orla central do município. 

Para discutir a formação desses vazios em Natal e os seus vínculos com o 
regramento, é importante posicionar historicamente essa temática nos estudos 
urbanos e regionais. A discussão dos vazios urbanos surgiu no período de 
desindustrialização dos centros urbanos, impulsionado na década de 1970, que 
ocorreu de forma mais visível nos países da Europa e América do Norte, mas 
também com certa expressão na América Latina (CLICHEVISKY, 2007). Nos 
grandes centros urbanos brasileiros, este fenômeno causou a obsolescência da 
infraestrutura industrial e portuária e de edifícios de uso institucional associados a 
essas atividades, de forma similar aos centros urbanos europeus e americanos. No 
caso do território destacado em Natal, a expansão e manutenção dos lotes não-
edificados e/ou utilizados, duas das categorias analisadas no artigo, está 
intrinsecamente relacionada com as reservas especulativas das terras por seus 
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proprietários fundiários à espera da valorização advindas das supostas e 
pretendidas alterações nos parâmetros urbanísticos. 

Este artigo, portanto, objetiva discutir a categorização desses vazios 
urbanos, compreendendo-os territorialmente. Metodologicamente, os 
procedimentos para o reconhecimento do objeto observaram três etapas: (1) 
levantamento dos vazios por meio das imagens orbitais fornecidas pelo Google 
Satellite1; (2) atualização do levantamento preliminar através de visitas de 
campo; e (3) sistematização, categorização e construção de uma matriz 
classificatória dos lotes identificados como vazios, observando as categorias 
previstas na Constituição Federal - CF (BRASIL, 1988) e no Estatuto da Cidade 
- EC (BRASIL, 2001). A partir desses procedimentos, foi possível realizar uma 
análise preliminar, evidenciando o impacto resultante das estratégias de 
especulação imobiliária dos proprietários fundiários nos bairros estudados. 

A partir desses procedimentos a discussão do artigo foi estruturada em 
três partes: primeiro, discute-se o conceito de vazio urbano, apresentando novas 
formas de categorização desses elementos no tecido urbano, com destaque 
para os conceitos trazidos na CF (BRASIL, 1988) e EC. Na segunda, apresenta-
se o recorte espacial, constituído pelos bairros da orla central do município de 
Natal, e os parâmetros urbanísticos estabelecidos pela ZET 3, notadamente os 
aplicados ao controle de gabarito, assim como os conflitos territoriais 
decorrentes. Por último, apresenta-se a categorização dos vazios urbanos no 
território, possibilitando assim algumas considerações sobre a sua 
espacialização no território. 

VAZIOS URBANOS: UM PREÂMBULO CONCEITUAL E NOVAS 
CATEGORIZAÇÕES 

O termo vazio urbano tem sido amplamente utilizado em pesquisas 
urbanas para fazer referência aos lotes desocupados e/ou não utilizados nas 
áreas consolidadas e infraestruturadas. São conhecidos como terrenos baldios, 
áreas ociosas, não sendo um dado estático na paisagem, mas um elemento 
dinâmico a depender do desenvolvimento das forças produtivas e que tem um 
trabalho social em seu entorno, o que lhe insere valor, apesar de sua 
representação imagética vacante (ALVAREZ, 1994: 140 apud EBNER, 1999, p. 
68).  

Conceitualmente, Andrea Borde (2003) afirma que:  

vazios urbanos são aqueles terrenos localizados em áreas providas de 
infraestrutura que não realizam plenamente a sua função social e 
econômica, seja porque estão ocupados por uma estrutura sem uso ou 
atividade, seja porque estão de fato desocupados, vazios. (BORDE, 2003, 
p. 4) 

Notadamente, o conceito trazido pela autora delimita três questões: a 
primeira é a localização, se o vazio está ou não numa área provida de 
infraestrutura; a segunda, se o espaço assim delimitado cumpre alguma função; 
e, por último, se há ou não algum tipo de atividade ou estrutura física instalada 
nos limites dos terrenos. Quanto à localização, cumpre destacar a concentração 

 
1 Na época do levantamento, as imagens fornecidas pelo software eram datadas de setembro de 
2019. 



3 
 

desses estudos em áreas consolidadas das cidades. São os vazios dessas 
localizações que estão, quase sempre, ligados às redes de saneamento, água e 
iluminação pública, assim como a rede de vias bem estruturadas, com calçadas 
e leitos carroçáveis adequadamente pavimentados ou que são mais acessíveis 
a outros setores urbanos estratégicos da cidade, o que facilita a livre circulação 
de mercadorias e pessoas (VILLAÇA, 2001). É importante destacar, entretanto, 
que os vazios localizados nas franjas ou periferias das cidades e municípios 
também são alvo de intervenções outras, distintas das estabelecidas para 
aqueles localizados nas áreas centrais.  

