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Mapas temáticos como ferramenta para a compreensão da 

configuração espacial promovida por políticas habitacionais na 

Área Metropolitana Funcional da RMN/Natal/Brasil 

IDENTIFICANDO O PROBLEMA E AS INTERPRETAÇÕES INICIAIS 

A Região Metropolitana de Natal (RMN), no Estado do Rio Grande do 
Norte/Brasil, viveu, nas últimas décadas, um aumento do processo de 
urbanização com padrão descontínuo de expansão da mancha urbana e da 
concentração do contingente populacional que resultou em modificações nas 
estruturas físicas, sociais e econômicas de suas cidades.  O cenário decorrente 
desse processo tem se manifestado no padrão periférico de crescimento, no qual 
comportamentos especulativos prevaleceram sobre a função social do solo 
urbano e reforçaram sua baixa densidade de ocupação, além do aumento das 
distâncias, ineficiência dos transportes, elevação dos custos sociais e privados 
da urbanização e ineficácia da administração pública. Como consequência disso, 
a tendência ao maior crescimento demográfico nas áreas periurbanas em 
expansão ocasionou novas formas da produção do espaço urbano, que levaram 
a cidade para além de seus limites territoriais, como se observa nos municípios 
de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, contidos na RMN. 

Na RMN esse processo foi historicamente constituído pela dinâmica das 
ações do Estado, como exemplo no setor habitacional, e dos incorporadores 
imobiliários e resultaram em particularidades na estruturação da região e na 
pluralidade do crescimento periférico: em primeiro lugar, pelo movimento 
clássico de acomodação dos mais pobres na periferia metropolitana; depois, por 
estruturação econômica que definiu a cidade polo, Natal, como área de 
setorização e concentração de atividades de comércio e serviços, favorecendo 
o aumento do valor do seu solo e provocando o espraiamento do seu tecido 
urbano para os outros municípios da RMN; em terceiro, por uma aparente 
periferização das classes médias por meio da expansão do eixo Sul da RMN, 
hierarquizando e fragmentando o território metropolitano por meio dos 
condomínios fechados.  

Assim, este artigo tratará de análises espaciais a partir de mapas que 
auxiliaram e permitiram a realização de recortes no território, os quais conciliam 
os anseios de usos diferenciados reivindicados por atores e instâncias da 
sociedade diversos. É pensando nessa contribuição que os mapas trouxeram 
um conjunto de dados que viabilizou reconstruir em certo grau, a complexidade 
dos processos de configuração das áreas onde foram instalados os 
empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) financiados 
pela Caixa Econômica Federal (CEF) nos municípios de Natal, Parnamirim e São 
Gonçalo do Amarante, aqui identificados e tratados como Área Metropolitana 
Funcional1. A análise, em um primeiro momento, foi representada por mapas 
com informações gerais retratando sobre a expansão da ocupação urbana e a 
dinâmica imobiliária residencial dos municípios de Natal, Parnamirim e São 
Gonçalo do Amarante; e no segundo momento, observada por meio de mapas 

 
1 Definição utilizada por Morais Campos (2015). 
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temáticos gerados a partir das características do entorno dos setores censitários 
do IBGE (2011) e dos aspectos socioeconômicos da população. 

Diante deste contexto, o presente artigo tem o objetivo o presente artigo 
tem o objetivo de realizar uma análise espacial por meio de mapas temáticos 
que ajudaram na compreensão do processo de configuração da Área 
Metropolitana Funcional – constituída pelos municípios de Natal, Parnamirim e 
São Gonçalo do Amarante - consolidada por meio da produção imobiliária de 
políticas habitacionais anteriores, que causou um padrão de ocupação que se 
conforma em um espraiamento do processo de metropolização com tecidos 
urbanos bem definidos pela urbanização promovida pelo PMCMV, no período de 
2009 a 2014. A metodologia é de cunho qualitativo com base em análises de 
fontes primárias e de campo, tendo como as principais fontes de dados as 
informações coletadas nas instituições assinaladas: as Prefeituras e suas 
respectivas secretarias de licenciamento ambiental e urbanístico das cidades 
envolvidas, SEMTHAS/Natal, a Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente (IDEMA), Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal 
(SEMURB), além dos dados cartográficos da RMN elaborado pelo Observatório 
das Metrópoles – Núcleo Natal/RN, do Sistema Eletrônico de Serviço de 
Informação ao Cidadão (e-SIC) referente aos contratos realizados pela Caixa 
Econômica Federal (CEF) via PMCMV entre 2009 a 2014 dos quais foram 
possíveis identificar os tipos de programas enquadrados pela faixa de renda, a 
localização, modalidades de financiamento e perfil da população beneficiada,. 
Deve-se ressaltar também a pesquisa em fontes estatísticas do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística).  

EXPANSÃO DA MANCHA DE OCUPAÇÃO URBANA – NATAL, 
PARNAMIRIM E SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

A ocupação urbana de Natal, durante 1920 a 1990, conforme mapa da 
figura 01, foi guiada pelas determinações do mercado fundiário e o resultado, 
produto de uma urbanização excludente, induziu as populações locais menos 
abastadas e migrantes recém-chegadas, em sua maioria, a habitarem as áreas 
preteridas, mais longínquas e menos estruturadas. 
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Nas décadas de 1970 e 1980, período de atuação do BNH2, a expansão 
da cidade foi mais acentuada. Nesse período, os loteamentos mais periféricos 

 
2. BNH (Banco Nacional de Habitação) dirigiu a Política Nacional de Habitação implantada pelo 

regime militar, a partir de 1964 até 1986, que era realizada por meio de seus agentes promotores 
como as COHAB`s (Companhias Habitacionais) e pelo INOCOOP (Instituto Nacional de 
Orientação às Cooperativas), Morais Campos (2015, p. 72). 

Figura 1: Mapa da expansão urbana de Natal, entre as décadas de 1920 e 
1990, com identificação parcial de alguns bairros da atualidade e áreas não 
ocupadas (em branco). 

 

Fonte: LIMA, 2006, p. 114, adaptado por LIMA, 2012, p. 64. 
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não apresentavam os serviços e infraestrutura necessários à habitação 
adequada3 de sua população, configurando-se em áreas diferenciadas social e 
espacialmente. No município de Natal eram visíveis os problemas que realçavam 
a precariedade das condições de habitabilidade4 nas áreas com concentração 
de famílias de baixa renda, em decorrência desse acelerado processo de 
urbanização. Na zona Norte, em especial, onde foi concentrada a maior parte da 
produção habitacional do BNH, esses problemas se apresentavam de forma 
mais intensa e a exclusão social era ainda mais evidente.   

Segundo Ataíde (2005, p. 11), apesar de algumas modificações na 
concepção dos programas habitacionais, da segunda metade da década de 
1980, que “incluiu a adoção de um novo padrão morfológico dos conjuntos 
habitacionais – do unifamiliar para o multifamiliar vertical – não houve reversão 
no quadro da segregação espacial”. Ainda de acordo com a autora, uma 
considerável quantidade dos projetos de empreendimentos ali introduzidos está 
situada em áreas limítrofes do município, onde os problemas de infraestrutura 
eram tão graves quanto os da zona Norte da cidade de Natal, uma vez que o 
mercado com o intuito de maximizar o lucro da terra deslocou os 
empreendimentos do programa para áreas ainda pouco habitadas objetivando a 
captação de lucros extraordinários sobre a renda da terra urbana. A continuação 
do crescimento da cidade direcionada principalmente para as zonas Norte, 
Oeste e Sul favoreceu uma maior conurbação com Parnamirim (Figura 02) e 
consequentemente a expansão de suas periferias. 

