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Resumo 
 
A cidade, no século XXI, estará atravessada por diferentes temas e questões que ressaltarão 
problemas de ordem ambiental, social, política, econômica, cultural. A vida nesse espaço é um 
desafio para os diferentes sujeitos como moradores, planejadores, gestores, dentre outros, que 
precisam criar estratégias de convivência com um ambiente mutante e exigente quanto aos seus 
processos de organização. Esse trabalho discute a ambiência urbana de Natal, cidade localizada 
no estado do Rio Grande do Norte – Brasil, utilizando-se o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano como referência para a análise de suas múltiplas territorializações. O referido plano 
evidencia uma cartografia que revela a fragmentação do espaço em Zonas de Proteção 
Ambiental, Áreas de Interesse Social e Áreas de Controle de Gabarito. A existência dessas 
áreas faz emergir o meio ambiente como agente que secciona o espaço urbano, criando limites e 
fronteiras territoriais. Com base no pressuposto de que esse espaço se fragmenta e se articula 
em função de interesses diversos, gerando interdependências, conflitos e complementaridades, 
busca-se compreender como a cidade de Natal se configura a partir de diferentes usos e 
ocupações, levando em consideração as orientações do plano diretor e as dinâmicas 
socioespacias. Metodologicamente, o trabalho está embasado em Roberto Lobato Correa, Milton 
Santos e Marcelo Lopes de Souza, referências importantes para problematizar o espaço 
citadino, levando em consideração os entraves e as articulações que se projetam a partir de 
decisões, ações e intervenções planejadas ou não; e em pesquisa documental, sobremaneira o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Natal, o qual estabelece as diretrizes para o uso e 
ocupação do solo e pesquisa de campo na perspectiva de identificar referências de áreas que 
estão ou não adequadas ao padrão urbanístico definido no plano. A análise da ambiência urbana 
de Natal permite inferir que a territorialização a partir do viés ambiental rebate na dinâmica da 
cidade, impulsionando a ambiguidade entre conservar e modificar a paisagem, atendendo ou 
sofrendo pressões de agentes como promotores imobiliários, Estado e movimentos sociais. 
Assim, de forma direta ou indireta, a “patrimonialização” da natureza fornece as condições para a 
efetivação de uma prática imobiliária que também assume o discurso do bem estar na cidade 
associado às condições de conservação do seu patrimônio natural. A abordagem sobre o espaço 
urbano natalense possibilita enxergar os matizes e as matrizes que envolvem sua dinâmica, 
deixando sobressair os limites e potencialidades do Plano Diretor como instrumento de 
ordenamento territorial.  
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Notas sobre a cidade e o urbano 
 
No século XXI, as discussões sobre a cidade perpassam questões de diferentes ordens: 

ambiental, social, política, econômica, cultural. A vida nesse espaço torna-se, cada vez mais, um 
desafio para os diferentes sujeitos como moradores, planejadores, gestores, dentre outros, que 
precisam criar estratégias de convivência com um ambiente mutante e exigente quanto aos seus 
processos de organização. De acordo com Silva (1993, p. 218), a cidade reflete “[...] tempos 
diferentes em um mesmo espaço onde habitam o passado e o presente cultural e retratam as 
diferentes formas de apropriação do espaço, por isso a paisagem urbana é uma terra que 
transcende a mera análise visual, e se torna objeto de uma abordagem multidisciplinar”. 

 
As transformações que ocorrem na cidade em muitos casos decorrem de políticas 

urbanas relacionadas à urbanização de áreas, regularização de terrenos e habitações, remoção 
de populações, dentre outras. No âmbito desses processos, os recortes da cidade que são alvo 
de políticas voltadas para a implementação de infraestrutura tendem a se valorizar do ponto de 
vista imobiliário. Por outro lado, as áreas da cidade, em geral situadas na periferia, que são 
desprovidas de rede de abastecimento d‟água, esgotamento sanitário, coleta sistemática de lixo, 
iluminação e pavimentação são desvalorizadas pelo mercado imobiliário. 

 
O espaço, tal como sugere Milton Santos (1996), não é apenas o receptáculo das ações 

e desejos humanos; ele é, também, uma imposição à intervenção. Interpretá-lo supõe penetrar a 
natureza inerte e dinâmica que o estrutura, procurando desvendar a dialógica que alimenta os 
processos nele existentes. Caminhar pela cidade é encontrar, nas sucessivas reorganizações 
espaciais, a recriação da paisagem alicerçada nos códigos que combinam a permanência e a 
mudança, o passado e o presente, os sinais do ser e do acontecer no tempo e no espaço.  