Sobre a função desses espaços, destaca-se a complexidade de suas 
definições. Os estacionamentos privados são merecedores de reflexão. Não é 
incomum encontrar lotes vazios no tecido urbano, principalmente em áreas 
consolidadas, que tiveram suas edificações demolidas, ou sequer receberam 
alguma estrutura em algum momento, e passaram a ser utilizados como 
estacionamentos. Em alguns casos, esses espaços recebem pouca estrutura 
para oferecer o serviço, que se reserva unicamente para a guarda de veículos, 
as vezes com serviços correlacionados como os lava-jatos, por exemplo e que 
são intermediários para um uso futuro diferente. O exemplo carece de 
discussões, mas é um indicativo da complexidade do tema ora em discussão, 
não sendo o único desdobramento. Saulo Cavalcante (2019) destaca a 
necessidade de se observar outras possibilidades funcionais para os lotes 
privados que não aquelas percebidas pela inserção de estruturas construídas, 
como áreas com funções ambientais e paisagísticas que restringem ou impedem 
a sua ocupação. O autor destaca que:   

[...] nem tudo que é identificado preliminarmente como vazio pode ser 
considerado de fato um vazio urbano. Uma vez que, dada a complexidade 
das relações fundiárias, há muitos espaços que são, na verdade, áreas 
verdes, áreas non aedificandi, lotes inseridos em áreas de proteção 
ambiental, lotes em litígio, imóveis de valor histórico, partes de regiões 
contaminadas, áreas expostas a condições de risco à saúde ou de alta 
declividade topográfica, condições que impedem ou restringem a sua 
ocupação. (CAVALCANTE, 2019, p. 52) 

Cavalcante (2019) insere um grau de complexidade a mais nos aspectos 
funcionais dos vazios abordados ao destacar que a terra urbana que permanece 
vazia só pode ser considerada como tal se a mesma for passível de uso e/ou 
ocupação. Não estando inserida nessa permissividade, é necessário compreender 
quais funções esse vazio cumpre ou se existe algum outro processo urbano que o 
impeça de ser ocupado. Esta questão retoma a ideia que Ebner (1999) traz ao citar 
Alvarez quanto a dinamicidade dos vazios urbanos, uma vez que o estado de 
vacância precisa ser compreendido em um dado momento, associando-o a sua 
perspectiva histórica na formação do espaço urbano, que envolve o 
desenvolvimento das forças produtivas e o padrão de acumulação vigente. 

Por último, Borde (2003) destaca a existência ou não de alguma estrutura 
construída nos referidos vazios. De início, ela sugere a existência de duas 
possibilidades: um vazio literal, que de fato não apresenta nenhuma construção nos 
limites do lote; e outro, construído, mas que não é utilizado, estando assim 
abandonado. O destaque para as duas situações é importante, pois muitas vezes 
um olhar superficial sobre o tecido urbano não permite perceber a segunda opção 
com facilidade. Depreende-se, portanto, a diversidade de tipos e categorias de 
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vazios nas cidades. Como destaca (CLICHEVISKY, 2007), considerando essa 
diversidade, a tipificação dos vazios é uma importante estratégia de análise e 
monitoramento para a gestão do território, servindo de orientação para o combate 
à sua manutenção no tecido urbano. Esta autora ainda chama atenção para 
algumas condições que devem ser observadas nos procedimentos de classificação, 
como: (i) a causa de estar vazio, (ii) o tamanho, (iii) o uso possível e (iv) o tipo de 
proprietário (CLICHEVISKY, 2007, p. 206). 

Outros autores trabalham com outras categorias de vazio, como a de 
áreas ociosas (BORDE, 2006; EBNER, 1999), vazios expectantes (CAVACO, 
2007; SOUSA, 2010), Brownfield (CAVACO, 2007; SOUSA, 2010), etc. Os 
critérios de identificação propostos por Borde (2006), porém, nos encaminham 
para uma estratégia de classificação que corrobora com as afirmações de 
Clichevisky (2007) quando se refere a necessidade de uma categorização que 
auxilie na gestão desses espaços. 

Sendo uma discussão que permeou a luta pela Reforma Urbana, durante 
o processo de redemocratização, que reverberou na Constituinte de 1988, é 
importante destacar a preocupação em definir categorias que possam ser 
identificadas. No Artigo 182 do Capítulo II, referente à Política Urbana, o inciso 
4º estabelece que 

 É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu 
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 
tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate 
de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 
valor real da indenização e os juros legais. (BRASIL, 1988) 

A CF (BRASIL, 1988) delega ao plano diretor municipal e a leis específicas 
o dever de regulamentar a categorização e gestão desses lotes. Ao adentrarmos 
no Plano Diretor de Natal - PDN 2007 em vigor - (NATAL, 2007), por exemplo, 
notamos que os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados que são 
passíveis de implementação dos instrumentos de gestão do solo urbano devem 
estar localizados na Zona Adensável2. O regramento também exclui dessa 
possibilidade aqueles imóveis que possuem área inferior a 400,0 m², assim como 
aqueles que se constituem como a única propriedade do titular. Além disso, o 
próprio Plano define que as áreas agrupadas com mais de 1.000,0 m² nestas 
condições, localizadas em potenciais novas – Áreas Especiais de Interesse Social 
- AEIS ou em antigas não-regulamentadas, e os lotes urbanos, isolados ou 
contíguos com área superior a 400,0 m², podem sofrer a aplicação dos devidos 
instrumentos (NATAL, 2007). Os prédios desocupados ou subutilizados também 

 
2 Em seu Artigo 11, o PDN descrimina que “Zona Adensável é aquela onde as condições do meio 

físico, a disponibilidade de infraestrutura e a necessidade de diversificação de uso, possibilitem 
um adensamento maior do que aquele correspondente aos parâmetros básicos de coeficiente 
de aproveitamento [acima de 1,2]” (NATAL, 2007, p. 472) . 
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são destacados como objeto de gestão urbana especifica, principalmente aqueles 
localizados em áreas centrais históricas da cidade (NATAL, 2007)3. 