No final dos anos 1990, a verticalização foi intensificada em bairros como 
Petrópolis e Tirol (Figura 01).  De acordo com Costa (2000, p. 2) a verticalização 
em Natal modificou a forma de habitar das famílias mais abastadas que, por um 
lado, além de uma nova ideologia e “uma nova forma de morar (...) por outro, 
contribuiu não só para a inserção de forma ampliada do capital (...) como também 
para segregar a cidade espacialmente”. Esse autor esclarece que a localização 
da reprodução desses espaços foi ocorrendo em áreas consideradas 
privilegiadas, com a existência satisfatória de infraestrutura, diferente do visto 
em outras zonas urbanas. 

O que se pôde constatar na dinâmica urbana de Natal foi a conformação 
de tecidos urbanos construídos de forma diferenciada no espaço da cidade, 
distribuídos e homogeneizados conforme o padrão social de classe e a 
instalação de infraestrutura. Isso em detrimento da cidade informal que crescia 
paralelamente a esta cidade formal. Assim, o processo de expansão urbana 
promovida pela dinâmica imobiliária se deu de forma dispersa e descontínua, o 
que naquele momento, contribuiu para o surgimento de vazios urbanos 
(FEREIRA, 1996).  

Espacialmente, quanto ao município de Parnamirim, segundo Carlos 
Peixoto (2003, p. 95), foi a partir da instalação do campo de pouso em 1927 que 

 
3 Habitação adequada foi reconhecida como parte do direito a um padrão de vida adequado em 

instrumentos internacionais incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos de1948 e do 
Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, conforme o 
Instituto de Alto Comissariado para os Direitos Humanos (UN HABITAT, 2009).  
4 Habitabilidade: a habitação não é adequada se não garante segurança física ou fornece espaço 
adequado, assim como proteção contra o frio, umidade, calor, chuva, vento, outras ameaças à 
saúde e riscos estruturais (HABITAT III, 2016). 
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se iniciou o povoamento da cidade. No entanto, Parnamirim passou a ter 
crescimento urbano de forma mais significativa a partir da 2ª Guerra Mundial, 
com a transformação desse antigo campo de pouso em Base Aérea. Nesse 
contexto, pode-se observar que o fomento e multiplicidade de relações espaciais 
por meio de forças produtivas instaladas, resultante dos investimentos e 
mobilização de recursos repercutiu nas esferas de distribuição, circulação e 
consumo. Parnamirim “foi o campo que mais ajudou a ganhar a guerra”, criando 
desse modo, um reconhecimento de repercussão internacional. Representou um 
momento importante também para a urbanização de Natal, devido à presença 
de grande número de militares envolvidos no conflito e a quantidade de pessoal 
em busca de trabalho, o que desencadeou a intensificação de relações sociais 
na cidade (SOUZA, 2004).  

Em Parnamirim, observou-se a presença de um processo de crescimento 
dinâmico, a partir de uma economia diversificada com a intensificação da 
indústria de construção civil, do comércio e de prestação de serviços, em razão 
de exigências do imigrante e da guerra, como observa Souza (2004, p. 73): 
“história na incorporação de novos modos de vida, no cotidiano da cidade, 
abandonando a lenta organização social e cultural, renunciando de vez à 
existência colonial e provinciana”. É importante perceber o quanto o processo de 
crescimento da cidade de Parnamirim está conectado ao de Natal, seja 
contribuindo de forma operante por meio de instalações de serviços e atividades, 
seja como parte de sua evolução urbana e dinâmica territorial, ou constituindo a 
Área Metropolitana Funcional. Nas décadas seguintes, conforme visto no mapa 
da Figura 02, a cidade crescia com melhorias e instalações de equipamentos 
urbanos (PEIXOTO, 2003). 

Durante a década de 1970, após o processo de intensificação da 
industrialização financiado pela Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE, um boom na dinâmica imobiliária às margens da BR-101 
se configurou e passou a ganhar preponderância. Na década de 1990, de acordo 
com Giesta (2013, p.68) ocorreu o processo de “migração de Natal no sentido 
de Parnamirim, em duas direções: a) Faixa litorânea; e b) Bairro de Nova 
Parnamirim; com a contribuição de dois eixos viários a Rota do Sol e a Avenida 
Ayrton Senna”, ver mapa da figura 03. 
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Figura 2: Mapa da expansão de Parnamirim (décadas de 1960, 1970 e 1980). 

 

Fonte: GIESTA, 2013. 

Figura 3: Mapa da expansão Natal/Parnamirim (década de 1990). 

 

Fonte: GIESTA, 2013. 

Assim como outras cidades da RMN, Parnamirim apresenta um 
crescimento espontâneo e falta de ordenamento territorial, com a presença de 
um agravante: as grandes glebas destinadas ao uso militar, que interrompem a 
malha urbana e geram uma descontinuidade do seu tecido urbano. 
Corroborando o quadro, tem-se o aumento da ocupação do solo e o crescimento 
populacional gerado principalmente pela grande procura por terra urbanizada 
próximo à capital. O intenso processo de produção imobiliária no bairro de Nova 
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Parnamirim, conforme mapa abaixo, em Parnamirim juntamente com sua 
acelerada ocupação urbana, provocou a conurbação com parte da Zona 
Administrativa Sul de Natal.  

Figura 4: Mapa da expansão urbana de Parnamirim (1969/1994/2003). 

 

Fonte: Giesta (2013, p. 72). Base de Dados: Medeiros e Petta (2005). 

De acordo com Ferreira e Silva (2007, p.13), as três áreas formadas pelos 
bairros – Centro, Nova Parnamirim e Litoral – apresentavam, entre o final da 

década de 1960 e o ano de 2003, mapa da Figura 5, intensa ocupação.  

Figura 5: Mapa da mancha urbana de Parnamirim com destaque para as três 
áreas com intenso processo de ocupação. 

 

Fonte: GIESTA (2013, p. 73). Base de Dados: Medeiros e Petta (2005). 
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Com o desenvolvimento do turismo no Rio Grande do Norte e a 
implantação da rodovia RN-063, melhorando significativamente o acesso à faixa 
litorânea, Parnamirim teve um aumento nos investimentos imobiliários voltados 
às primeiras residências, e também a casas de veraneio, hotéis, comércio e 
serviços de atendimento às necessidades dessa população flutuante.  

Em se tratando da Área Metropolitana Funcional, Parnamirim passou o 
seu posto de “cidade dormitório” para o município de São Gonçalo do Amarante. 
Quanto à configuração espacial, um ponto importante a considerar é que as 
áreas nas quais estão instaladas a base aérea/aeroporto, localizada no centro 
do município, e a base de pesquisas espaciais, Barreira do Inferno, situada na 
faixa litorânea, subtraíram, do território municipal, significativo estoque de terras, 
em torno de 14%, e influíram, consideravelmente, para a configuração 
fragmentada e dispersa dos seus tecidos urbanos construídos, Figura 6. 

 

O mapa a seguir, revela a configuração do município de Parnamirim 
atualmente é composta de 19 bairros distribuídos entre sua sede e o distrito do 
litoral (Pium, Cotovelo e Pirangi), Figura 7, e as grandes frações urbanas 
compreendidas pelo Aeroporto Internacional Augusto Severo pertencente ao 
Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagens – CATRE, e a 
área do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno que corresponde a uma 
base da Força Aérea Brasileira para lançamentos de foguetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Aeroporto Internacional Augusto Severo e Área da Barreira do Inferno 
– Parnamirim/RN (da esquerda para a direita). 

