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Transformações e tendências na cidade do sol:  

análise das dinâmicas imobiliárias dos bairros Pitimbu e Planalto, 

Natal-RN 

INTRODUÇÃO  

No capitalismo, a destruição e reconstrução do ambiente construído é 
necessária, atendendo as demandas dos diversos mercados. O solo urbano 
torna-se objeto de disputa e investimento entre os diferentes agentes sociais e 
econômicos, de maneira que, o ambiente construído apresenta-se em constante 
transformação, resultando num objeto diverso, mutável e dinâmico (AMBROSE, 
1994). A ocupação do espaço urbano materializa no ambiente construído 
conflitos e contradições, relegando sua extensão a uma construção e valorização 
não uniforme, marcada pela relação constante entre os circuitos formais e 
informais. A exemplo do que destaca Villaça (1998), geralmente as melhores 
infraestruturas estão localizadas nos bairros mais abastados e as piores 
naqueles de menor rendimento. Assim, tem-se espaços indicando as diferentes 
relações existentes entre os seres humanos e o espaço construído. 

O ambiente construído no solo urbano é uma mercadoria de característica 
única, pois, além de conter valor de uso em valor de troca, é imóvel no espaço, 
indicando que ao ser destruído ele destitui o valor nele incorporado. Está sujeito 
às externalidades ou efeitos de vizinhança, propenso à valorização e 
desvalorização causada pelo seu entorno, o que proporciona a ele um monopólio 
de lugar, não tendo outro igual na cidade (HARVEY, 1998; VILLAÇA, 1998). 
Dessa forma, os investimentos imobiliários realizados por meio da produção do 
ambiente construído e suas transações, isto é, a dinâmica imobiliária, denunciam 
a valorização diferenciada dos imóveis e as transformações no espaço por ela 
provocadas.  

Nesse sentido, a dinâmica imobiliária pode ser definida como uma 
somatória de processos que evidenciam a transformação e valorização sobre o 
uso do solo urbano. Para compreende-la nos territórios aqui analisados é 
necessário (1) caracterizar os instrumentos de gestão de uso e ocupação do solo 
instituídos; (2) compreender a sua dimensão socioeconômica; (3) as formas de 
uso e ocupação do solo e seus equipamentos e redes de suporte de 
infraestrutura e (4) analisar as transações imobiliárias e características desses 
produtos.   

No que diz respeito ao desenvolvimento urbano da cidade de Natal, 
capital do Rio Grande do Norte, e sua dinâmica imobiliária, a cidade passou por 
um processo mais intenso de ocupação em meados do século XX, fazendo com 
que sua população aumentasse e seu território crescesse vertiginosamente sob 
os incentivos de uma produção privada formal, informal e programas 
habitacionais federais. Desse modo, Natal, em menos de um século, multiplicou 
sua população e viu sua cidade espraiar-se sobre seus campos dunares com 
novos produtos imobiliários. Com a presente atividade turística de sol e mar, as 
porções centrais litorâneas - inseridas nas Regiões Administrativas (RA) Leste e 
Sul - se valorizaram, ao passo que as porções mais continentais e distantes do 
centro - RA Oeste e Norte - seguem como espaços predominantemente de 
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pobreza e informalidade. Os bairros de Pitimbu e Planalto ressaltam atualmente 
essa expansão não apenas de produtos imobiliários privados, como públicos e 
também informais. 

Nesse contexto, a pesquisa aqui apresentada tem como objetivo 
compreender as semelhanças e diferenças da dinâmica imobiliária dos bairros 
Pitimbu e Planalto, a fim de identificar as transformações e tendências do 
ambiente construído. O artigo está estruturado em 2 seções principais. Na 
primeira, são analisados os bairros a partir da evolução de seu crescimento, sua 
caracterização perante os instrumentos normativos da gestão de uso e ocupação 
do solo, bem como os indicadores socioeconômicos e equipamentos existentes 
nessas frações. A segunda seção se dedica a compreender a produção formal 
e informal do território, analisando as transações de aluguel, compra e venda 
dos produtos imobiliários. Aqui, a produção de produtos imobiliários é entendida 
enquanto processo constante.  

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E OCUPAÇÃO DOS BAIRROS PITIMBU E 

PLANALTO 

Natal está inserida em um sítio geográfico caracterizado pela presença de 
cordões dunares e delimitado pelas águas do rio Potengi e do Oceano Atlântico. 
Sua localização lhe confere características físicas naturais notáveis em sua 
paisagem (SEARH/COTIC, 2015). O município divide-se em quatro Regiões 
Administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste; sendo a Norte a porção separada das 
demais pelo leito do Rio Potengi (Figura 1). Sob a perspectiva de seu Plano 
Diretor (NATAL, 2007), o território também é dividido em 3 macrozonas, que 
definem os padrões de uso e ocupação do solo urbano: Zona Adensável1, Zona 
de Adensamento Básico2 e Zonas de Proteção Ambiental - ZPAs3. 

Os bairros de Pitimbu e Planalto, objeto de análise, se localizam, 
respectivamente, na RA Sul e Oeste e foram submetidos a processos de 
ocupação em diferentes momentos do desenvolvimento urbano de Natal. A 
expansão da ocupação do solo de Natal foi subsidiada sobretudo por programas 
habitacionais (MEDEIROS, 2013). O território de Pitimbu, no final dos anos 1970, 
viu a proliferação de conjuntos habitacionais e loteamentos financiados pelo 
Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais - INOCOOP/Banco 
Nacional de Habitação - BNH, destinados sobretudo à classe média 
(MEDEIROS, 2015). O Planalto, por sua vez, teve essa expansão inicialmente 
marcada pela autoconstrução e pela ocupação informal, mas potencializada a 
partir de 2010 pela implementação dos empreendimentos do Programa Minha 
Casa, Minha Vida - PMCMV, principalmente aqueles dedicados às famílias de 2 
a 3 salários-mínimos (MELO, 2019). 

 
1 A Zona Adensável representa a parte da cidade com infraestrutura suficiente e meio físico 

adequado para maior adensamento, acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico - CAB, 
atualmente em 1,2 (NATAL, 2007). 
2 A Zona de Adensamento Básico representa aqueles territórios que não apresentam esses 

quadros de favorecimento para o adensamento, sendo possível apenas a utilização do CAB 
(NATAL, 2007). 
3 As Zonas de Proteção Ambiental apresentam aspectos ambientais, ecológicos, paisagísticos, 

históricos, arqueológicos, turísticos, culturais, arquitetônicos e/ou científicos que necessitam de 
uma restrição de uso, visando a sua proteção, manutenção e recuperação (NATAL, 2007). 
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Figura 1. Município de Natal, sua divisão administrativa e a localização do universo de estudo. 

 
Fonte: Produzido pelos autores, 2021. 