Considerando as disposições da CF (BRASIL, 1988), o EC (BRASIL, 
2001) e o PDN 2007 (NATAL, 2007), as discussões sobre o tema suscitaram na 
compreensão dos vazios urbanos enquanto lotes passíveis de uso e/ou 
ocupação, conforme a Lei Orgânica do Município - LOM, que não exercem a sua 
função socioambiental. Aqui, essas categorias foram sistematizadas como: “A. 
Não edificado”, “B. Subutilizado” ou “C. Não utilizado”.  

Os lotes não edificados (A) são aqueles com área construída igual a zero; 
os lotes subutilizados (B) são aqueles cujo coeficiente de aproveitamento é 
inferior ao mínimo, que em Natal equivale a 0,1 para todo o território (NATAL, 
2007); e os lotes não utilizados (C) são aqueles que, edificados ou não, não 
apresentam qualquer utilização. Com as definições postas, as discussões de 
casos atípicos apareceram e o questionamento de  como os mesmos seriam 
considerados para a classificação resultaram na criação de subcategorias 
específicas para cada uma das principais4 (Quadro 1). 

Quadro 1. Matriz classificatória dos vazios urbanos segundo as categorias do EC (2001). 

Categoria do EC Categorias propostas Definição 

A - Não edificado 

A1 - Não edificado e sem 
uso 

Lotes com área construída igual a zero em que 

não se verifique uso  

A2 - Não edificado e 
utilizado como 

estacionamento 

Lotes com área construída igual a zero em que 

se verifique uso exclusivo de estacionamento 

(uso incompatível com o cumprimento da função 

social da propriedade) 

B - Subutilizado 

B1 - Subaproveitado 
Lote cujo Coeficiente de Aproveitamento 

utilizado é menor que o mínimo de 0,1 

B2 - Subaproveitado e 
utilizado como 

estacionamento 

Lote cujo Coeficiente de Aproveitamento 

utilizado é menor que o mínimo de 0,1 em que 

se verifique uso exclusivo de estacionamento 

B3 - Edificado e pouco 
utilizado 

Lote cujo Coeficiente de Aproveitamento 

utilizado é maior que o mínimo de 0,1 e que 

apresente parcela de sua extensão sem uso 

C - Não utilizado 

C1 - Não utilizado, mas 
passível de uso 

Lote cujo Coeficiente de Aproveitamento 

utilizado é maior que o mínimo de 0,1 e que 

apresente a totalidade de sua extensão sem 

uso, sem que haja comprometimento 

estrutural que impeça sua utilização 

C2 - Não utilizado e não 
passível de uso 

Lote cuja área construída é maior que zero e 

que apresente a totalidade de sua extensão 

sem uso, havendo comprometimento 

estrutural que impeça sua utilização ou estado 

de arruinamento 

Fonte: FARIA, et al., 2021. 

 
3 Todos os casos estão descritos no Artigo 22 do PDN em vigor. 
4 A matriz classificatória evidenciada neste trabalho para o levantamento foi produzida no âmbito 
da pesquisa “Vazios Urbanos de Natal/RN”, desenvolvida no Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo - DARQ da UFRN. A pesquisa tem o intuito de investigar os vazios urbanos em 
algumas frações do território do município 
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Para a categoria “não edificados” (A), recorrendo a pesquisas 
documentais quanto à aplicação de instrumentos, observou-se que os 
municípios brasileiros adotam procedimentos de análise e classificação distintos 
no que se refere às possibilidades de uso e caracterização dos vazios. Muitos, 
inclusive, não consideram estacionamentos como usos dispensados de 
edificação. Sendo assim, dividiu-se a categoria (A) em 2 subcategorias: “Não 
edificados e sem uso” (A1); e “Não edificado e utilizado como estacionamento” 
(A2) (FARIA, et al., 2021). A subutilização desses lotes gera duas situações: a 
dos lotes pouco edificados e a dos lotes edificados, mas pouco utilizados. Dessa 
maneira, subdividiu-se essa categoria em três, observando as especificidades 
sobre os estacionamentos já mencionadas sendo considerados: 
“Subaproveitado” (B1); “Subaproveitado e utilizado como estacionamento” (B2); 
“Edificado e pouco utilizado” (B3) (FARIA, et al., 2021). Quanto a não utilização, 
é importante distinguir aqueles imóveis em condições de uso que se mantêm 
fechados para especulação, daqueles imóveis cujo estado de conservação não 
possibilita a utilização, como as ruínas, por exemplo. Assim, dividiu-se a 
categoria dos imóveis em: “Não utilizado, mas passível de uso” (C1); e “Não 
utilizado e não passível de uso” (C2) (FARIA, et al., 2021). 