 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano (SEMUR) – 
Parnamirim/2014. 
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Acerca de São Gonçalo do Amarante, Cascudo (1968) relatou que já foi 
um dos maiores municípios do Rio Grande do Norte. Possuía desde salinas e 
atividades pesqueiras, às famílias abastadas e de expressivo prestígio político 
no Estado. A economia conquistou expressividade na década de 1970 com a 
instalação em seu território de três empresas do Grupo União das Empresas 
Brasileira (UEB): a Indústria Têxtil do Seridó, de confecções Sparta Nordeste e 

Figura 7: Mapa do município de Parnamirim e seus bairros. 

 

Fonte: SEMUR/Parnamirim. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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a Incarton, empresa com atuação no ramo de embalagens. No entanto, 
apresentava um processo de crescimento em seu núcleo muito lento, conforme 
pode ser visto nos mapas das figuras 08, 09, 10 e 11.  

De acordo com FADE/UFPE (2006) devido às dificuldades de 
transposição do Rio Potengi, a ocupação urbana se deu de forma concentrada 
ao longo dos eixos viários e dos corpos hídricos, o que desencadeou uma forma 
de ocupação distribuída ao longo do principal eixo de escoamento de cargas e 
tráfego pesado no sentido norte-sul ilustrado no mapa da Figura 8 onde estão 
representados os núcleos de ocupação por manchas urbanas em vermelho, rede 
hídrica em azul e os traçados das vias em marrom. 

Figura 8: Mapa da mancha urbana do município de São Gonçalo do Amarante 
em 1977. 

           

Fonte: Tinoco (2008, p.113). Base de dados: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMN 
processada pela START, 2007 sobre a leitura do município com base no Censo de 1970. 

De acordo com o Diagnóstico para o Plano Estratégico Natal Metrópole 
2020, na década de 1980, conforme será visto nos mapas das Figuras 9 e 10, 
em São Gonçalo do Amarante é possível observar, no mapa a seguir, o 
crescimento da mancha urbana do município nos eixos regionais e rodoviários, 
nas áreas próximas aos Distritos Industriais e na área limite com a zona Norte de 
Natal, representado na porção Nordeste da Figura 9, ocupação induzida pela 
presença de conjuntos habitacionais ressaltando a partir de então a expansão 
da ocupação urbana gerada também pelo crescimento de investimentos 
imobiliários voltados para o uso residencial neste município.  

 

 

 

 

 

NATAL 
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Figura 9: Mapa da mancha urbana do município de São Gonçalo do Amarante 
em 1989. 

           

Fonte: Tinoco (2008, p.116). Base de dados: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMN 
processada pela START, 2007 sobre a leitura do município com base no Censo de 1980. 

A expansão física do limite norte de Natal fez com a cidade transbordasse 
para o município São Gonçalo do Amarante. Conforme o produto “Natal e sua 
Região Metropolitana” (FADE/UFPE, 2006, p. 52), explicita: “foram situações 
como essa, ou mais complexas, que motivaram a criação da Região 
Metropolitana de Natal, instituída por meio da Lei Complementar nº 152, de 16 
de janeiro de 1997”. É neste processo de transbordamento, conforme mancha 
em vermelho entre Natal e São Gonçalo do Amarante representada no mapa da 
Figura 10, que o nível de integração da malha urbana e sistema viário aumenta 
entre os dois municípios e sinaliza os primeiros indícios da Área Metropolitana 
Funcional. Ressalta-se que a definição de Área Metropolitana Funcional utilizada 
neste artigo é de acordo com a definição de Font (1997), como sendo: 

Um sistema urbano polinuclear estendido pelo território, fragmentado 
e descontínuo, no qual recentemente a população e uma boa parte da 
atividade produtiva e dos serviços pessoais tendem a difundir-se pelo 
território alterando o modelo tradicional de aglomerado ou cidade 
contínua com dependências quase exclusivas do núcleo central, em 
um território hierarquizado, porém mais interativo e auto organizativo e 
de grande heterogeneidade morfológica10 (Morais Campos, p.27). 

O Município de São Gonçalo do Amarante possuía muitos distritos e podia 
ser considerado um município rural. Conforme os dados dos censos anteriores 
a taxa de urbanização5 diminuiu 22,17% no período de 1991 a 2000, passando 
de 18,13% em 1991 para 14,11% em 2000. Neste último Censo de 2010, essa 
taxa foi para 84,52%, ou seja, o município passou a apresentar uma população 

 
5 Taxa de urbanização - percentagem da população da área urbana em relação à população total 
(IBGE, 2011). 

NATAL 
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urbana numericamente muito superior a rural6. Como mostra os mapas das 
Figuras 10 e 11, o Município de São Gonçalo do Amarante tem desenvolvido 
uma ocupação desordenada dos seus tecidos urbanos, isto é, um processo de 
expansão urbana dispersa e descontínua, conforme pode ser visto na Figura 10 
e Figura 11. 

Figura 10: Mapa da mancha urbana do município de São Gonçalo do Amarante 
em 2001. 

 

Fonte: Tinoco (2008, p. 118). Base de dados: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMN 
processada pela START, 2007 sobre a leitura do município com base no Censo de 2000. 

Figura 11: Mapa da mancha urbana do município de São Gonçalo do 
Amarante em 2006. 

            

Fonte: Tinoco (2008, p. 119). Base de dados: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMN 
processada pela START, 2007 sobre a leitura do município com base no Censo de 2000. 

Neste processo de ocupação, as comunidades rurais se transformaram 
em área urbana e foram oficializadas como bairros, conforme correspondente a 
delimitação dos mesmos: Amarante (Lei nº 1.316, de 03 de fevereiro de 2012), 

 
6 É importante relativizar esta alta taxa de urbanização devido ao fato do IBGE ter mudado a forma de 
contagem, ou seja, incluiu zonas urbanas que antes eram rurais (Morais Campos, 2015, 97).   

NATAL 

NATAL 
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Jardim Lola (Lei nº 1.257, de 29 de março de 2011), Regomoleiro (Lei nº 1.314, 
de 03 de fevereiro de 2012), e Golandim (Lei nº 1.281, de 01 de setembro de 
2011). Além desses, outros dois bairros foram criados: Jardins em conformidade 
com a Lei nº 1.295, de 14 de outubro de 2011 e Novo Amarante, por meio da Lei 
nº 1.337, de 16 de julho de 2012, ilustrados no mapa da Figura 12. Portanto, 
constatou-se que o município de São Gonçalo do Amarante representa uma 
prova de que a transformação de solo rural em área de expansão favorece aos 
novos parcelamentos e consequentemente ao interesse do parcelador e da 
gestão Pública em arrecadar recursos para o município, mesmo sem dar a 
devida atenção às questões de habitabilidade.  

Figura 12:Mapa da localização dos bairros do município de São Gonçalo do 
Amarante. 