 
A ambiência citadina está modelada pelas diferentes formas de fragmentação espacial 

que expõem uma dinâmica marcada pelo tráfego de pessoas e informações, bem como pelas 
barreiras que delimitam fronteiras, definindo os acessos ou usos espaciais. Essa condição 
“opera como uma espécie de detonador” que desperta o indivíduo de um estado letárgico e o 
submete a querer encontrar as contradições e complementaridades existentes no espaço 
urbano.  

 
Para isso, parte-se do suposto que o espaço urbano é, simultaneamente, “fragmentado, 

articulado, reflexo, condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto 
social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que 
produzem e consomem espaço” (CORRÊA, 1989, p, 11). Nessa perspectiva, admite-se que a 
organização da ambiência urbana está envolta por processos que delimitam os seus diferentes 
usos e ocupações, configurando uma malha que delineia limites e fronteiras territoriais. 

 
A dinâmica que envolve os processos de territorialização urbana é um desafio para o 

planejamento, na medida em que impõe para o planejador a necessidade de construir bases de 
negociação nas quais ficam explícitos os interesses e as contradições dos grupos que são 
responsáveis pela fragmentação do espaço urbano. Tricart (1977, p. 32) salienta a importância 
de estudos relacionados à ordenação territorial para a utilização dos recursos naturais, visto que 
a importância de uma análise integrada é permitir “[...] identificar rapidamente quais vão ser as 
modificações indiretas desencadeadas por uma intervenção que afeta um elemento do sistema 
[...]”. Geralmente, essas modificações provocam impactos no ambiente, devendo ser analisadas 
em diferentes escalas e identificadas potencialidades e fragilidades.  



Nesse contexto, evidenciam-se as contradições, as disputas, os diferentes níveis de 
organização e poder que se estabelecem no decurso dos processos de territorialização urbana. 
A quem cabe planejar a cidade? Qual o modelo a ser seguido? Como aplicar de modo eficiente e 
eficaz as normas de uso e ocupação do solo urbano? Qual o papel e o limite de um plano 
diretor?  

 
As questões revelam “dilemas urbanos” das mais distintas ordens e escalas de 

abrangência. Em um país como o Brasil, cuja extensão territorial é continental e a rede urbana é, 
ainda, bastante heterogênea, percebe-se que a célula cidade atinge um grau elevado de 
preocupação na ordem dos “dilemas urbanos”. Como afirma Milton Santos (1989, p. 153), “entre 
zonas de densidade elevadas, aparecem „desertos urbanos‟, que nem sempre correspondem às 
zonas menos densamente povoadas”. Embora o Brasil tenha saído da condição de “arquipélago” 
(quando havia pouca integração espacial) para uma situação de maior articulação espacial, 
ainda persistem na sua organização níveis diferenciados de integração, com cidades que são 
capazes de irradiar sua influência para recantos longínquos, enquanto outras possuem uma área 
de influência que não ultrapassa os limites municipais, apenas ofertando serviços básicos para a 
população local.  

 
A rede urbana brasileira é complexa e apresenta níveis diferenciados de 

desenvolvimento e integração, o que tem gerado impactos nos processos que envolvem o 
planejamento e desenvolvimento da cidade.   

 
No Brasil, a partir dos anos 1990, a acentuação dos problemas urbanos relacionados à 

carência e/ou precariedade da infraestrutura, a ocupação desordenada do solo, os impactos 
ambientais, dentre outros, suscitaram a necessidade de se desenvolver estratégias de 
planejamento do uso e ocupação do espaço citadino. 

 
Nesse contexto, o Governo Federal, por meio da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, 

regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais da 
política urbana. Dentre os instrumentos previstos na referida Lei, também denominada de 
Estatuto da Cidade, destaca-se o Plano Diretor. Visando cumprir sua função social, o Plano 
Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, deve assegurar o 
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 
desenvolvimento das atividades econômicas. 

 
Na perspectiva de se refletir sobre questões relacionadas ao plano diretor enquanto 

instrumento de ordenamento territorial urbano, elegeu-se como referência empírica de análise a 
Cidade de Natal, localizada no Rio Grande do Norte. 