ORLA DE NATAL E O CONTROLE DE GABARITO SOBRE A OCUPAÇÃO DO 
SOLO: A ZONA ESPECIAL DE INTERESSE TURÍSTICO 3 – ZET-3 

O município de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, está 
localizado num sítio geográfico caracterizado pela presença de cordões dunares e 
as águas do rio Potengi e do Oceano Atlântico. Essas referências expressam o forte 
potencial paisagístico do território, mas também se configuram como barreiras a sua 
ocupação. Em razão dessas especificidades, a ocupação do solo de algumas das 
suas frações territoriais tem sido controlada, observando tais referências cênico-
paisagísticas e ambientais desde finais da década de 1970. Este controle constitui 
o principal fundamento do sistema de proteção da paisagem do município, que teve 
origem na reação da cidadania aos impactos da emergente indústria do turismo no 
estado, a qual, já naqueles anos, postulava a intensificação da ocupação da zona 
costeira pelo padrão da verticalização (DUARTE, 2011, p. 187), personificada pela 
primeira vez no Projeto Via Costeira-Parque das Dunas. O projeto concebia a 
construção de uma via expressa como eixo de conexão entre as praias da orla 
central e a praia de Ponta Negra, além da construção de um parque hoteleiro e 
residencial multifamiliar, que causaria impactos ambientais na área e limitava o livre 
acesso à praia. 

Dentre os instrumentos do sistema de proteção da paisagem do município, as 
Zonas Especiais de Interesse Turístico - ZETs dispõem sobre regramentos 
urbanísticos responsáveis pelo controle do uso e ocupação do solo da zona costeira 
do município com base em parâmetros urbanísticos específicos, sendo o gabarito um 
dos fundamentais. Instituídas pelo PDN de 1984 (NATAL, 1984) e regulamentadas 
ainda nas décadas de 1980 e 1990, atualmente as ZETs são definidas como Áreas 
Especiais de Controle de Gabarito - AECG5, delimitadas em três frações territoriais 
regulamentadas por leis específicas, sendo: (1) ZET 1, que delimita a faixa da praia 

 
5 “Art. 21 - Áreas de Controle de Gabarito – demarcadas no Mapa 3 do Anexo II, parte integrante 
desta Lei, são aquelas que, mesmo passíveis de adensamento, visam proteger o valor cênico - 
paisagístico, assegurar condições de bem estar, garantir a qualidade de vida e o equilíbrio 
climático da cidade [...]” (NATAL, 2007, Art. 21, p. 474-475). 
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de Ponta Negra, no bairro homônimo na Região Administrativa Sul - RASul, como 
referência, envolvendo também a Área Non Aedificandi - ANA se insere (NATAL, 
1987a); (2), ZET 2, que delimita a Via Costeira e a faixa lindeira do Parque das Dunas, 
entre Ponta Negra e Areia Preta (NATAL, 1994); e a última, (3) ZET 3 , que 
compreende as praias de Miami, Areia Preta, Praia dos Artistas, Praia do Meio e Praia 
do Forte, localizadas nos bairros de Areia Preta, Praia do Meio e Santos Reis, na 
RALeste da cidade (NATAL, 1987b). Há ainda a ZET 4, inserida na revisão do plano 
de 1994 e definida como uma AECG no PDN de 2007, compreendendo a praia da 
Redinha, localizada no bairro homônimo na Região Administrativa Norte - RANorte 
do município, esta, porém, ainda não regulamentada. 

A ZET 3 demarca a orla central do município, localizada nos bairros de Areia 
Preta, Praia do Meio e Santos Reis. Os bairros são conhecidos por integrarem a 
rota turística do litoral sul-norte, que conecta a Via Costeira / praia de Ponta Negra 
ao Litoral Norte - praias da Redinha e Genipabu, conexão feita pela Ponte Newton 
Navarro, inaugurada em 2007. Neste trecho da orla encontramos as praias de 
Miami, dos Artistas, do Meio e do Forte, onde se realizam uma diversidade de usos 
e atividades, inclusive nos espaços livres públicos. O território aqui discutido 
também é reconhecido pela paisagem simbólica que conforma uma das motivações 
para a instituição do controle de gabarito na área, que delimita a Ponta do Morcego, 
as faixas de praias protegidas pela parede de arrecifes e o sítio do Forte dos Reis 
Magos em conjunção com o manguezal e a foz do Rio Potengi (Figura 1). 

Figura 1. Os bairros da orla central - Areia Preta, Praia do Meio e Santos Reis - e sua paisagem. 

 
Fonte: Produzido pelos autores, dezembro de 2021. * Montagem a partir de imagens coletadas 

nos sites canindesoares.com.br (1, 2 e 3) e praiasdenatal.com.br (4). 
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Os territórios destacados são reconhecidos historicamente como 
espaços ocupados por populações vulneráveis6, as quais convivem 
conflituosamente com focos de concentração de renda elevada para os 
padrões de Natal, visíveis na paisagem. Areia Preta e seus arranha-céus na 
avenida Gov. Silvio Pedroza abrigam uma população de altos rendimentos, 
que contrasta com as edificações simples, muitas de padrão construtivo 
precário de um ou dois pavimentos, do seu entorno, simbolizando esses 
conflitos territoriais, existentes nos três bairros. Essas populações vulneráveis 
tem sua ocupação protegida e legitimada pelo instrumento das Áreas 
Especiais de Interesse Social - AEIS7 (AEIS Alto do Juruá, Jacó/Rua do Motor 
e Santos Reis, Brasília Teimosa e Vietnã). 