 

Fonte: SEMURB/São Gonçalo do Amarante, 2009. Nota: Elaboração própria, 2014. 
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Portanto, como pode serem vistos através dos mapas  que representaram 
as informações gerais sob o processos de expansão da ocupação urbana dos 
municípios de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, a delimitação 
espacial da Área Metropolitana Funcional corresponde a uma “única peça” do 
tecido urbano da RMN formado ora pela conurbação Natal-Parnamirim ora pelo 
transbordamento Natal-São Gonçalo do Amarante. Cada um desses três 
municípios apresenta particularidades na estrutura urbana da cidade: Natal 
desde o seu processo inicial de ocupação revelou-se, através de seus tecidos 
urbanos, como uma cidade ocupada pela forte presença do uso residencial em 
suas dinâmicas de crescimento urbano; Parnamirim com sua importância 
histórica relacionada à 2ª Guerra Mundial desenvolveu a sua expansão urbana 
de forma dispersa destacando os eixos do litoral, da BR 101 e do bairro Nova 
Parnamirim, o mais próximo de Natal; e São Gonçalo do Amarante apresentou 
uma considerável mudança de área rural para urbana, a partir de 2011, com a 
criação de seis novos bairros, demarcando seu território com sua importância 
relacionada a tecidos urbanos heterogêneos e fragmentados apresentando 
desde a presença de indústrias ao uso residencial que impulsionou o processo 
de seu transbordamento com Natal, caracterizado pela predominância de tecidos 
urbanos industriais. 

DINÂMICA IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL DA ÁREA METROPOLITANA 
FUNCIONAL – NATAL, PARNAMIRIM E SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

Em Natal, pode-se apontar duas intervenções na produção habitacional 
por parte do Estado brasileiro que, em seu momento, causaram impactos na 
hierarquia socioespacial e no esgarçamento dos seus tecidos urbanos: o 
SFH/BNH (1964-1986) e o PMCMV (2009 -2014). Todas estas ações que 
implicaram e estão implicando em diferentes atuações do capital imobiliário (de 
financiamento à construção direta de moradia) influenciaram na estruturação 
física da cidade e locacional dos grupos sociais, ora deslocando o eixo de 
expansão, ora consolidando os eixos delineados por processos anteriores pelo 
próprio setor ou mesmo alheio a ele. 

Em 1964, sob o regime militar, a política do BNH exerceu um papel 
importante na mudança de uso e ocupação do solo em Natal principalmente 
entre as décadas de 1970 e 1980. Financiado pelo BNH se construiu, entre 1974 
e 1986, um total de 41.217 unidades habitacionais, que ocupam uma superfície 
de 2.786,16 Ha, reunidas em 63 conjuntos, distribuídos em geral em bairros 
periféricos. A dimensão do alcance e do impacto físico na cidade pode ser visto 
no atendimento englobado por estas moradias: em 1985 elas abrigavam uma 
população estimada em torno de 230.000 (45%), parte considerável da 
população total neste ano correspondente a 510.106 habitantes, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (FERREIRA, 1996, p. 
146). 

A construção massiva destes aglomerados de habitação consolidou uma 
“visão expansionista do planejamento urbano realizada naqueles momentos pelo 
Estado” (FERREIRA, 1996, p.146), que encontrou em Natal um precário corpo 
legislativo, bastante omisso com relação às diretrizes de ocupação e 
desenvolvimento urbano. Para Ferreira (1996, p. 147) “a localização dessas 
habitações materializa o processo de divisão socioespacial e a submissão do 
Estado ao mercado imobiliário”. A existência de grandes glebas disponíveis para 
uso habitacional e o preço do solo indicaram as faixas de submercados 
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potenciais a serem atingidos, que por sua vez determinaram a localização da 
produção dos conjuntos residenciais na cidade. Assim, na Zona Sul de Natal, 
conforme mapa da Figura 13, melhor qualificada urbanisticamente, predominou 
a construção pelo INOCOOP de habitações para a demanda de poder aquisitivo 
médio e na Zona Norte, naquele momento, pouco integrada à cidade e precária 
em serviços urbanos e onde se criou o banco de terras da COHAB, se 
localizaram os conjuntos para as faixas de baixos salários. Em decorrência da 
expressiva distância ao centro da cidade, os moradores destes conjuntos 
realizavam grandes deslocamentos até os locais de trabalho (FERREIRA; 
MORAIS CAMPOS, 2013). 

O impacto na paisagem e na morfologia urbana evidenciou a “ausência 
de uma visão global da cidade”, que resultou na falta de articulação e integração 
dos conjuntos habitacionais à estrutura da trama urbana. A localização, a 
tipologia e a ausência de tratamento paisagístico e de mobiliário urbano 
mostraram, em sua maioria, o desprezo dos poderes públicos para com estas 
áreas habitacionais promovidas por eles mesmos. Ao longo dos anos o processo 
de mudanças nestes aglomerados se diversificou em termos de melhoria 
segundo as preocupações da administração pública, o poder de mobilização de 
suas instituições representativas, as mudanças do perfil socioeconômico ou 
sociocultural de seus moradores ou funcional pela necessidade da dinâmica 
urbana, o que levou em alguns assentamentos à elitização e em outros à 
deterioração do espaço, reproduzindo as diferenciações imposta pelo capital 
imobiliário em toda a cidade (FERREIRA, MORAIS CAMPOS, 2013). 
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A política habitacional estatal exerceu uma importante influência na 
questão do preço do solo urbano conduzida pelo capital imobiliário e, dessa 
forma, participou mais efetivamente para reforçar as desigualdades 
socioespaciais intraurbanas do que para solucionar as diferenças habitacionais 
existentes nas diversas áreas da cidade, conforme representadas no mapa da 
Figura 14.  

Os tecidos urbanos apresentam-se distribuídos hierarquicamente no solo 
urbano de Natal, como se percebe no mapa abaixo, reforçando a nítida 
homogeneidade de concentração de bolsões de pobreza principalmente na zona 

Figura 13: Mapa dos conjuntos implantados no período do BNH em Natal/RN. 

 

Fonte: Medeiros, 2012. 
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administrativa norte e oeste. Enquanto isso, as zonas sul e leste não apresentam 
mancha de predominância de famílias com renda baixa, exceto em algumas 
porções dos bairros litorâneos. Outro ponto importante a observar é a mancha 
de homogeneidade de tecido urbano demarcada pela concentração tipológica 
habitacional, isto é, a concentração de conjuntos habitacionais hierarquizados 
pela classe de renda. 

Figura 14: Mapa da mancha da concentração da população com renda de até 
três salários mínimos de Natal/RN. 

 

Fonte: LIMA, 2012. 

 Em relação a Parnamirim, a dinâmica imobiliária residencial, conforme 
Peixoto (2003), inicialmente foi fruto de um processo de ocupação lenta. Entre 
1927-1942, as moradias que deram origem à cidade eram escassas, mesmo 
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havendo uma movimentação intensa no local de estrangeiros e nativos. Segundo 
este autor, as primeiras edificações foram erguidas por franceses e situavam-se 
nos limites do campo de aviação e eram constituídas por um conjunto de três 
prédios, que serviam de estação de rádio e alojamentos para os pilotos.  

Os verdadeiros pioneiros do processo de ocupação de Parnamirim e os 
primeiros residentes permanentes, de fato, foram os operários, vendedores e 
prestadores de serviços atraídos para a área do campo de aviação. Estes eram 
migrantes do interior do Rio Grande do Norte e de outros Estados, que chegaram 
tangidos pelas secas com intuito de encontrar trabalho e um pedaço de terra 
para construir sua casa própria. 

Foi na década de 1960, que Parnamirim apresentou uma expansão na 
ocupação de novas áreas, impulsionadas pela construção da rodovia federal BR 
101 (antiga RN 01), como exemplifica Giesta (2013, p. 67): “a) O bairro 
COHABINAL, ver mapa da Figura 15, onde as obras do conjunto se iniciaram em 
1967; e b) A ocupação do bairro Emaús, que teve a construção de suas primeiras 
casas no início da década de 70”. 