O Pitimbu tem sua história e expansão urbana ligadas intrinsecamente à 
construção do Conjunto Cidade Satélite, construído pelo INOCOOP em 1982, 
que surgiu antes da própria instituição oficial do bairro (criado, através da Lei n° 
4.328 de 5 de abril de 1993), indicando que o conjunto se caracterizou enquanto 
um extensor urbano da área. O conjunto, na época, foi considerado o maior da 
América Latina, com capacidade de abrigar, inicialmente, uma população de 
17.725 habitantes, representando cerca de mais da metade do que já havia sido 
construído pelo Instituto no município (PEREIRA, 2019). Conforme o 
macrozoneamento, o bairro está na Zona de Adensamento Básico (CA= 1,2 e 
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gabarito máximo de 65 m) e dispõe em seu território porções de duas ZPAs4 com 
funções ambientais bem claras (Figura 2).   

Figura 2. Localização do bairro Pitimbu e seu Macrozoneamento. 

 
Fonte: Produzido pelos autores, com base em NATAL, 2007. 

Com uma renda média mensal per capita de 2,7 salários mínimos - s.m5, 
o bairro é ocupado majoritariamente por conjuntos habitacionais e loteamentos 
de uso residencial unifamiliar6. Essa predominância vem sendo alterada com a 
construção de condomínios residenciais horizontais e verticais e um processo de 
transformação dos imóveis para o uso misto, comércio ou serviço perceptível, 
principalmente nos imóveis localizados ao longo da Avenida dos Xavantes e Rua 

 
4 A ZPA 1 incide na divisa do bairro com Candelária e Cidade Nova e é a principal responsável 

pela recarga do aquífero subterrâneo, que garante a demanda de água potável da cidade, 
resguardando também a flora e a fauna das dunas (NATAL, 1995). A ZPA 3, localizada no limite 
do bairro com o município de Parnamirim, é parte integrante da bacia hidrográfica do Rio Pitimbu, 
servindo também como um importante escoadouro de água potável (NATAL, 2001). 
5 No tocante aos dados socioeconômicos, as faixas de renda com mais pessoas inseridas é a de 

1 a 2 s.m., perfazendo 28,8%, de 2 a 3 s.m. (18,84%) e a faixa de renda de 3 a 5 s.m., com 
18,24% da população do bairro inserida nesta faixa (NATAL, 2017). 
6 Em 2010, essa tipologia representava 84,2% dos imóveis do bairro (NATAL, 2017). 
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Oiti. O processo de verticalização no bairro ocorre desde a década de 1990, com 
os primeiros condomínios verticais ao longo da Avenidas dos Caiapós, com 5 
pavimentos. Ao longo dos anos esse processo se acirrou, com a existência de 
complexos residenciais com mais de 15 pavimentos, próximos às áreas de 
remanescentes de dunas, concentrados sobretudo nos setores mais próximos à 
Av. Sen. Salgado Filho (BR-101). Também se destaca a concentração comercial 
e de serviço (de grande porte principalmente) à medida que se aproxima dessa 
avenida (Figura 3) 

Figura 3. Padrões de uso e ocupação do bairro do Pitimbu: residenciais unifamiliares e 

multifamiliares e não-residenciais. 

  

  

  

Fonte: Acervo próprio, 2021. 

Dessa forma, percebe-se que o bairro Pitimbu é formado em sua maioria 
por conjuntos habitacionais e habitações horizontais, entretanto, apresenta-se 
em um processo de verticalização e transformação de uso. A construção de 
empreendimentos de grande porte, estilo condomínio clube e com vários 
andares está presente e vem crescendo no bairro. Analisando a relação entre a 
localização de empreendimentos da Zona Sul e a disposição das áreas verdes 
coletivas, Rolim (2019) destaca a diferença entre a densidade de 
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empreendimentos e a densidade por unidade habitacional no bairro de Pitimbu, 
indicando a tendência de adensamento populacional que a tipologia de 
condomínio clube pode causar. Embora a distribuição dos empreendimentos em 
Pitimbu apresente uma baixa densidade em relação a outros bairros da Zona Sul 
de Natal, quando observado a densidade por unidades habitacionais, essa 
tipologia de condomínio clube indica uma alta na categoria. Assim, a tendência 
de produção e ocupação do bairro mediante essa tipologia pode resultar em um 
alto adensamento populacional, mesmo que não haja uma grande quantidade 
de empreendimentos no local. 

Inserindo-se no processo de transformação, Medeiros (2015) destaca 
que, após alguns anos da entrega do Conjunto Cidade Satélite, este encontra-
se em processo de gentrificação, pois a população atual do conjunto possui uma 
renda média superior à do bairro e ao teto salarial estabelecido pelo INOCOOP 
- 10 s.m., ou seja, uma renda destinada à classe média. Nesse sentido, como a 
instalação do conjunto foi o principal responsável pela urbanização do bairro, seu 
perfil populacional influencia o perfil de ocupação das áreas adjacentes, com a 
permanência da classe média. 

O bairro do Planalto é um dos mais novos de Natal, sendo reconhecido 
oficialmente pela Lei nº 151/1998, publicada no Diário Oficial do Estado. O bairro 
também se insere na Zona de Adensamento Básico, conforme o estabelecido 
dentro do Macrozoneamento do PDN, em seu Capítulo I, havendo ainda a 
inserção da ZPA 4 (NATAL, 1997)7 (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 A ZPA 4 compreende os cordões dunares do Guarapes e do Planalto, regulamentada pela Lei 

Municipal n°4.912/1997 
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Figura 4. Localização do bairro Planalto e seu Macrozoneamento. 

 
Fonte: Produzido pelos autores, com base em NATAL, 2007. 

O Planalto teve seu início de ocupação através do loteamento de antigas 
áreas de chácaras a partir da década de 1960. Localizado às franjas da cidade, 
apresentava uma acessibilidade bastante debilitada para o núcleo consolidado 
do município, o que, segundo Ferreira (1996), acarretou numa demora na venda 
de seus lotes, os quais só foram ocupados a partir da década de 1980. Essa 
estagnação de sua ocupação revelou uma intensificação da apropriação por 
camadas de menor renda, principalmente para fins residenciais e de produção 
agrícola. Na maioria das vezes, elas ocorreram através de invasões induzidas, 
principalmente, pela construção do conjunto Cidade Satélite e a instalação da 
linha de trens urbanos, sentido Ribeira (Natal) - Parnamirim (MELO, 2019, p.49). 
Através da atuação da Prefeitura na década seguinte, essas áreas foram sendo 
paulatinamente desapropriadas e desmembradas para serem loteadas 
novamente. Todo esse contexto contribuiu para a ocupação desordenada e 
informal das moradias do bairro (GUILHERME, 2018).  

Com uma renda média mensal per capita de 0,92 s.m.8, a média salarial 
do Planalto não somente é inferior a do Pitimbu (2,7 sm), como também possui 
uma renda média abaixo do índice médio municipal (1,78 sm). O bairro mantém 

 
8  No tocante aos dados socioeconômicos, as faixas de renda com mais pessoas inseridas são a 

de 1/2 a 1 salários mínimos, relativos a 33,63% da população do bairro, e a de 1/4 a 1/2 salários 
mínimos, com 22,86% da população do bairro inserida nesta faixa (NATAL, 2017). 
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a predominância do uso residencial, com um número considerável de imóveis 
residenciais unifamiliares, mas já com uma quantidade consistente de 
multifamiliares. Esses edifícios surgiram a partir da última década (2010), através 
das políticas públicas habitacionais para implantação de conjuntos habitacionais 
de interesse social do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que se espalharam 
principalmente nas RA Norte e Oeste do município (MELO, 2019). Essa 
expansão, inclusive, assim como a produção informal, avançou sobre as áreas 
protegidas ambientalmente pela ZPA 4 (Figura 5). 