Diante disso, em meio a um território densamente ocupado por 
comunidades vulneráveis, evidenciam-se os conflitos territoriais referidos. 
Estes estão evidenciados na delimitação da ZET 3 a partir do PDN de 1984 
que, assim como todo o sistema de proteção da paisagem e do meio ambiente 
do município, resulta da reação da cidadania aos impactos da consolidação 
da indústria do turismo no estado, em especial os associados ao incremento 
da verticalização na orla e a intensificação do seu processo de ocupação do 
solo (DUARTE, 2011). As décadas de 1970 a 1990 apresentaram um aumento 
expressivo da ocupação da orla central do município, com a inserção dos 
primeiros edifícios verticais. Assim, a ZET 3 delimita e regula a ocupação de 
frações territoriais dos bairros de Areia Preta, Praia do Meio e Santos Reis, 
as submetendo a um Subzoneamento com prescrições urbanísticas 
específicas e a limites de interferência visual do tecido edificado sobre o sitio 
protegido a partir de dois pontos de observação (P1 e P2) nas ruas Getúlio 
Vargas e Pinto Martins, que servem de referências para a criação de dois 
mirantes8 (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 A área também se insere na Mancha de Interesse Social - MIS, que concentra os bairros que 
apresentam uma população com rendimento médio inferior a 3 s.m. (NATAL, 2007, Art. 6º)  
7 No Macrozoneamento do PDN 2007, os bairros estudados estão inseridos na Zona Adensável, 
passível, portanto, de padrões de adensamento superiores ao estabelecidos para os da Zona de 
Adensamento Básico. Conforme estabelece o PDN 2007, este padrão resulta da aplicação do 
coeficiente de aproveitamento 2,5, superior ao básico estabelecido para o município (1,2). 
Excetuam-se dessa permissividade as frações delimitadas como as Zonas de Proteção 
Ambiental 7 (Forte dos Reis Magos e seu entorno) e 10 (Farol de Mãe Luíza e seu entorno – 
encostas dunares adjacentes à Via Costeira, entre o Farol de Mãe Luiza e a Avenida João XXIII), 
localizadas nos bairros de Santos Reis e Areia Preta, respectivamente. 
8 O ponto de observação P2 nunca se concretizou de fato. Sua vista hoje se encontra 
comprometida pelos muros do edifício ocupado pela Secretaria Municipal de Educação e de 
Saúde.  
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Figura 2. O regramento urbanístico aplicado aos bairros da orla central. 

 
Fonte: Produzido pelos autores, dezembro de 2021. 

Este, seguindo os princípios funcionais que fundamentam o zoneamento 
do PDN 1984  (NATAL, 1984), divide o território em três subzonas:  Subzona de 
predominância Residencial - SZ-1; de Atividades Múltiplas - SZ-2; e de 
Recuperação Urbana - SZ-3. Essa setorização na ZET se apresenta 
intrinsecamente interligada com a prescrição de usos específicos e preferencias 
para cada subzona, onde o incentivo ao uso comercial e de serviços aparece 
nas três subzonas, com índices superiores na SZ-2 do que na SZ-1, e esta com 
índices superiores a SZ-3. Nota-se a vinculação desses diferentes índices com 
o interesse na ordenação dos usos planejados para aquele espaço, com o claro 
objetivo de estimular a consolidação dos territórios como lugar das atividades 
turísticas. 

O controle de gabarito estabelecido, entretanto, excede os limites da ZET 
3 e incide sobre outras parcelas do bairro de Santos Reis, especialmente as 
delimitadas pelo mesmo PDN como Zona Especial Militar - ZEM e a Zona 
Especial de Recuperação Urbana - ZER (NATAL, 1984). Tais incidências são 
constatadas a partir do ponto de observação P1 de onde são projetadas 33 
seções, emoldurando o sitio entre Forte dos Reis Magos e a Ponta do Morcego9, 
conforme destaca Antônio Cestaro el al:  

 
9 Cabe destacar que na SZ-3, de Recuperação Urbana, o gabarito é mantido no limite máximo 
de 7,0 metros (NATAL, 1987b). 
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[...] um cone de visadas que envolve a faixa litorânea referida, definido 
a partir de dois pontos de observação: um ponto (P1) na Av. Getúlio 
Vargas, que projeta um conjunto de linhas de visuais pelas praias do 
Meio e do Forte e outro (P2) na Rua Pinto Martins, que projeta um 
conjunto de linhas de visuais em direção à faixa litorânea 
correspondente às praias de Areia Preta e Miami. (CESTARO et al., 
2010, p. 50) 

A relação entre a altura do observador nesses pontos de observação e a 
sua distância ao objeto com a altura limite da edificação em relação ao nível do 
mar e a distância do mesmo ao objeto formam, então, a razão trigonométrica 
que revelaria tal limite de altura para cada uma das edificações inseridas nas 
visadas determinadas10. Desta forma, o cone visual imposto pelo limite de 
gabarito permite que o território seja adensado sem perder as qualidades 
paisagísticas existentes, preservando suas vistas a partir do observador, 
posicionado no Mirante da Getúlio Vargas. A fuga desse parâmetro de controle 
urbanístico comprometeria o potencial paisagístico da área, tal como ocorre nos 
impactos da área ocupada pelos arranha-céus na avenida Governador Silvio 
Pedrosa, em Areia Preta sobre o farol de Mãe Luiza (Figura 3).  

Figura 3. Avenida Governador Silvio Pedroza e os seus arranha-céus nas encostas, fora do 
limite de interferência visual (1) e sua relação com a ocupação na orla (2). 