A mesma autora esclarece que, nos anos de 1970, “o processo de 
industrialização, fomentado pela SUDENE, contribuiu para o incremento da 
dinâmica imobiliária nas margens da BR-101” (idem). Após a dinâmica imobiliária 
ocupar as margens da BR-101 (que se liga a Natal), ela seguiu, nas décadas de 
1970 e 1980 para o litoral. Essa dinâmica imobiliária resultou em tecidos 
heterogêneos ocupados por dois distintos arranjos espaciais. O primeiro 
constituído pelo centro e o corredor viário da BR-101, formados pelos edifícios 
de uso da administração pública, pelas edificações destinadas ao comércio e 
serviços de maior porte, por indústrias e pelas edificações residenciais de melhor 
padrão construtivo. Neste primeiro arranjo, se verificam tecidos urbanos 
dominados por construções simples de padrão médio e baixo, e por 
homogeneidade tipológica dos conjuntos habitacionais. O segundo, 
representado pelo extremo oriental da cidade de Parnamirim, se confunde com 
a capital, devido ao processo de conurbação que se consolidou entre o bairro de 
Nova Parnamirim e Natal. Nessa área, surge a tendência à verticalização, com 
presença de tecido mais denso e compacto, e predomínio do uso residencial. 

Em Parnamirim, as áreas de aglomerados subnormais7 são em pequeno 
número. No município embora não se observe a formação de aglomerados 
subnormais do tipo favelas, nos moldes das grandes cidades, ocupando grandes 
extensões do território, não obstante o ritmo acelerado do seu crescimento 
urbano, a existência destes constituídos de habitações precárias, é uma 
realidade que preocupa. Portanto, essa forma de moradia configura tecidos 
urbanos de formação espontânea, desarticuladas com os já existentes na cidade 
e representando o processo de fragmentação espacial demarcado pela 
informalidade das ocupações. No restante do território, predominam as 
edificações de padrão mais baixo, entremeadas de habitações precárias, sem 
que se caracterize como uma área contínua de aglomerados subnormais. 
Sobreposto a essa estrutura, o Plano Estratégico Municipal para Assentamentos 

 
7 Aglomerado Subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia 
– públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados 
por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em 
áreas com restrição à ocupação (IBGE, 2011). 
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Subnormais - PEMAS 2002, identificou um conjunto de 13 favelas, com mais de 
50 famílias em cada, distribuídas em todo o território do município.  

Constata-se que os tecidos urbanos deste município não são 
homogêneos e apresentam-se no espaço de forma descontínua e desordenada. 
Há aglomerados subnormais por toda parte da cidade inclusive em espaços de 
concentração de camadas sociais de maior renda, como Emaús e Nova 
Parnamirim, segundo o Plano Municipal de Habitação de Parnamirim – PMH 
(2009), onde se encontram os assentamentos RFFSA e Toca da Raposa, 
respectivamente, Figura 15. 

Mapa 15: Distribuição por bairro do rendimento médio mensal dos domicílios 
particulares permanentes de Parnamirim (2010). 

 

Base de dados: IBGE, 2010. Fonte: GIESTA, 2013. 

Sobre São Gonçalo do Amarante, este município possui 24.451 domicílios 
particulares permanentes, sendo a tipologia edilícia predominante, casas, e em 
seguida as casas de vila ou de condomínio. Quanto à variável de pesquisa 
relacionada à condição de ocupação do domicílio, os próprios se sobrepõem aos 
demais, seguido do número de alugados (IBGE, 2011). 

Em São Gonçalo do Amarante ainda se verificam categorias habitacionais 
do tipo vilas, casas geminadas, casas isoladas, casas de conjunto e de 
aglomerados subnormais. A localização das casas de vila é identificada 
principalmente no interior das localidades Amarante e Santo Antônio, conforme 
ilustrado no mapa da Figura 16. Já a casa geminada é encontrada com mais 
frequência na sede do município e nas primeiras ocupações de Santo Antônio, 
Amarante, Regomoleiro, nas áreas rurais consolidadas e demais localidades 
próximas a Natal (TINOCO FILHO, 2007).  

Outras tipologias que se pode observar nas áreas próximas a Natal são a 
presença de conjuntos habitacionais e condomínios, com padronização do 
sistema construtivo, formas e volumes. A presença desta última tipologia se 
explica pelo valor do solo ser elevado se comparado ao restante do município e 
a procura por habitação nesta área ser alta, favorecendo a tática de maximização 
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de lucro realizada pelo capital imobiliário. Essa dinâmica é vista não só no 
município de São Gonçalo do Amarante, como também nos outros municípios 
da Área Metropolitana Funcional.  

Outra forma de obtenção de lucro que ocorreu com essa efervescência 
imobiliária em São Gonçalo do Amarante, é a intensa venda de lotes em 
parcelamentos clandestinos para a construção de conjuntos habitacionais em 
áreas sem infraestrutura, como o distrito de Novo Santo Antônio, mapa da figura 
16. Tem-se também em áreas que se distanciam da RN-106, no sentido do 
interior dos distritos e nas áreas rurais próximas à sede, a presença de 
assentamentos que se caracterizam pela titularidade irregular – e formação – 
muitas vezes, por autoconstrução – a tornar conceitualmente diferente do padrão 
tipológico já existente, destoando principalmente das condições de 
habitabilidade e do perfil socioeconômico dos moradores. São vistos no 
município de São Gonçalo do Amarante os seguintes distritos com tais 
características: As Dez, Padre João Maria, São Pedro e Barreiros. Todas estas 
localidades encontram-se em área de expansão (TINOCO FILHO, 2007). 
Portanto, observa-se em São Gonçalo do Amarante que em concorrência ao 
mercado imobiliário formal está aparecendo também, desde meados da última 
década, a ocupação irregular e clandestina de muitas famílias nestas zonas. Este 
cenário remete à dialética entre cidade formal versus a cidade informal, 
configurando e refletindo os desdobramentos no território da formação e/ou 
consolidação de tecidos urbanos dispersos e descontínuos no processo de uso 
e ocupação do solo fomentado pelo mercado imobiliário formal e informal atuante 
não somente no município de São Gonçalo do Amarante, mas também em toda 
a Área Metropolitana Funcional.  

Mapa 16: Localização dos aglomerados subnormais (em vermelho) do 
município de São Gonçalo do Amarante. 

 

Fonte: Tinoco (2008, p.137). 
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Constatou-se por meio dos mapas apresentados que historicamente os 
municípios de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante teve uma produção 
empresarial residencial que reforçou a exclusão social e a fragmentação 
espacial, ao destinar moradias precárias em periferias distantes desprovidas de 
serviços e equipamentos urbanos essenciais. Tal arranjo espacial resultante 
desses processos teve como efeito o aumento das distâncias a serem 
percorridas até os locais de emprego, escola, compras, saúde e lazer.  

Diante dessa conjuntura, o vasto e o importante território da Área 
Metropolitana Funcional encontra-se hierarquizado e materializa-se na RMN por 
meio de uma urbanização difusa e descontinuidade da malha urbana, com fortes 
traços de fragmentação espacial constituída pelo processo de extensificação 
urbana promovida pela dinâmica do capital imobiliário residencial. 