Concentrando o maior número de unidades do PMCMV no município nas 
faixas 2 e 3, a expansão da produção imobiliária no bairro do Planalto “contribuiu 
para reforçar a configuração de uma mancha urbana dispersa, caracterizada 
pela implantação destes empreendimentos unifamiliares ou multifamiliares com 
pouca conexão a malha urbana existente” (MELO, 2019, p. 53). Soma-se a isso 
a escassez de equipamentos públicos, infraestrutura e de serviços urbanos no 
território e região, caracterizando o nível de precariedade instalada. 

Figura 5. Padrões de uso e ocupação do bairro do Planalto: residenciais unifamiliares e 

multifamiliares e não-residenciais. 
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Fonte: Mapio.net e Acervo próprio, 2021. 

A maioria do uso comercial e de serviços do bairro se localiza nas 
principais avenidas pavimentadas do bairro, dividindo espaço com recentes 
empreendimentos do PMCMV. São pequenos comércios que atendem as 
necessidades dos moradores do próprio bairro, como mercados, salões de 
beleza, lojas de suplementos, bares, depósitos de bebidas e lojas de peças de 
motocicletas. 

Para além disso, é importante destacar que o bairro do Planalto apresenta 
uma quantidade considerável de lotes vazios não edificados e sem uso, o que é 
um indicativo do seu potencial construtivo latente, que vem sendo 
paulatinamente utilizado para a incorporação imobiliária. Como destacado por 
Melo (2019, p. 60), “a dimensão das quadras estipuladas pelo parcelamento da 
área, de aproximadamente 160m por 200m, continuam a sofrer 
remembramentos e desmembramentos em decorrência de loteamentos 
clandestinos, condomínios e conjuntos habitacionais”, o que sinaliza uma 
perpetuação desse processo de ocupação que une as produções formais e 
informais de habitação.  

Diante do exposto, revela-se que todas as alterações ocorridas no 
território do bairro e região, tem a atuação do mercado imobiliário na área como 
um dos maiores indutores (GUILHERME, 2018; MELO, 2019; FRANÇA, 2019). 
Como destaca Guilherme (2018),  

No bairro Planalto, a atuação da incorporação imobiliária, via habitação 
social de mercado, ocasionaram impactos e reflexos importantes ao 
espaço que vão desde as mudanças significativas em sua paisagem 
nos aspectos físicos e sociais, com o incremento populacional 
exorbitante, certa padronização ao espaço e o aumento da produção 
de imóveis legalizados no bairro à dinamização e crescimento do 
comércio local e índices de criminalidade que o colocam próximo 
àqueles apresentados por bairros da Zona Sul de Natal, tudo isso 
repercutindo na imagem do bairro tanto interna como externamente a 
ele no contexto da totalidade da cidade (GUILHERME, 2017, p.226).  

Assim, esse movimento indutor garantiu modificações nas condições 
urbanas, como o “acesso a serviços e comércio – iniciativas de empreendedores 
privados – e alguns esforços públicos recentes, como a instalação da rede 
coletora de esgoto e de equipamentos comunitários como o CRAS Planalto e a 
UBS Ronaldo Machado” (FRANÇA, 2019, p. 68). Esses esforços ainda não são 
suficientes para atender de maneira eficiente a população do território, que vem 
crescendo diante dessa produção habitacional. Também se coloca, como 
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resultado dessa evolução da ocupação do bairro, a falta de ordenamento no 
trânsito, o recorrente colapso da rede de abastecimento de água e a pouca 
oferta, apontada anteriormente, de equipamentos públicos nos limites territoriais 
do bairro, o que evidencia a falta de planejamento espacial nesse processo de 
ocupação. 

ANÁLISE DA OFERTA IMOBILIÁRIA NOS BAIRROS DE PITIMBU E 

PLANALTO 

O mercado imobiliário surge por meio da privatização das terras e da 
necessidade de alocar famílias no espaço. Ao longo dos anos esse se 
desenvolveu de um mercado local para um mercado internacional e 
financeirizado. De acordo com Abramo (2007a), a compreensão do imobiliário 
se deu por diferentes frentes teóricas, desde o entendimento por meio de um 
discurso econômico ortodoxo ou heterodoxo, o qual o autor se debruça. No 
Brasil, o mercado de terras e o desenvolvimento imobiliário se inicia a partir da 
Lei de Terras, marcando o início da propriedade privada no Brasil. Antes desse 
marco legal, todo o sistema de acesso à terra se dava mediante doação, onde 
todas elas pertenciam à Coroa Portuguesa. Assim, a Lei de Terras promove uma 
profunda mudança na modalidade de acesso à terra, que passa a não ser mais 
doada, impondo uma relação de mercado. Ao longo dos anos, com o processo 
de industrialização e urbanização, a terra, insumo fundamental para a 
reprodução social e do capital, se torna cada vez mais importante. Vê-se uma 
oportunidade de lucratividade e uma constante necessidade de produção 
residencial para abrigar a população. Segundo Fix (2011, p. 60), esse mercado 
imobiliário,  

Configura-se, assim, um campo de investimentos de capitais 
excedentes, nacionais e internacionais. O meio ambiente construído 
começa a se constituir como uma fronteira de valorização dos lucros e 
dos excedentes obtidos em outras atividades pelo capital agrário, 
comercial e, futuramente, industrial.  

Concordando com o que aponta Valença (2018), o ambiente construído - 
com destaque para a habitação - faz agora parte do circuito econômico 
denominado por ele, com base na teoria dos circuitos econômicos de David 
Harvey, de circuito terciário. Este torna-se uma mercadoria produzida tanto pelo 
Estado como pelo Mercado Imobiliário, desenhando boa parte do ambiente 
construído das cidades de todo o país. Entretanto, este mercado é diverso e 
segmentado, servindo a diferentes interesses e necessidades, uma vez que as 
condições monetárias e sociais são heterogêneas (ABRAMO, 2007a).  

Considerando que o processo de mercantilização da terra acompanhou o 
desenvolvimento desigual da sociedade brasileira, é importante destacar o 
caráter dual da mesma, onde existem aqueles que tem absolutamente tudo e 
nenhuma responsabilidade pelo destino dos demais - representados por uma 
pequena classe - e aqueles que só tem obrigações de trabalho e não tem 
absolutamente mais nada - a grande maioria da população (MARTINS, 1996). 
Dessa forma, o mercado de terras também se reparte a fim de atender as 
demandas existentes, havendo, portanto, um mercado formal e um mercado 
informal, que coexistem no mesmo espaço urbano, na tentativa de suprir a 
necessidade das populações. 
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O mercado formal de terras é aquele que se insere dentro da legalidade 
dos controles urbanísticos, ambientais, fiscais, comerciais, institucionais e 
jurídicos regulados pelo Estado. Por sua vez, o mercado informal não é regido 
por essas leis urbanísticas, de propriedades jurídicas, tributárias, comerciais ou 
econômicas, e nem possui as mesmas instituições e agentes (ABRAMO, 2007b). 
Dessa forma, este é o somatório de três dimensões de informalidade: a urbana, 
institucional e a econômica - de mercado -, envolvendo aquela demanda que não 
consegue se inserir nos moldes formais de mercado. Geralmente, esse tipo de 
transação ocorre em áreas com pouca ou nenhuma infraestrutura urbana, local 
de moradia das populações mais vulneráveis, alheia as intervenções do Estado 
e regida por lógicas próprias por não conseguirem pagar pelo preço da terra ou 
não cumprirem os requisitos de financiamento destas.  