 

 

Fonte: praiasdenatal.com.br e tribunadonorte.com.br (editado pelos autores, dezembro de 2021) 

 
10 É importante frisar que existem áreas onde a delimitação da ZET 3 se sobrepõe aos territórios 
das AEIS. Nesses casos, considerando que nenhuma dessas AEIS está regulamentada, 
considera-se o que está disposto no Art. 25 do PDN vigente (NATAL, 2007), em seu inciso II, 
que limita o gabarito máximo da área em 7,5m (sete metros e meio).  
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Evidencia-se, portanto, a importância da demarcação da ZET 3 e o 
controle de gabarito que estabelece sobre o universo de estudo a 
manutenção dos potenciais paisagísticos que o conformam. A sua 
regulamentação também simboliza a luta dos movimentos sociais, 
preocupados com os impactos da verticalização e adensamento então 
propostos. Entretanto, a sua instituição represou, em certa medida, os 
potenciais lucros que os agentes imobiliários e os proprietários fundiários 
poderiam ter com a construção de edifícios com tipologia edilícia semelhante 
àqueles que conseguiram, no mesmo período, na avenida Gov. Silvio 
Pedrosa. A manutenção dos vazios especulativos na área pode ser uma 
consequência da percepção desses agentes, sendo a compreensão sobre a 
ocupação do espaço neste intervalo de tempo uma forma de confirmar (ou 
não) tal estratégia. 

O PROCESSO ESPECULATIVO A PARTIR DO CONTROLE DE GABARITO: 
EVIDENCIANDO OS VAZIOS URBANOS NA ORLA CENTRAL 

A observação dos vazios urbanos do universo de estudo foi realizada 
a partir da matriz classificatória constante no quadro 1. Conforme o banco 
de dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - Semurb, 
o bairro de Areia Preta, possui 802 lotes11, dos quais 111 foram 
identificados como vazios urbanos, correspondendo a 13,84% do total da 
estrutura fundiária do bairro. O bairro da Praia do Meio possui 1.012 lotes, 
dos quais 61 foram identificados como vazios urbanos, correspondendo a 
6,03% da estrutura fundiária do bairro. Por último, o bairro de Santos Reis 
tem 1.119 lotes, dos quais 8 foram identificados como vazios, 0,71% dos 
lotes assim classificados. Em termos de extensão territorial, os três bairros 
têm 203.995,87 m², 277.082,53 m² e 796.780,86 m² de área parcelada, 
respectivamente, onde 30.559,16, 35.484,04 e 166.456,17 m² foram 
identificadas como vazios, correspondendo a 14,98, 12,81 e 20,89 %, 
respectivamente, da extensão territorial encontrada (Quadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Destaca-se que a totalidade dos lotes levantados leva em consideração o banco de dados da 
Semurb. Por vezes, a percepção das visitas in loco indica a existência de edificações 
(condomínios verticais por exemplo) que ocupam mais de um lote. Isso se deve ao processo de 
sedimentação das modificações do tecido urbano, o qual não se encontra registrado no banco 
de dados devido à falta de procedimentos burocráticos adequados, como: emissão de 
Característica e Habite-se desses empreendimentos, o que implicaria na solicitação do 
remembramento dos lotes que integram os mesmos, o que muitas vezes não é feito.   
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Quadro 2. Vazios existentes nos bairros estudados conforme as categorias de análise. 

Local de 
estudo 

Categorias 
propostas 

Quant. 
Extensão 

territorial (m²) 
% Quant. 

% Extensão 
territorial 

Areia 
Preta 

A1  81 20.276,58 72,97 66,35 

A2  9 5.358,98 8,11 17,54 

A3 - - - - 

B1 1 543,00 0,90 1,78 

B2 - - - - 

B3 - - - - 

C1 9 2.212,01 8,11 7,23 

C2 11 2.168,58 9,91 7,10 

Total 111 30.559,16 100 100 

Praia do 
Meio 

A1  48 29.963,29 78,69 84,44 

A2  6 2.637,21 9,84 7,43 

A3 - - - - 

B1 - - - - 

B2 1 339,85 1,64 0,96 

B3 - - - - 

C1 3 1.460,57 4,92 4,12 

C2 3 1.083,12 4,92 3,05 

Total 61 35.484,04 100 100 

Santos 
Reis 

A1  3 938,98 42,86 0,80 

A2  - - - - 

A3 - - - - 

B1 1 115.537,00 14,29 98,90 

B2 1 147,60 14,29 0,13 

B3 - - - - 

C1 1 125,44 14,29 0,11 

C2 1 76,55 14,29 0,06 

Total 7 116.825,60 100 100 

TOTAL 179 182.868,80 - - 

Fonte: Produzido pelo autor, dezembro de 2021.   