MAPAS TEMÁTICOS SOBRE A RELAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA 
E ASPECTO SOCIOECONÔMICO COM OS EMPREENDIMENTOS DO 
PMCMV NA ÁREA METROPOLITANA FUNCIONAL  

Dentro da cartografia, os mapas têm atributos específicos que os 
qualificam, e concebem elementos selecionados de um determinado espaço 
geográfico, de forma reduzida e representativa, utilizando simbologia e projeção 
cartográfica. Loch (2006, p.33) afirma que “cada mapa tem seu autor, uma 
questão e um tema, mesmo os mapas de referência geral, os topográficos ou os 
cadastrais”. Diante disto, a escolha pela representação por meio de mapas 
temáticos do processo de configuração Área Metropolitana Funcional foi levando 
em consideração a especificidade dos temas que corroboraram para uma 
clareza dos dados espacializados. 

Assim, uma multiplicidade de formas de tecidos é produzida pelos 
empreendimentos imobiliários que envolvem uma variedade de usos e de 
setores urbanos que necessitam serem representados e ilustrados 
espacialmente por meio de mapas. Dentre esses setores, optou-se por estudar 
e representar aquele que mais interfere no processo de configuração da Região 
Metropolitana de Natal (RMN), o uso residencial, composto pelos conjuntos 
habitacionais (loteamentos de casas) e condomínios fechados (horizontais e 
verticais), tipologias estas mais representativas do território metropolitano e que 
foram promovidas com mais intensidade pelo PMCMV I e II8. A elaboração dos 
mapas contendo as características do entorno (IBGE, 2011) foi realizada em 
nível de ocorrência do tecido urbano, ou seja, a partir da análise considerada 
intraurbana onde estavam inseridos os municípios da Área Metropolitana 
Funcional da RMN: Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Natal. 

Por meio da produção habitacional do Programa PMCMV I e II, no qual 
previu-se o atendimento de duas modalidades que foram postas em diferentes 
contextos que consolidaram uma ocupação desigual e fragmentada do território 
da Área Metropolitana Funcional da RMN, será representada a seguir os mapas 
temáticos considerando as abordagens de infraestrutura e da questão 
socioeconômica. Essas modalidades do Programa se referem a: Faixa 01, 
famílias de menor poder aquisitivo e com renda bruta mensal de até R$ 1.600,00, 

 
8 O PMCMV I corresponde a Lei 11.977/2009 e o PMCMV II refere-se a Lei 12.424/2011. Ambos exigiam a 
infraestrutura básica instalada como vias de acesso, iluminação pública e solução de esgotamento 
sanitário e de drenagem de águas pluviais, instalação de infraestrutura que permitiam as ligações 
domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica. 
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e Faixa 02, famílias com renda bruta de até R$ 5.000,00. Os dados coletados 
por este estudo abrangem a produção do PMCMV na RMN entre os anos de 
2009 – instituição do Programa – a 2014, período correspondente ao ápice de 
produção no referido recorte espacial. Até junho de 2014 foram ofertadas na 
RMN 21.679 novas unidades habitacionais contratadas pela Caixa Econômica 
Federal. Deste montante, 12.665 unidades foram destinadas à Faixa 01, 
enquanto 9.014 foram produzidas para a Faixa 02 (Morais Campos, 2015). 
Portanto, 42% dos recursos oriundos do Programa foram encaminhados para a 
produção de moradia para a faixa mais elevada, constatando-se a falta de 
prioridade aos empreendimentos foco do Programa (Morais Campos, 2015). 

As informações contidas nos mapas a seguir referem-se às frações 
urbanas que advêm do cruzamento entre os dados oficiais do IBGE (2011) das 
características do entorno (iluminação, pavimentação, drenagem, esgoto e lixo) 
espacializadas no território da Área Metropolitana Funcional e a inserção urbana 
dos empreendimentos do PMCMV na tentativa de detectar a atuação do 
processo da urbanização atual promovida pelo capital imobiliário residencial. 
Considera-se que a maioria dessas características dos domicílios levantados 
são desejáveis e, portanto, quanto mais alta a incidência, melhor a estrutura 
urbana disponível. 

Os mapas apresentados neste artigo, exigiram uma atenção especial 
devido à quantidade de informação a ser tabulada pois como os dados do IBGE 
são em números absolutos teriam pouca representatividade na análise espacial 
qualitativa em se tratando das características do entorno. Portanto, foi 
necessário relativizar em porcentagem as variáveis de análise por cada setor 
censitário de cada município para se obter uma melhor visualização espacial. 
Assim, realizou-se a conversão dos valores absolutos em Natal, distribuídos nos 
243 setores da Zona Oeste, 164 da Zona Leste, 191 da Zona Sul e 311 da Zona 
Norte. Em Parnamirim totalizaram 215 e em São Gonçalo do Amarante foram 
102 setores censitários.   

As características representadas nos mapas como a existência de 
iluminação pública e de pavimentação relacionam-se às condições de circulação 
nas áreas urbanas. A existência de bueiro/boca de lobo (drenagem urbana), de 
esgoto a céu aberto e de lixo acumulado nos logradouros referem-se ao meio 
ambiente urbano. Em se tratando de iluminação pública, foi analisado com base 
nos dados do Censo 2010 se na face da quadra em trabalho ou na sua face da 
quadra confrontante, existia pelo menos um ponto fixo (poste) de iluminação 
pública.  

Pelo mapa da figura 17, se observa que em Natal o atendimento ao 
quesito iluminação pública é alto, por apresentar maior representatividade, em 
torno de 80,1% a 100% de abastecimento. Porém, onde há predominância de 
empreendimentos do PMCMV, essa porcentagem diminui chegando a 60,1% a 
80%, principalmente na Zona Oeste, que apresenta setores censitários em que 
os serviços de iluminação pública precisam ser ampliados. Isso acontece 
também no município de Parnamirim, tanto nos seus bairros periféricos 
localizados na porção sudoeste. Em São Gonçalo do Amarante, os setores 
localizados próximos aos limites de Natal e ao seu centro urbano, apresentam 
atendimento de 40% até 80%. Em contrapartida, os empreendimentos 
localizados na zona de expansão apresentam o fornecimento restrito, entre 0% 
a 20%. 
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Figura 17. Mapa da existência de iluminação pública nos setores censitários 
da Área Metropolitana Funcional 

 

Fonte: Morais Campos, 2015. 

Quanto à característica da presença de pavimentação nas vias urbanas, 
o IBGE (2011) pesquisou por trecho de logradouro, por face de quadra 
percorrida, se existia pavimentação (como asfalto, concreto, paralelepípedo, 
pedra, outros). 

Pelo mapa a seguir, figura 18, constata-se que no município de Natal a 
incidência está entre 60% a 80% de vias pavimentadas nos setores censitários 
onde se localizam os empreendimentos do PMCMV, inclusive no bairro periférico 
do Planalto (zona oeste de Natal) onde há predominância dos mesmos. 
Evidencia-se a necessidade de investimentos nessa área. 

No caso de Parnamirim essa característica do entorno é bem variável. 
Sendo visto setores censitários com o atendimento na faixa de 0% a 20% na 
porção sudoeste da cidade, mas também setores com incidência intermediária 
de 40% a 60%, além de setores com 80,1% a 100% de pavimentação. Estes 
últimos localizados na porção norte da cidade, onde ficam os bairros mais 
valorizados, como Nova Parnamirim. 

Pelo mapa da figura 18, no quesito pavimentação, tem-se que os setores 
censitários de São Gonçalo do Amarante onde estão inseridos os 
empreendimentos do PMCMV apresentam baixa incidência deste item, 
correspondendo uma média de 20% a 40%. Apenas no setor próximo ao centro 
da cidade, ou seja, na sede municipal, é que o atendimento aos serviços de 
pavimentação apresenta uma incidência entre 60% a 80%. Isso demonstra a má 
distribuição no território e as más condições de circulação nas áreas de 
expansão urbana deste município. 
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Figura 18. Mapa da existência de pavimentação nos setores censitários da 
Área Metropolitana Funcional 

 

Fonte: Morais Campos, 2015. 