Diante disso, a análise proposta neste artigo se baseia em três fontes de 
dados, que serão demonstrados nos subitens seguintes. Primeiro, foram postos 
os dados de licenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb), de 2007 a 2020, os quais fundamentam uma análise do 
processo de transformação urbana por meio do mercado imobiliário formal dos 
dois bairros estudados. Em seguida, para auxiliar nessa compreensão, analisa-
se a oferta e venda de imóveis residenciais no período de 2013 a 2017, mediante 
os dados fornecidos pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado 
do Rio Grande do Norte (Sinduscon) de forma trimestral, e que auxiliam na 
percepção das tendências imobiliárias do estado e, para este artigo, dos bairros 
estudados em relação ao município. E, por último, a fim de compreender essa 
oferta e venda no contexto atual, observa-se os dados disponíveis nas 
plataformas online de oferta de imóveis, construindo assim, para a construção 
de um quadro robusto da produção imobiliária dos bairros de Pitimbu e Planalto. 

UMA PERSPECTIVA ATRAVÉS DOS DADOS DE LICENCIAMENTO DOS 

BAIRROS DE PITIMBU E PLANALTO 

O mercado imobiliário de Natal se caracteriza pela sua diversidade de 
tipologias e localizações, as quais atraem diferentes perfis sociais de demanda, 
abrangendo tanto o mercado formal, como o informal. No século XXI, o município 
contou com dois grandes booms imobiliários: o primeiro durante o período de 
2000 a 2007, marcado pelo turismo imobiliário, em que o litoral da cidade figura-
se como espaço principal dessa produção; e o segundo durante o lançamento 
do PMCMV, o qual expandiu a habitação para áreas menos valorizadas da 
cidade e para segmentos sociais até então não atendidos pelo mercado formal. 
No que diz respeito ao ano de 2020, após a finalização do PMCMV e num 
contexto de crise econômica, social e de saúde - Pandemia do vírus SARS-
COVID 19 - os dados de licenciamento nos mostram uma quantidade de 59 
solicitações de alvarás de construção, situação que indica a permanência dos 
investimentos imobiliários na cidade (Gráfico 1).  
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Gráfico 1. Número de alvarás de construção expedidos em Natal - 2007 a 2020* 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SEMURB, 2021. 
* Os dados referentes aos anos anteriores a 2007 não foram cedidos pela Secretaria. As 
informações relacionadas ao ano de 2020 são relativas ao período de janeiro a setembro. 

No que diz respeito aos bairros aqui analisados, durante os últimos 13 
anos percebe-se uma variação da produção imobiliária a depender do ano 
(Gráfico 2). Destaca-se que, após o lançamento do PMCMV (em 2009), o bairro 
de Planalto sofreu um boom imobiliário, evidente no número de alvarás 
expedidos no bairro em 2010. As produções imobiliárias do Planalto estiveram 
relacionadas às faixas 2 e 3 do PMCMV, abrindo espaço para a inserção de uma 
nova população com renda familiar de até R$ 4.650,00, segmento ao qual 
Shimbo (2011) denomina de habitação social de mercado. Nesse sentido, pode-
se observar que o programa da época foi o principal motivador para a expansão 
urbana e imobiliária do Planalto, questões que podem estar relacionadas à 
quantidade de terra ociosa - abundante no bairro em relação às outras áreas de 
Natal - e as características da população residente. Entretanto, essa expansão 
nem sempre foi acompanhada de serviços e equipamentos urbanos básicos 
como demonstrado por Guilherme (2018), Pereira (2019) e Melo (2019). 

 Gráfico 2. Número de alvarás de construção expedidos para os bairros de Pitimbu e Planalto 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SEMURB, 2021. 
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O bairro do Pitimbu, por sua vez, apresenta sua primeira alta (no intervalo 
apresentado) em 2009 e, novamente, em 2011-2012, épocas onde os principais 
condomínios residenciais verticais foram lançados/construídos9, o que sinaliza 
um aquecimento do mercado imobiliário nesses períodos. O gráfico ainda indica 
uma nova crescente em 2020, também aventada pela construção de novos 
empreendimentos imobiliários: Residencial Torre dos Potiguaras e o Residencial 
Nova Amsterdã, ambos condomínios residenciais verticais construídos pela 
MRV, e o Ecocil Sunset Boulevard, condomínio horizontal implantado pela Ecocil 
(Figura 5). Esses novos empreendimentos indicam um novo aquecimento do 
mercado imobiliário. É interessante observar o perfil das empresas que estão 
atuando neste bairro, pois denotam a dinâmica imobiliária que está sendo 
estabelecida. A presença de empresas de capital aberto, como a MRV, indica o 
eixo de valorização ao qual o bairro está inserido, haja vista que empresas com 
este perfil não atuam em qualquer investimento, somente nos vetores de 
crescimento, onde há um conhecimento prévio de que terá um bom retorno 
financeiro. 

Figura 5. Residencial Torre dos Potiguaras, Residencial Nova Amsterdã e Sunset Boulevard: 
empreendimentos recentes no bairro do Pitimbu 

  

 
Fonte: Acervo próprio, 2021. 

Analisando especificamente os processos de licenciamento expedidos em 
2020 para os bairros analisados, o que inclui processos de alvará de construção 
e habite-se, Pitimbu apresentou 40 solicitações, enquanto o Planalto obteve 
apenas 11. Quando analisados em relação aos processos de licenciamento 

 
9 Condomínio Estrela de Natal, Vita Club I e II (Cirella Plano e Plano) e Viver Bem (Capuche). 
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expedidos para os 37 bairros da cidade de Natal10, o Pitimbu aparece em 5º lugar 
e o Planalto ocupa a 10ª posição. Em relação somente aos bairros que compõem 
a RA Sul (total de 270 expedições), Pitimbu ocupa a 4ª posição. Por sua vez, o 
bairro Planalto lidera os processos de licenciamento expedidos em sua 
respectiva RA (total de 38 expedições). 

Considerando as solicitações de alvará de construção e de habite-se por 
tipo de uso do imóvel, é possível observar que o uso unifamiliar é predominante 
nos pedidos de Pitimbu (Tabela 1). Embora o Planalto tenha apresentado uma 
menor diversidade de uso nos processos de licenciamento, indicando apenas o 
uso unifamiliar e multifamiliar, em visitas de campo ao bairro é possível observar 
uma outra realidade. Esta se apresenta a partir da transformação de uso e 
ocupação do solo de muitas habitações, produzindo usos mistos de pequeno 
porte, contando com comércios e serviços para usos cotidianos. Através da visita 
in loco pode-se ainda perceber, a partir da tipologia e organização dos espaços, 
a sua possível informalidade, confirmando o dito por Maricato (2015) acerca 
desse tipo de padrão de ocupação nos espaços periféricos das cidades - a partir 
da autoconstrução. Assim, a menor diversidade de uso apresentada nos 
processos de licenciamento do Planalto pode estar relacionada à informalidade 
das construções deste bairro.  