Dos 111 lotes identificados como vazios urbanos no bairro de Areia Preta 
(Figura 4), a maioria deles, 81 (72,97 %), foi identificada como não edificado e 
sem uso (A1), havendo ainda 9 lotes (8,11 %) categorizados como não 
edificados e utilizados como estacionamento (A2). Há também 9 lotes (8,11 %) 
categorizados como não utilizados, mas passíveis de uso (C1); 11 lotes (9,91 
%), como não utilizados e não passíveis de uso (C2); e 1 lote (0,90 %), como 
subaproveitado (B1).  Dos 68 lotes identificados no bairro de Praia do Meio 
(Figura 5), 48 (78,69 %) foram categorizados como não edificado e sem uso (A1); 
6 (9,84 %), como não edificados e utilizados como estacionamento (A2); 1 (1,64 
%), como Subaproveitado e utilizado como estacionamento (B2); e 3 (4,92 %), 
como não utilizados, mas passíveis de uso (C1) e como não utilizados e não 
passíveis de uso (C2), cada. Por fim, dos 8 lotes identificados em Santos Reis 
(Figura 6), 4 (50,00 %) foram categorizados como não edificados e sem uso (A1); 
e 1 (12,50 %), como subaproveitado (B1), subaproveitado e utilizado como 
estacionamento (B2), não utilizados, mas passíveis de uso (C1) e não utilizados 
e não passíveis de uso (C2). 
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Figura 4. Os Vazios urbanos de Areia Preta. 

 
Fonte: Produzido pelos autores, dezembro de 2021. 

Figura 5. Os Vazios urbanos da Praia do Meio 

 
Fonte: Produzido pelos autores, dezembro de 2021. 
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Figura 6. Os Vazios urbanos de Santos Reis. 

 
Fonte: Produzido pelos autores, dezembro de 2021. 

A partir da identificação e categorização dos vazios urbanos 
estudados, observa-se que os bairros de Praia do Meio e Santos Reis, 
apesar do pequeno número de lotes classificados como vazios urbanos em 
comparação a Areia Preta, possuem grandes extensões territoriais de solo 
urbano não edificado e/ou não utilizado. Inclusive, a extensão de terra 
urbana sem edificação e/ou uso nos primeiros é superior à de Areia Preta. 
Nota-se também que, no caso da Praia do Meio, esses lotes se concentram 
fora dos limites da AEIS Jacó-Rua do Motor, locada apenas na área 
delimitada como ZET. A grande maioria deles está localizada nas 
proximidades da Praça Miguel Carrilho (antiga Praça dos Heróis), da Rua 
Mascarenha Homem, na lateral do terreno do antigo Hotel Internacional dos 
Reis Magos - HIRM12, à av. 25 de Dezembro, no limite territorial norte do 
bairro (Figura 7). 

 

 

 

 
12 O HIRM foi o primeiro hotel de luxo da cidade e se tornou uma referência da orla central do 
município, ascendendo como “um ícone de glamour para a época, com sua boate Bambelô. 
frequentada pelos poucos turistas, e sobretudo, pela alta sociedade natalense” (FURTADO, 
2008, p. 57). O hotel se tornou o signo da aceleração do processo de urbanização da orla, 
levando a instalação e melhoramento da infraestrutura e fluxo à faixa litorânea, que potencializou 
a expansão da cidade naquele eixo (NASCIMENTO, VIEIRA-DE-ARAÚJO e NOBRE, 2016). 
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Figura 7. Lotes sem edificação e/ou uso (cinza) no entorno da Praça Miguel Carrilho, no bairro 
da Praia do Meio.  

 

Fonte: Google Earth, junho/2019. Acesso em 27/09/2021.  

Em contrapartida, no bairro de Areia Preta, 60 lotes classificados 
como vazios urbanos, cerca de metade do total ali encontrado, estão 
inseridos na AEIS Alto do Juruá, correspondendo a 10.729,85 m² de área 
não construída e/ou utilizada, o que representa cerca de 1/3 da área 
vacante existente (Figura 8). Cabe frisar, entretanto, que a AEIS Alto do 
Juruá já apresenta uma ocupação de edifícios de padrão vertical ao longo 
da rua Pinto Martins, onde 44 desses terrenos estão localizados. Os outros 
vazios estão localizados apenas nos limites da ZET, podendo estar 
agrupados em duas situações:18 lotes sem edificação e/ou uso estão 
localizados sob as visuais impostas pelo limite de gabarito, na área mais 
próxima a Ponta do Morcego (9.005,69 m², 29,47 % dos vazios do bairro); 
e 33 lotes sem edificação e/ou uso estão fora dessas visuais (10.823,62 
m², 35,42 % dos vazios do bairro).  

Figura 8. Limites da AEIS Alto do Juruá (vermelho) e os vazios contidos nela (cinza). 

 

Fonte: Google Earth, junho/2019 (editado). Acesso em 27/09/2021.  

Em Santos Reis, o vazio que se destaca é o terreno do antigo Parque 
de Tancagem da Petrobrás (Figura 9), com cerca de 115.000 m² de área, 
sendo considerado um lote subaproveitado (B1). A situação de 
contaminação do solo por metais pesados e hidrocarbonetos 
impossibilitaria a utilização do solo e, tornando-o uma área não passível de 
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implementação de instrumentos. Entretanto, o mesmo já está submetido a 
um processo de licenciamento para a sua descontaminação13. Tendo em 
vista esta situação, o presente estudo o considerou como espaço não 
edificado e/ou utilizado, de modo a evidenciar a necessidade da discussão 
sobre a ociosidade de uma área tão importante para o bairro de Santos 
Reis e o universo de estudo. 

Figura 9. Área de Tancagem, localizada em Santos Reis. 

 

Fonte: Google Earth, junho/2019 (editado). Acesso em 27/09/2021. 