 
O referido estado possui 167 municípios e uma população total de 3.168.027 habitantes 

(Censo demográfico 2010. Disponível em <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 04 set. 2012). Sua 
rede urbana está fundamentada, principalmente, na oferta de bens e serviços, sendo estes 
voltados para os segmentos de educação e saúde, de grande relevância para estabelecer as 
funcionalidades e os diferentes níveis de centralidade das cidades. De modo geral, a estrutura 
da rede urbana potiguar é formada por pequenas cidades, que assumem uma função limitada no 
que se refere ao seu entorno, e cidades médias, cujo raio de influência abrange uma escala 
regional. Entre as cidades médias, podemos distinguir diferenças quanto à capacidade de 
articulação, interligação e atração de pessoas e serviços.  

 



Na hierarquia urbana do Rio Grande do Norte, é possível evidenciar que Natal assume 
maior projeção na rede estadual e que outras cidades, a despeito de possuírem um menor porte, 
destacam-se pela centralidade regional, como é o caso de Mossoró. A representação da 
hierarquia urbana do Rio Grande do Norte, segundo a classificação das regiões de influência das 
cidades (REGIC), definida pelo IBGE, pode ser visualizada no mapa a seguir (Figura 01). 

 
Figura 01 

 
 
A rede hierárquica do Rio Grande do Norte apresenta níveis distintos. Natal ocupa a 

posição de Capital Regional A por se constituir a sede político-administrativa do estado. Mossoró 
é classificada como Capital Regional C por apresentar um porte inferior a Natal e superior às 
demais cidades do estado, além de exercer uma centralidade sobre a Mesorregião Oeste 
Potiguar. Os Centros Sub-regionais, que apresentam atividades de gestão menos complexas, 
são representados pelas cidades de Caicó e Pau dos Ferros, que ocupam, na rede hierárquica, o 
nível A, enquanto Currais Novos e Açu são classificadas no nível B.     

 
A partir dessa breve exposição sobre a hierarquia urbana do estado, pode-se perceber 

que Natal se constitui a cidade que dispõe da melhor oferta de serviços. Em decorrência, ocupa 
uma posição de destaque na rede urbana do Rio Grande do Norte. Essa condição se revela 
importante para problematizar o desenvolvimento e o planejamento urbano, na medida em que a 
referida cidade e o seu entorno se configuram o espaço geográfico para onde migra a maior 
parte da população que busca melhoria nas condições vida. Sendo assim, corresponde à área 
de maior concentração demográfica do estado, o que repercute em termos de ampliação dos 
problemas urbanos já existentes.  

 
Em 1991, a área que corresponde, atualmente, à Região Metropolitana de Natal possuía 

892.134 habitantes, dos quais 606.887 eram residentes em Natal (68%). Em 2010, essa mesma 
região passou a contabilizar 1.351.004 habitantes, sendo 803.739 habitantes de Natal (59%). No 



mapa a seguir é possível visualizar a Região Metropolitana de Natal, seus municípios e 
respectivas populações. 

 
Figura 02 

 

O mapa e os dados apresentados demonstram a elevada concentração demográfica em 
Natal e as disparidades populacionais entre alguns municípios, suscitando a necessidade de 
refletir a respeito do desenvolvimento urbano. Viver em Natal ou em algumas cidades da Região 
Metropolitana passa a ser um ideal de ascensão social, na medida em que as demais cidades do 
estado, com exceção de Mossoró, apresentam níveis de desenvolvimento e oportunidades 
pouco atraentes. Nesse sentido, discutir a ambiência urbana de Natal se configura um desafio 
que passa pelo significado e pela práxis do planejamento e desenvolvimento urbano.  
 
Planejamento e desenvolvimento urbano 
 
 A Constituição brasileira de 1988 apresenta um capítulo sobre a política urbana, fixando 
que todos os municípios com mais de 20.000 habitantes devem ter um plano diretor. Essa 
definição impulsionou discussões mais amplas, envolvendo diferentes segmentos da sociedade 
e o poder público no sentido de construir um arcabouço geral que possibilitasse a orientação dos 
municípios quanto à gestão urbana e à elaboração dos planos diretores. O Estatuto da Cidade, 
aprovado em 2001, é um desses documentos que estabelece parâmetros, princípios, objetivos, 
diretrizes de ação e instrumentos que podem ser utilizados pelo poder público municipal para 
assegurar a gestão urbana a partir de dispositivos normativos e legais.  A observância da Lei do 
Estatuto da Cidade pode resultar em possíveis ganhos para a cidade e para a vida nesse 
ambiente, na medida em que favorece a implementação de um planejamento no qual os 
diferentes segmentos da sociedade devem ser capazes de expressar as suas demandas pelo 
espaço e agir para garantir o direito à cidade para os seus moradores. 
  