Tabela 1. Pedidos de licenciamento por tipo de uso dos imóveis 

Usos Pitimbu Planalto Total  

Unifamiliar 28 5 33 

Multifamiliar 3 6 9 

Comercial 7 - 7 

Institucional 1 - 1 

Misto/Unifamiliar 1 - 1 

Total 40 11 102 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SEMURB, 2021. 

Os dados apresentados expressam a diferença existente entre as 
dinâmicas imobiliárias dos dois bairros, onde se tem um mercado imobiliário 
ativo, sobretudo nas franjas do bairro (Pitimbu), e um mercado imobiliário que 
recentemente foi fortemente ativado pelo PMCMV e que ainda possui um grande 
estoque de terras disponíveis (Planalto). Essa dinâmica distinta foi melhor 
compreendida na análise da comercialização de unidades habitacionais nesses 
bairros. 

A OFERTA E VENDA DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS PELOS “OLHOS” DO 

SINDUSCON 

No que se refere a Natal, mais especificamente aos bairros de Pitimbu e 
Planalto, foram disponibilizadas informações relacionadas à oferta e venda dos 
imóveis residenciais e preço médio do m² dos imóveis de apartamento dos anos 
de 2013 a 2017. A partir desses dados, pode-se iniciar uma compreensão geral 
sobre a atuação e orientação das ofertas atuais e futuras do mercado imobiliário. 
Nesse sentido, observou-se a confirmação das informações anteriores, ou seja, 

 
10 Em 2020, até o mês de setembro, haviam sido expedidos um total de 480 processos de 

licenciamento em Natal. 
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a presença de uma maior dinâmica imobiliária de oferta e compra de imóveis 
residenciais no bairro de Pitimbu em comparação ao Planalto, demonstrando um 
mercado imobiliário ativo e constante.  

Em relação à oferta de imóveis, o bairro do Pitimbu apresenta um número 
maior em relação ao Planalto. No ano de 2013, especificamente, foi detectado 
um aumento nesta oferta de imóveis. Com uma análise rápida do crescimento 
da área, pressupõe-se que esse pico de oferta tem relação com a finalização da 
construção de condomínios residenciais verticais que ocorria nessa época, como 
o Vita Club I, Vita Club II (Cirella Plano e Plano) e Brisa Condomínio Clube 
(Moura Dubeaux) (Tabela 2 e Figura 6). 

Figura 6. Crescimento dos condomínios residenciais Vita club I e II e Brisa Condomínio Clube 

 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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Tabela 2. Oferta de imóveis residenciais de Pitimbu e Planalto 

Período Natal 
Pitimbu Planalto 

Oferta Oferta/Natal Oferta Oferta/Natal 

jul/2013 4811 945 19,64% 113 2,35% 

out/2013 3829 339 8,85% 64 1,67% 

dez/2013 3760 286 7,61% 143 3,80% 

Total  12400 1570 12,66% 320 2,58% 

mar/2014 3775 334 8,85% 83 2,20% 

jul/2014 3449 253 7,34% 33 0,96% 

out/2014 3109 210 6,75% 14 0,45% 

dez/2014 2939 174 5,92% 6 0,20% 

Total  7032 971 13,81% 136 1,93% 

mar/2015 74 0 0,00% 6 8,11% 

jul/2015 2631 162 6,16% 14 0,53% 

out/2015 2352 144 6,12% 15 0,64% 

dez/2015 1975 128 6,48% 16 0,81% 

Total  7032 434 6,17% 51 0,73% 

mar/2016 1831 83 4,53% 15 0,82% 

jul/2016 1305 57 4,37% 22 1,69% 

out/2016 1311 167 12,74% 35 2,67% 

dez/2016 1235 139 11,26% 37 3,00% 

Total  5682 446 7,85% 109 1,92% 

mar/2017 1180 120 10,17% 85 7,20% 

jul/2017 895 8 0,89% 57 6,37% 

out/2017 769 7 0,91% 47 6,11% 

dez/2017 744 20 2,69% 44 5,91% 

Total  3588 155 4,32% 233 6,49% 

Fonte: Elaboração própria com base em Sinduscon, 2021. 

No que diz respeito ao Planalto, este apresenta uma menor dinâmica 
imobiliária quando comparado com Pitimbu, possuindo poucas ofertas de 
imóveis. Como demonstrado anteriormente, somente em 2010 o bairro passou 
por um boom imobiliário decorrente do PMCMV faixa 2 e 3, entretanto, este 
evento não aparece nos dados fornecidos pelo SINDUSCON, tendo em vista que 
ocorreu anteriormente ao ano de 2013. Destaca-se ainda, o aumento da oferta 
de imóveis neste bairro no ano de 2017, superando a oferta de Pitimbu. 

Os dados de venda de imóveis residenciais nos anos citados na oferta 
demonstram que, no Planalto, os números são bastante reduzidos, chegando a 
apresentar trimestres sem qualquer indicativo de venda de imóveis residenciais 
para o bairro (Tabela 3). Observa-se ainda, que a maior quantidade de imóveis 
sendo ofertados não está associada ao maior número de vendas. Quanto a isso, 
ao compreender os dois bairros, tem-se a hipótese de uma oferta com uma 
demanda restrita, apesar das diferenças de preço entre cada empreendimento e 
as possibilidades de financiamento, podendo indicar a dificuldade ao acesso à 
casa própria. 
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Tabela 3. Venda de imóveis residenciais de Pitimbu e Planalto 

Período Natal 
Pitimbu Planalto 

Venda Venda/Natal Venda Venda/Natal 

jul/2013 244 30 12,30% 26 10,66% 

out/2013 223 59 26,46% 9 4,04% 

dez/2013 167 28 16,77% 14 8,38% 

Total  634 117 18,45% 49 7,73% 

mar/2014 300 120 40,00% 9 3,00% 

jul/2014 119 17 14,29% 2 1,68% 

out/2014 156 31 19,87% 6 3,85% 

dez/2014 141 35 24,82% 0 0,00% 

Total  716 203 28,35% 17 2,37% 

mar/2015 175 0 0,00% 0 0,00% 

jul/2015 158 25 15,82% 0 0,00% 

out/2015 137 24 17,52% 1 0,73% 

dez/2015 186 21 11,29% 2 1,08% 

Total  656 70 10,67% 3 0,46% 

mar/2016 199 19 9,55% 0 0,00% 

jul/2016 122 18 14,75% 0 0,00% 

out/2016 78 34 43,59% 0 0,00% 

dez/2016 84 15 17,86% 0 0,00% 

Total  483 86 17,81% 0 0,00% 

mar/2017 86 7 8,14% 8 9,30% 

jul/2017 63 1 1,59% 7 11,11% 

out/2017 39 0 0,00% 4 10,26% 

dez/2017 20 2 10,00% 2 10,00% 

Total  208 10 4,81% 21 10,10% 

Fonte: Elaboração própria com base em SINDUSCON, 2021. 