O IBGE (2011) em seu levantamento utilizou o critério se na face da 
quadra ou na sua face da quadra confrontante, existia bueiro ou boca de lobo. 
Com menor incidência no entorno dos domicílios, a presença de bueiros e bocas 
de lobo, itens referentes a drenagem urbana, fundamentais para o escoamento 
da água das chuvas, foram observados na faixa de 0% a 20% nos setores 
censitários em que estão localizados os empreendimentos do PMCMV nos 
municípios de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Na verdade, essa 
característica é muito baixa na maior parte da Área Metropolitana Funcional, 
conforme visto no mapa referente a esta característica. É bastante pontual as 
áreas onde apresentam incidência maior de drenagem urbana (60,1% a 80%), 
sendo os maiores índices encontrados nas Regiões Administrativas Leste e Sul 
da cidade de Natal.  

Estes municípios preveem, quanto ao quesito sustentabilidade urbana, 
em seus Planos Diretores o pleno desenvolvimento das funções sociais e 
ambientais da cidade e da propriedade, utilizando como um dos critérios a 
distribuição equânime dos custos e benefícios das obras e serviços de 
infraestrutura urbana e a recuperação, para a coletividade, da valorização 
imobiliária decorrente dos investimentos públicos, porém o que se vê por meio 
da espacialização dos dados representados nos mapas é a desigualdade de 
distribuição dos itens de infraestrutura nestes municípios.  

O Plano Diretor de Parnamirim, Lei nº 063/2013, sobre a temática 
sustentabilidade, descreve que para “garantir a proteção dos ecossistemas 
aquáticos (...) é necessário implantar o sistema municipal de saneamento 
ambiental que engloba (...) drenagem urbana e manejo de águas pluviais (...) 
devendo ser instituído por lei”. Já o Plano Diretor de São Gonçalo do Amarante 
elege diretrizes fundamentais para o desenvolvimento socioambiental do 
município em seu Art. 5º: “aperfeiçoar e ampliar o atendimento aos serviços e 
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redes de infraestrutura existentes, assim como relacionar a expansão das áreas 
urbanas com a capacidade de suporte das redes de água (...)”. Diante destas 
diretrizes, celebradas na revisão dos Planos Diretores nos anos de 2007, 2009 
e 2013, respectivamente, em Natal, São Gonçalo do Amarante e Parnamirim, o 
tocante a execução do que está na lei e sua operacionalidade, existe uma lacuna 
e a não observância do cumprimento legal institucionalizado por estes. 

Figura 19. Mapa da existência de bueiro e boca de lobo nos setores censitários 
da Área Metropolitana Funcional 

 

Fonte: Morais Campos, 2015. 

No mapa contendo as características referentes à existência de esgoto à 
céu aberto e de lixo acumulado, figura 20, foi feita uma pequena adequação na 
nomenclatura com relação à do IBGE (2011), para o parâmetro de análise ser o 
mesmo com relação às outras características. Isto é, o IBGE trata de “existência” 
de esgoto à céu aberto e lixo acumulado, aqui neste artigo utilizou-se o termo 
“inexistência”, portanto, quanto mais alta a incidência melhor qualidade de vida 
urbana pois se observa a não existência destas características. De acordo com 
o levantamento do Censo 2010 (IBGE, 2011) foi pesquisado se na face ou na 
sua face confrontante, existia vala, córrego ou corpo d’água onde habitualmente 
ocorria lançamento de esgoto doméstico; ou valeta, por onde escorria, na 
superfície, o esgoto doméstico a céu aberto. 

Os mapas revelam que na Zona Oeste do município de Natal e em toda 
Parnamirim, onde estão localizados os empreendimentos do PMCMV, há 
diferenças de incidências quanto à inexistência de esgoto a céu aberto, pois há 
taxa de 0% até 80%, isto é, de 20% a 100% há presença de esgoto a céu aberto, 
enquanto que no entorno dos empreendimentos do PMCMV localizados na Zona 
Leste e Sul de Natal e na parte Leste de Parnamirim, no Parque das Nações, se 
verifica uma porcentagem maior de inexistência de esgoto a céu aberto, entre 
60% até 100%, portanto, ou seja, de 0% a 40% há presença de esgoto a céu 
aberto. Em se tratando de São Gonçalo do Amarante, apenas as áreas centrais 



26 
 

e próximas aos limites de Natal, áreas de expansão urbana, apresentam 
inexistência de esgoto na faixa entre 60,1% a 80%, todo o restante do entorno 
dos empreendimentos do PMCMV está situado em áreas onde os serviços de 
esgotamento sanitário estão necessitando de instalação e/ou ampliação, pois 
compreendem de 0% a 20% de incidência. Pelos mapas, constata-se que dentro 
de cada um dos seus municípios há uma hierarquia de atendimento aos serviços 
básicos de infraestrutura urbana da Área Metropolitana Funcional. 

Figura 20. Mapa da representação da inexistência de esgoto a céu aberto nos 
setores censitários da Área Metropolitana Funcional. 

 

Fonte: Morais Campos, 2015. 

O IBGE, para a pesquisa quanto à variável de existência de lixo (resíduo 
sólido) acumulado no logradouro, considerou quando, na face ou na sua 
confrontante, existia local de depósito e acúmulo de lixo. De acordo com os 
dados, em Natal é baixa a taxa de inexistência de lixo acumulado nos 
logradouros onde estão localizados os empreendimentos do PMCMV, assim 
como em Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Ambos em torno de 0% a 
60% de inexistência, isto é, de 40% a 100% dos logradouros existe lixo 
acumulado nos setores censitários pesquisados.  

Pelo mapa da figura 21, se observa que em Parnamirim na parte central, 
é onde há maior incidência de inexistência de lixo acumulado, representando de 
80,1 a 100%, isto é, somente 0% a 20% apresentam lixo no entorno deste bairro. 
Em São Gonçalo do Amarante é notório que essa característica apresenta maior 
incidência no núcleo central da cidade onde representa de 60,1% a 80%, 
enquanto que no restante dos setores censitários essa incidência é menor. 

Observa-se, pela legislação do Plano Diretor de Natal (Lei nº 082/2007) e 
São Gonçalo do Amarante (Lei nº 049/2009), que as únicas especificações e/ou 
diretrizes que orientam a respeito de resíduo sólido referem-se aos índices 
urbanísticos para a implantação da estrutura física de depósitos de lixo, não 
chegando a indicar nenhuma medida para seu manejo, apenas no caso de Natal, 
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incluindo essa variável para análise de potencial poluidor/degradador; e em São 
Gonçalo do seu Art. 92º inciso X, cita como um dos objetivos, diretrizes e 
instrumentos da política municipal de meio ambiente estabelecer critérios para 
tratamento, disposição final e manejo de resíduos e efluentes das variadas 
naturezas. Em Parnamirim, o Plano Diretor em seu Art 62, inciso IV, estabelece 
que a coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos devem obedecer 
a critérios como a recuperação das áreas degradadas pela utilização de depósito 
de lixo a céu aberto. 

Figura 21. Mapa da inexistência de lixo acumulado nos setores censitários da 
Área Metropolitana Funcional. 

 

Fonte: Morais Campos, 2015. 