APONTAMENTOS CONCLUSIVOS 

Este artigo trouxe as primeiras reflexões acerca da formação de 
vazios urbanos em áreas com controle urbanístico e ambiental para a 
preservação da paisagem, como o caso das ZETs do município de Natal. 
Considerando a constatação da primazia da visão mercadológica do espaço 
urbano nos processos de revisão dos Planos Diretores, é importante 
aprofundar a compreensão destes territórios denominados de Áreas 
Especiais (DUARTE, 2011), de modo a identificar os resultados destes 
conflitos.  

Assim, a partir do conjunto de vazios urbanos da orla central do 
município, é possível fazer algumas reflexões sobre sua relação com as 
linhas de interferência visual impostas pelo limite de gabarito da ZET 3. 
Antes, porém, é importante destacar que esses vazios representam 14,31% 
da área parcelada dos três bairros estudados, correspondendo a um total 
de 182.868,80 m² de área não edificada e/ou não utilizada. Desta área, 
verifica-se que o conjunto de vazios identificados nos bairros da Praia do 
Meio e Santos Reis está completamente inserido no campo visual das 
linhas delimitadas a partir do ponto de interferência P1. Em Areia Preta, 
cerca de 30% da área vacante está sob esse controle; e isso representa, 

 
13 Após a interrupção do processo de licenciamento ambiental junto ao Instituto do 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema/RN em 2016, a 
Petrobrás retornou os trâmites em 2020, com a apresentação de um novo plano para remediação 
da área contaminada. A empresa já possui uma nova autorização para execução da 
descontaminação na área. Ver: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/descontaminaa-a-o-do-
parque-de-tanques-em-natal-sera-retomada/487855, Acesso em 27/09/2021. 
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considerando os três bairros, 75.048,89 m² de áreas não edificadas e/ou 
não-utilizadas, ou seja, 41% da extensão territorial. 

Essa percepção contribui preliminarmente com a hipótese levantada 
quanto a relação entre a manutenção de vazios especulativos e a instituição 
do controle de gabarito no território. São lotes que apresentam, em conjunto, 
um potencial construtivo de 187.622,20 m² de área passível de construção14. 
Para além disso, destaca-se que, entre as categorias propostas e analisadas, 
predominam os lotes não edificados e sem uso (A1) nos três bairros 
estudados, com 132 lotes (73,74 %), com 51.178,85 m² de extensão territorial 
(27,99 %). A mesma é seguida dos lotes não edificados e utilizados como 
estacionamento (A2) e os lotes não utilizados e não passíveis de uso (C2), 
com 15 unidades, cada (8,38 %), com 7.996,19 e 3.328,25 m² de extensão 
territorial, respectivamente; e os lotes não utilizados, mas passíveis de uso 
(C1), com 13 (7,26 %), com 3.754,59 m² de extensão territorial. Por último 
temos os 2 lotes identificados como lotes subaproveitados (B1) e 
subaproveitados e utilizados como estacionamento (B2) (1,12 %), com 
116.080 e 487,45 m² de extensão territorial, respectivamente. 

É importante revelar, entretanto, que muitos dos lotes que não 
apresentam edificação, categorizados como A1 e A2, podem ser separados 
ainda em dois grupos: os lotes que nunca foram ocupados e aqueles que já 
apresentaram alguma ocupação, que foi demolida. Essa constatação pode ser 
feita a partir de mapas datados antes e depois da instituição do regramento15, 
mas ainda carece de sistematização - podendo ser objeto de artigos futuros 
sobre o tema. Apesar de ainda preliminar, a identificação das alterações de uso 
do solo nos revela uma atuação a longo prazo da aquisição de lotes ocupados, 
a demolição de suas edificações e sua manutenção como vazio urbano para fins 
especulativos.  

A presença de grupos de lotes menores, contíguos, nos revela a 
permanência do processo de transformação da ocupação do solo, 
principalmente no bairro de Areia Preta, na rua Pinto Martins, onde já foi 
destacado a presença de edificações verticais. Isto nos revela que esses 
recortes fundiários são formados por lotes e edificações menores, com menos 
de 200,0 m², em média, que representam o padrão de parcelamento e edilício 
do lugar16, que foram demolidas para a construção desses novos edifícios. Esse 
processo evidencia, como já destacado, o conflito fundiário existente na área 
devido a sua localização privilegiada. 

Como uma conclusão preliminar, tem-se, portanto, a evidenciação dos 
processos especulativos no território, revelando tanto um risco para os 

 
14 Os três bairros analisados apresentam coeficiente máximo de aproveitamento de 2,5, uma vez 
que estão localizados na Zona Adensável do Macrozoneamento do município, sendo 
considerados, por sua vez, como bairros que apresentam condições do meio físico e 
disponibilidade de infraestrutura para serem adensados acima do básico (1,2). 
15 Foram feitas verificações preliminares através de mapa do município datado de 1978 e dos 
quadros temporais disponibilizados pelo software Google Earth, que demonstram a ocupação do 
solo desde o ano de 2004.  
16 Conforme o PDN 2007 (NATAL, 2007), em seu art. 25, inciso I, os novos desmembramentos 
ou remembramentos, com exceção daqueles feitos para os usos institucionais e áreas verdes, 
estão proibidos nas AEIS não-regulamentadas. Apesar disso, essas novas tipologias foram 
construídas a partir da utilização de diversos lotes. 
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instrumentos de gestão da paisagem e do meio ambiente como para aqueles 
que preservam a ocupação das populações vulneráveis do local. 
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