Quanto ao preço médio por m² dos imóveis ofertados e vendidos nos dois 
bairros (Tabela 4), durante o mesmo período, temos que o bairro do Pitimbu 
apresenta médias de preço na oferta e venda acima das mesmas médias 
apresentadas pelo bairro do Planalto. Observando também suas médias 
salariais (2,7 e 0,92 SM, respectivamente), ainda é possível destacar que os 
valores apresentados pelo Sindicato demonstram uma relação com os seus 
respectivos padrões de renda. Dessa forma, constrói-se um cenário de análise 
anterior ao período atual, que traz as primeiras pistas quanto à comercialização 
das unidades habitacionais nesses bairros. 
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Tabela 4. Preço médio do m² dos imóveis residenciais de Pitimbu e Planalto 

Período 
Natal (R$) Pitimbu (R$) Planalto (R$) 

Oferta  Venda Oferta Venda Oferta Venda 

jul/2013 3.882,38 3.882,38 4.015,69 4.015,69 1.894,97 1.894,69 

out/2013 4.277,60 4.070,04 3.978,70 4.039,41 2.105,07 1.946,73 

dez/2013 4.310,81 4.194,90 3.990,10 3.982,16 1.959,11 1.851,00 

Média 4.156,93 4.049,11 3.994,83 4.012,42 1.986,38 1.897,47 

mar/2014 4.425,59 4.241,66 3.996,40 4.023,88 1.849,37 1.890,09 

jul/2014 4.477,71 4.586,38 3.962,40 3.929,78 1.858,02 1.968,27 

out/2014 4.519,81 4.224,13 3.960,18 3.822,51 1.839,88 1.833,50 

dez/2014 4.449,11 4.451,53 3.963,69 3.962,82 1.763,50 - 

Média 4.468,06 4.375,93 3.970,67 3.934,75 1.827,69 1.897,29 

mar/2015 4.580,39 4.445,40 3.888,70 3.943,06 1.763,50 - 

jul/2015 4.629,04 4.483,21 3.553,34 3.858,98 1.821,00 - 

out/2015 4.586,06 4.416,30 3.488,09 3.926,64 1.830,00 1.746,00 

dez/2015 4.616,55 4.491,80 3.416,20 3.720,55 1.837,88 1.746,00 

Média 4.603,01 4.459,18 3.586,58 3.862,31 1.813,10 1.746,00 

mar/2016 4.795,54 4.580,50 3.713,82 3.769,66 1.844,00 - 

jul/2016 4.998,90 4.771,83 4.469,62 3.588,33 1.851,00 - 

out/2016 5.000,44 4.638,64 3.429,84 3.266,00 1.851,00 - 

dez/2016 4.996,99 4.570,40 3.491,67 3.498,11 1.851,00 - 

Média  4.947,97 4.640,34 3.776,24 3.530,53 1.849,25 - 

mar/2017 5.061,55 4.984,29 3.377,83 3.437,97 1.851,00 - 

jul/2017 4.858,73 4.783,72 3.137,25 3.137,25 2.000,58 2.278,71 

out/2017 4.933,70 4.700,95 3.229,54 - 1.946,55 2.225,25 

dez/2017 4.906,76 4.748,67 3.873,00 4.300,00 1.930,39 2.100,50 

Média  4.940,19 4.804,41 3.404,41 3.625,07 1.932,13 2.201,49 

Fonte: Elaboração própria com base em SINDUSCON, 2021. 

Diante disso, tendo em vista o acesso aos dados do SINDUSCON apenas 
até o ano de 2017 e, na tentativa de compreender o mercado imobiliário atual 
nos bairros em análise, foi utilizada uma coleta de dados online. 

PITIMBU E PLANALTO NO VIRTUAL: A VENDA DE IMÓVEIS EM 

CLASSIFICADOS ONLINE 

 Os anúncios online coletados no website da OLX - website de anúncios 
classificados na Internet, presente em 118 países -  e no site da imobiliária 
Vivareal acrescentaram à análise da dinâmica imobiliária dos referidos bairros 
aspectos relativos à comercialização dos imóveis dessas áreas, indicando 
informações como: a tipologia habitacional que mais está sendo ofertada no 
mercado, a média de preço das transações comerciais desses imóveis, o 
tamanho da área privativa, a quantidade de quartos, os empreendimentos que 
mais estão sendo comercializados, entre outros elementos importantes para o 
estudo aqui realizado. Destaca-se a potencialidade do uso do website da OLX 
para contemplar as transações comerciais informais. Nesta plataforma, os 
imóveis podem ser anunciados tanto por perfis profissionais, isto é, imobiliárias 
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e corretores, quanto pelos próprios proprietários dos imóveis, onde não 
necessariamente as transações são realizadas mediante contratos formais. 
Assim, o uso das duas plataformas possibilitou analisar a dinâmica de 
comercialização tanto no âmbito do mercado formal como do informal. 

Foram coletados um total de 1.191 anúncios de venda relativos aos 
bairros em questão - Pitimbu e Planalto -, onde 60,7% foram coletados na OLX 
e 39,3% no site da Vivareal. O maior número de classificados anunciados na 
plataforma da OLX nos dois bairros em relação aos classificados da imobiliária, 
pode indicar as transações comerciais informais que ocorrem nesta plataforma, 
como apontado anteriormente. Conforme observado na Tabela 5, a distribuição 
dos anúncios por bairro segue a dinâmica distinta do mercado imobiliário dos 
bairros, demonstrado no início desse subitem com os dados fornecidos pelo 
SINDUSCON, onde o bairro de Pitimbu, que possui o mercado mais ativo e 
desenvolvido em relação ao Planalto, apresentou o maior número de 
classificados em ambas as plataformas, perfazendo 62,1% na OLX e 68,3% na 
Vivareal.   

Tabela 5. Classificados de venda na OLX e na imobiliária Vivareal por bairro 

Bairro OLX Vivareal 

Pitimbu 449 320 

Planalto 274 148 

Total 723 468 

Fonte: Elaboração própria com base na pesquisa de anúncios, 2021. 

Nos anúncios de venda localizados no bairro do Pitimbu (Figura 7), foi 
observado uma tendência de os anúncios dos imóveis à venda concentrarem-
se, predominantemente, nas vias com melhor acessibilidade do bairro, como a 
Av. Xavantes, a R. Oiti e Av. rio Tamandateí/ R. das Algarobas. A mesma 
orientação persiste no Planalto (Figura 8), com imóveis localizados 
principalmente nas proximidades das ruas Mira Mangue, Agrestina, Monte Rei, 
Maranata, Mirassol e Eng. João Hélio Rocha. Isto demonstra a acessibilidade 
enquanto uma atratividade ao público alvo dos imóveis comercializados. 
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Figura 7. Imóveis anunciado nas plataformas OLX e Vivareal em Pitimbu 

 

Fonte: Elaboração própria com base na pesquisa de anúncios, 2021. 