Para a compreensão macro da relação entre implantação de infraestrutura 
e configuração espacial da Área Metropolitana Funcional, achou-se necessário 
também elaborar um mapa para facilitar a leitura da espacialização dos dados 
fornecidos pelo IBGE (2011) sobre a renda da população, para tanto, foi 
analisada a renda bruta mensal dos domicílios particulares permanentes 
correspondentes às faixas até 3 SM (Salários Mínimos), de 3 a 5 SM, e acima 
de 5 SM, conforme o Censo 2010 do IBGE. 

O mapa que consta na figura 22 representa a confirmação da má 
distribuição de renda e desigualdade socioespacial na Área Metropolitana 
Funcional, que reflete também a realidade da Região Metropolitana. É notória a 
grande massa populacional de São Gonçalo do Amarante, representando de 
80,1 a 100% com renda de 0 a 3SM, onde setores tão desiguais representam a 
hierarquia espacial e social no território da Área Metropolitana Funcional. 
Percebe-se, um setor intermediário de renda localizado no eixo central de 
Parnamirim a Natal, com maior concentração de renda de 3 a 5SM, entre 20% a 
40%, enquanto o setor com maior concentração de domicílios com famílias mais 
abastadas localizadas na Zona Leste de Natal, em torno de 60% a 80%.  

Nos setores censitários de São Gonçalo do Amarante, o processo de 
ocupação urbana está se dando bem mais rápido do que a chegada da 
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implantação de infraestrutura, tendo em vista que está ocorrendo o processo de 
mudança sob o aspecto físico, isto é, a transformação do solo rural para o urbano 
nas áreas de expansão da cidade.  

Através do mapa da distribuição de renda se observa que os 
empreendimentos do PMCMV em sua grande maioria localizam-se em área cuja 
concentração de renda nos domicílios é de 0 a 3SM, mesmo sendo a 
predominância de empreendimentos voltados para a faixa de renda até R$ 
5.000,00. Constata-se, portanto, que está ocorrendo a heterogeneidade de 
tecidos urbanos separados por classes sociais, em um mesmo espaço, com a 
produção do PMCMV na Área Metropolitana Funcional. Isto não significa dizer 
que está existindo relações de vizinhanças entre os moradores dos novos 
empreendimentos e os do entorno ao mesmo. Percebe-se justamente ao 
contrário, a falta de mobilidade e de acessibilidade aos serviços e aos comércios, 
por parte dos novos moradores no entorno da área e/ou do bairro, sendo 
intensificado por meio da estrutura das tipologias residenciais desconectadas 
fisicamente, falta sistema viário integrados com os núcleos urbanos e seu 
entorno além de apresentarem o isolamento por meios de barreiras constituídas 
por seus muros altos. A contemplação de múltiplos usos de entretenimentos – o 
lazer privado oferecido pelos condomínios-clubes – correspondentes aos 
empreendimentos produzidos pelo PMCMV, voltados principalmente a renda até 
R$ 5.000,00, faz-se antever, a falta de urbanidade dos espaços públicos do seu 
entorno e a falta de integração social e de mobilidade entre seus moradores e a 
vizinhança da área.  

Esta concentração de arranjos espaciais que se desencadearam com o 
processo de concentração de tecidos sociais heterogêneos levou a Timms 
(1976) ver a cidade como um “mosaico social”. Este processo é perceptível na 
dinâmica atual de urbanização promovida pela capital imobiliário na RMN, onde 
a presença da segregação residencial ocasiona a fragmentação de seu espaço 
urbano. Este autor enfatiza que a partir da segregação residencial e das áreas 
sociais originam-se inúmeras atividades econômicas espacialmente 
diferenciadas.  
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 É importante ressaltar que todos os empreendimentos analisados já 
foram implantados e a presença de infraestrutura foi relevante no quesito preço 
do empreendimento. Ou seja, nas áreas onde se verificou maior presença de 
infraestrutura maiores eram os preços dos imóveis sendo estes destinados às 
famílias da faixa 2 (até R$ 5.000,00) enquanto que quanto menos infraestrutura 
instalada menores eram os preços dos imóveis e estes eram destinados às 
famílias da faixa 01 (até R$ 1.600,00). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cenário materializado pela dinâmica territorial, vista por meio da 
representação dos mapas, configura no território da Área Metropolitana 
Funcional, processos como a dispersão urbana que se apresenta com a 
predominância de morfologias bastante heterogêneas e a formação de tecidos 
urbanos fragmentados e desarticulados em relação a trama urbana das cidades 
já existentes. Diante dessa conjuntura e retomando os mapas referentes ao 
processo de evolução urbana dos municípios analisados e de políticas 
habitacionais anteriores, que tiveram contextos e escalas de intensidade de 
atuação diferentes, o papel do poder público foi fundamental como instrumento 
da acumulação capitalista, pois criou condições para reprodução do capital que 
não poderiam surgir apenas na ótica do mercado, reforçando a noção de que a 
produção do espaço urbano se faz de forma coletiva e sua apropriação se faz de 
forma privada, diferenciada e seletiva.  

Isto posto, percebeu-se pelos mapas que, em áreas mais centrais, com 
infraestrutura e com sistema viário implantados, a atuação do capital imobiliário 
consolida a desigualdade socioespacial. Numa outra atuação, o processo da 

Figura 22. Mapa da distribuição de renda nos setores censitários da Área 
Metropolitana Funcional. 

 

Fonte: Morais Campos, 2015. 
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urbanização desse mercado capitalista é intensificado na Área Metropolitana 
Funcional, na qual as promoções privadas continuam preenchendo os vazios, 
ocupando limites descontínuos da mancha urbana ora já consolidada, ora em 
processo de expansão. Os mapas evidenciaram o espraiamento de área de 
atuação para zonas pouco valorizadas, acirrando a substituição de seus vizinhos 
por uma população de poder aquisitivo mais alto. Nos setores onde hoje se 
localizam as novas periferias, estão situadas as reservas fundiárias e as áreas 
de expansão urbana dos municípios da Região Metropolitana de Natal, menos 
valorizadas e, portanto, destinadas a um submercado inferior, nas quais, 
aproveitando a infraestrutura instalada com a construção dos conjuntos 
habitacionais circunvizinhos, promovidos pelo Estado em décadas anteriores, se 
inserem as novas concentrações de famílias de baixa renda contempladas pelo 
PMCMV.  

Constatou-se pelos mapas temáticos que a dinâmica de mercado dos 
espaços periurbanos de Natal – municípios de Parnamirim e São Gonçalo do 
Amarante reproduziram, em sua maneira, condições de desigualdade internas 
constatadas em Natal e que vem se configurando e consolidando nas últimas 
quatro décadas, ou seja, uma extensão dos setores médios ao sul e uma 
concentração de setores de baixa renda ao norte. 

O acréscimo de áreas urbanizadas implantadas pela ação do capital 
imobiliário atuante desde políticas habitacionais anteriores e, atualmente, da 
produção do PMCMV na Área Metropolitana Funcional está intensificando um 
processo de metropolização de Natal onde a fragmentação do seu território teve 
como consequência a desigualdade social e espacial, além da insustentabilidade 
urbana e a reduzida mobilidade de seus moradores a áreas centrais de comércio, 
serviços dentre outros. 

Portanto, através dos mapas temáticos detectou-se a heterogeneidade 
dos tecidos urbanos produzidos pela diferenciação na distribuição dos itens de 
infraestrutura e aspectos socioeconômicos que reforçou a formação de uma 
Área Metropolitana Funcional marcada por fortes desigualdades socioespaciais 
e fragmentada com grandes áreas de expansão e ao mesmo tempo com 
concentração de manchas no território metropolitano que ressalta a forma 
abrupta do processo de urbanização capitalista. 
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