É interessante destacar que, sendo o Pitimbu um bairro advindo de um 
grande projeto relacionado a um conjunto habitacional, este possui inúmeros 
espaços destinados a equipamentos e serviços públicos, podendo a grande 
quantidade desses estarem relacionadas ao planejamento urbano da época. 
Ademais, de acordo com Medeiros (2015) às populações que mais utilizam os 
equipamentos públicos do conjunto Cidade Satélite são os moradores do bairro 
do Planalto. Este fenômeno indica a relação entre a necessidade das famílias do 
Planalto com relação à rede de equipamentos públicos, tendo em vista a renda 
média do bairro (0,92 SM), e a insuficiência na oferta destes equipamentos no 
bairro para atender as famílias.  
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Figura 8. Imóveis anunciado nas plataformas OLX e Vivareal no Planalto 

 

Fonte: Elaboração própria com base na pesquisa de anúncios, 2021. 

Desses imóveis, ambas as plataformas analisadas indicam que a tipologia 
habitacional que predomina nas ofertas dos três bairros é a tipologia de 
apartamentos (Tabela 6). Essa tipologia é a mais ofertada inclusive nos bairros 
em que as unidades térreas são predominantes, como em Pitimbu, onde essa 
tipologia perfaz 84,2% dos imóveis existentes no bairro, e no Planalto, onde 
89,9% das residências são horizontais. A predominância da oferta de imóveis 
verticais evidencia a tendência, discutida anteriormente, na forma de produção 
do espaço nessas áreas mediante tipologias verticais, sobretudo na forma de 
condomínios fechados, que estão sendo implantados com mais frequência nas 
últimas décadas. 

Tabela 6. Classificados de venda segundo tipologia habitacional 

Bairro Plataforma Apartamento % Apartamento Casa % Casa Total 

Pitimbu 
OLX 323 72% 126 28% 449 

Vivareal 170 53,1% 150 46,8% 320 

Planalto 
OLX 158 57,6% 116 42,3% 274 

Vivareal 102 68,9% 46 31% 148 

Fonte: Elaboração própria com base na pesquisa de anúncios, 2021. 
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Considerando as diferenças entre os anúncios referentes a apartamentos 
e casas, e até mesmo as características distintas que essas tipologias 
apresentam - o que resulta em dinâmicas diferentes -, a análise da 
comercialização das unidades habitacionais foi dividida segundo a tipologia 
habitacional, isto é, apartamento e casa. 

Expressando a estreita relação existente entre a produção imobiliária e a 
oferta com as características sociais dos habitantes de cada bairro, Pitimbu foi o 
bairro que apresentou os maiores preços anunciados para apartamentos em 
ambas as plataformas utilizadas para análise (Tabela 7), mais uma vez 
mantendo a tendência apresentada nos dados fornecidos pelo SINDUSCON dos 
anos de 2013-2017. Destaca-se, apenas, a diferença entre os valores 
anunciados pela OLX e pela imobiliária, onde, nesta última, ambos os bairros 
apresentaram os preços mínimos e os preços médios anunciados maiores do 
que em relação aos preços da OLX. A exceção são os preços máximos 
anunciados, que, nos dois bairros, demonstraram ser maiores nos anúncios da 
OLX. Essa diferença entre os preços das plataformas pode estar relacionada aos 
aspectos transacionais de informalidade, anteriormente apontados e 
característico das operações realizadas na OLX, onde geralmente não se tem 
encargos referentes aos serviços imobiliários, como ocorre quando um imóvel é 
transacionado por uma imobiliária. 

Tabela 7.  Preços de venda anunciados para apartamentos 

Bairro Plataforma Preço Mínimo Preço Máximo Preço Médio 

Pitimbu 
OLX  R$ 65.000,00 R$ 630.000,00 R$ 190.570,86 

Vivareal  R$ 90.000,00  R$ 380.000,00  R$ 216.973,65  

Planalto 
OLX  R$ 16.000,00 R$ 320.000,00 R$ 116.704,53 

Vivareal  R$ 90.000,00 R$ 150.000,00  R$ 117.462,47  

Fonte: Elaboração própria com base na pesquisa de anúncios, 2021. 

Os apartamentos disponíveis para venda no bairro de Pitimbu 
demonstraram possuir uma média de preço de R$ 190.570,86 na OLX e R$ 
216.973,65 na imobiliária. O maior preço apresentado para esse bairro (R$ 
630.000,00) é referente a um anúncio de uma cobertura no empreendimento 
Vitta Club, com 176,00 m² de área privativa, denotando o processo de 
valorização ao qual está inserido. Embora a presença dessa tipologia de 
cobertura seja um indicativo do padrão construtivo dos empreendimentos neste 
bairro - destinados a uma classe média -, esta tipologia não se apresenta de 
maneira expressiva, possuindo apenas um único anúncio. 

Embora o bairro do Planalto tenha apresentado preços menores do que 
os preços anunciados em Pitimbu, Silva (2014) afirma que “os produtos 
imobiliários têm tido preços acessíveis, sendo vendidos por valores 
considerados competitivos no mercado local” (SILVA, 2014, p. 89). Como a 
produção imobiliária do bairro tem se dado sobretudo a partir de 
empreendimentos financiados pelo PMCMV, Guilherme (2018) destaca que essa 
produção tem ocorrido com o estabelecimento de empreendimentos de porte 
médio, em função de uma demanda de mercado com potencial de consumo 
(facilidade de crédito), porém, baixo poder aquisitivo. Os produtos imobiliários do 
Planalto destinam-se, assim, a uma população de renda que varia de 2 a 7 
salários mínimos.  
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Desse modo, os preços menores do que os anunciados em Pitimbu, além 
de serem justificáveis pela diferença existente entre os bairros no tocante ao 
perfil social da demanda e no padrão construtivo dos imóveis, também está 
relacionado às dinâmicas e às exigências normativas do PMCMV, para que as 
unidades habitacionais financiadas  - que compreendem a maior parte das 
construções do bairro - sejam comercializadas dentro do limite de preços 
estabelecido pelo programa habitacional. Isso promove uma queda na qualidade 
do padrão construtivo pois, na tentativa de se adequar à produção social de 
mercado, as empresas utilizam estratégias para baratear seus 
empreendimentos, refletindo na qualidade da construção e nas localizações. 

Assim como observado para o caso das comercializações de 
apartamentos, o bairro de Pitimbu também apresentou os maiores valores para 
a comercialização de casas em relação ao Planalto (Tabela 8). Em Pitimbu, os 
preços de venda de casas variaram entre R$ 68.000,00 a R$ 1.300.000,00, 
apresentando uma média de R$ 387.447,00 na OLX e R$ 472.114,00 na 
imobiliária. Em relação aos preços do bairro do Planalto, estes variaram entre 
R$ 15.000,00 a R$ 290.000,00. A média de preço para casas neste bairro foi de 
R$ 131.717 na OLX e R$ 170.260,00 na imobiliária.  

Tabela 8. Preços de venda anunciados para casas 

Bairro Plataforma Preço Mínimo Preço Máximo Preço Médio 

Pitimbu 
OLX  R$ 68.000,00  R$ 1.300.000,00  R$ 387.447,71 

Vivareal  R$ 180.000,00  R$ 1.100.000,00  R$ 472.114,09  

Planalto 
OLX  R$ 15.000,00  R$ 290.000,00  R$ 131.717,84  

Vivareal  R$ 50.000,00  R$ 280.000,00  R$ 170.260,87  

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de anúncios, 2021. 

A variação de preços entre os bairros acompanha as dinâmicas 
imobiliárias e urbanas já observadas com relação às análises dos apartamentos. 
Pitimbu continua sendo o bairro mais inserido no processo de valorização 
quando comparado ao Planalto. Contudo, ao observar os preços médios dos 
imóveis de casa entre cada bairro em comparação aos preços médios nas 
tipologias de apartamento, observa-se que a diferença entre o Pitimbu e o 
Planalto nos preços relativos aos imóveis de casa é maior do que a diferença 
entre esses dois bairros nos preços referentes à tipologia de apartamento. A 
diferença do preço médio de imóveis de apartamento entre Pitimbu e Planalto é 
de aproximadamente R$ 100 mil, enquanto que a diferença entre os imóveis de 
casa entre os dois bairros é de aproximadamente R$ 250 mil (Tabela 9).  

Tabela 9. Preço médio de unidades habitacionais entre apartamento e casa 

Bairro Preço Médio Apto. Preço Médio Casa 

Pitimbu 
Entre R$ 190.570,00 e 

R$ 216.973,00 
Entre R$ 387.447,00 e 

R$ 472.114,00 

Planalto  R$ 117.462,47 
Entre R$ 131.717,00 e 

R$ 170.260,00 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de anúncios, 2021. 
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A diferença dos preços de venda das unidades habitacionais entre os dois 
bairros está associada ainda ao tamanho dos lotes. Conforme discutido no tópico 
sobre o processo de produção e ocupação dos bairros, Pitimbu teve grande parte 
de seu ambiente construído produzido por conjuntos habitacionais, o que 
contribui para que seus espaços possuam tamanhos de lotes menos 
diversificados e um maior ordenamento territorial. O Planalto, ao contrário, teve 
seu processo inicial de ocupação caracterizado pela abertura de loteamentos em 
paralelo às ocupações irregulares de suas terras. Esse processo de ocupação 
contribuiu para que o ambiente construído do bairro seja, ainda, muito marcado 
pela autoconstrução de habitações. Assim, estas características corroboram 
para os diferentes tamanhos dos lotes, diferentes qualidades do padrão 
construtivo e, consequentemente, de seus preços. 

Tendo em vista que a tipologia horizontal se constitui pela compra de um 
lote e uma propriedade de dono único, esta apresenta espaços livres privados 
os quais podem ser transformados e ampliados a depender das necessidades 
de seus proprietários (AMORIM, LOUREIRO, 2001). Esta situação não é 
característica dos apartamentos. Nesse sentido, as tipologias aqui analisadas 
estão relacionadas a casas, com um ou mais pavimentos, incluindo habitações 
de uso misto. Essas características podem vir a influenciar no preço do imóvel, 
a exemplo das diferenças de preços entre casas e apartamentos, sendo os 
preços da tipologia horizontal geralmente maiores.  

APONTAMENTOS CONCLUSIVOS 

Este artigo teve como propósito compreender as semelhanças e 
diferenças da dinâmica imobiliária dos bairros Pitimbu e Planalto, a fim de 
identificar as transformações e tendências de seus ambientes construídos. Para 
isso, contou com uma análise acerca do desenvolvimento urbano de Natal/RN e 
de seus referidos bairros. Dados relacionados ao licenciamento disponibilizados 
pela SEMURB; oferta e venda de imóveis residenciais fornecidos pelo 
Sinduscon; e anúncios de compra e venda de plataformas digitais, ao serem 
considerados de forma transversal a informações sociais e econômicas, 
possibilitou a leitura atual da realidade dos bairros de Planalto e Pitimbu. 

Com relação aos imóveis anunciados como um todo, observa-se uma 
concentração destes em locais de maior acessibilidade. Estes, sendo de uso 
residencial, não aparecem diretamente nas quadras que cercam as avenidas 
principais, tendo essas, em sua maioria, usos comerciais, de serviço ou misto. 
Entretanto, observa-se uma proximidade a estas quadras, demonstrando a 
importância da circulação e acesso a serviços. Verifica-se ainda que os 
equipamentos de uso público e coletivo não se destacam enquanto um imã 
urbano para as populações de maiores rendimentos. No que diz respeito aos 
espaços de lazer, estes são produzidos de forma privada nos empreendimentos 
de tipo condomínio clube, contribuindo ainda mais para a pouca importância dos 
espaços de uso público.  

Os resultados obtidos demonstram que os bairros analisados possuem 
diferentes características socioespaciais e físicas, mas possuem similaridades 
em algumas tendências nos modos de usar e ocupar o solo urbano. De um modo 
geral, o bairro de Pitimbu apresenta uma tendência de crescimento da oferta de 
produtos imobiliários, ao passo que Planalto apresenta uma tendência de 
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manutenção dos atuais números de empreendimentos - fenômeno, no caso 
desse último, válido de acompanhamento diante do boom imobiliário causado 
durante o ano de 2009, referente ao lançamento do PMCMV, agora extinto, e 
substituído pelo Programa Case Verde Amarela (PCVA) - e o baixo número de 
ofertas atuais. Ou seja, observa-se que os espaços de maior dinâmica imobiliária 
formal estão relacionados à renda das populações já inseridas nestes bairros, 
concentrando-se nas áreas de maior renda. 

O bairro do Pitimbu possui uma oferta de empreendimentos de serviço e 
residenciais, com estes últimos atendendo especificamente a classe média, com 
algumas estruturas atendendo a demanda da cidade, e não somente servindo à 
população local. No Planalto, por sua vez, verifica-se uma predominância de 
oferta de equipamentos de comércio e serviço voltados para a população local, 
a qual vinha crescendo justamente pela oferta residencial produzida pelo 
PMCMV. O Programa contribui com a produção imobiliária característica no 
bairro, de edifícios de pequeno porte com apartamentos dedicados a uma 
população de perfil de renda mais popular, a qual se desenvolveu nas 
proximidades dos eixos dedicados aos comércios/serviços do bairro. Apesar do 
crescimento considerável de construção no início da década passada, o bairro 
ainda apresenta grandes glebas sem ocupação, o que demonstra também um 
grande potencial de manutenção dessa tipologia no futuro, a qual pode ser 
dedicada ao público-alvo característico do bairro.  

Nesse sentido, observou-se que cada um dos bairros aqui estudados 
possui dinâmicas imobiliárias diferenciadas, no sentido de produção habitacional 
e abastecimento de infraestrutura, serviços e comércios. Isto implica numa 
atuação imobiliária diferenciada para cada público já residente, produzindo o 
ambiente construído em relação a cada nicho socioeconômico, entretanto, não 
perdendo a oportunidade de investimentos. Em comparação ao Planalto, o bairro 
Pitimbu se destaca no quesito de qualidade do ambiente construído e suas 
infraestruturas. Observa-se então a diversidade de preço e de qualidade dos 
empreendimentos imobiliários ofertados, situação a qual mantém as diferenças 
e a segregação social existente nesses territórios. 
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