Segundo José Borzachiello da Silva (2003, p. 33), o Estatuto da Cidade remete à 
necessidade de pensar o espaço para a coletividade e a gestão democrática. Para o autor, é 
preciso refletir a partir de uma intersecção entre crescimento econômico e promoção social, 



compatíveis com uma política de preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Nessa 
perspectiva, é necessário pensar a política urbana como um arranjo que combina as diferentes 
esferas que modelam a ambiência urbana, tais como transportes, habitação, patrimônio histórico, 
dentre outros.  
  

O Estatuto da Cidade é um documento que orienta o planejamento em uma escala local, 
mas não pode ser confundido com o planejamento da cidade. O planejamento urbano pressupõe 
mais do que as prescrições dessa Lei, pois se refere às condições que se deve ter para projetar 
a ambiência que se deseja, visando atender às necessidades dos diferentes segmentos da 
sociedade. Também não pode ser substituído ou confundido com a gestão urbana, na medida 
em que gerir uma cidade requer, além de diretrizes gerais, um plano de trabalho, uma ação 
cotidiana que está limitada às condições materiais existentes.  

 
Segundo Marcelo Lopes de Souza (2011, p. 46), 
 

planejamento e gestão não são termos intercambiáveis, por possuírem 
referenciais temporais distintos, e por tabela, por se referirem a diferentes 
tipos de atividades (...) planejar sempre remete ao futuro: planejar significa 
prever a evolução de um fenômeno (...) tentar simular os desdobramentos 
de um processo, com o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis 
problemas ou, inversamente, com o fito de melhor tirar partido de prováveis 
benefícios. (...) A gestão remete ao presente: gerir significa administrar 
dentro dos marcos dos recursos presentemente disponíveis e tendo em vista 
as necessidades imediatas. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura (...) a gestão é a efetivação, ao menos em parte (...) das condições 
que o planejamento feito no passado ajudou a construir. Longe de serem 
concorrentes ou intercambiáveis, planejamento e gestão são distintos e 
complementares.  

  

Planejar e gerir se realizam em temporalidades distintas. A primeira requer uma visão de 
futuro, de imaginação e de projeção. A segunda se constitui pela necessidade, pela premência 
do presente e das condições disponíveis. É na intersecção entre projeção e necessidade que se 
efetiva a eficácia e eficiência desses dois dispositivos, na medida em que se pode atualizar, 
reorganizar ou refazer o que foi projetado à luz do que é possível. O cruzamento entre 
planejamento e gestão conduz à possibilidade de refinamento e aperfeiçoamento desses 
dispositivos, tornando ambos mais flexíveis e adequados às mudanças sociais. Se a cidade é um 
organismo vivo, complexo e mutável, o planejamento e a gestão devem ser compatíveis com 
essas características, assumindo a tarefa de promover as diretrizes e estratégias que favoreçam 
ao desenvolvimento urbano.  

 
Mas o que se deve entender por desenvolvimento urbano em uma sociedade que 

apresenta tantas diferenças e desigualdades? Como estabelecer diretrizes e estratégias que 
permitam o desenvolvimento de ações e processos em um espaço que apresenta diferentes 
usos e ocupações? Como atender, de modo equânime, a interesse, por vezes, divergente e 
conflitante? Qual o papel e o limite do planejamento em um espaço que se transforma em um 
território marcado por múltiplas territorializações? Certamente as respostas para essas questões 
são complexas e não podem ser esgotadas em um artigo dessa natureza. Porém, a discussão 
sobre planejamento e desenvolvimento urbano passa, necessariamente, por enfrentá-las.  

 
O desenvolvimento urbano, assim como o planejamento, não se constitui nem uma 

entidade neutra, que está acima das vontades e da criação humanas, nem um discurso 



ideológico de um segmento social para fazer valer os seus desejos. O desenvolvimento urbano é 
uma pretensão socioespacial que deve se realizar a partir da intersecção entre os diferentes 
segmentos sociais, levando em consideração o presente e os cenários futuros. Nesse sentido, 
trata-se de construir projeções em que se combinam elementos de natureza econômica, cultural, 
social e ambiental em diferentes escalas – local, regional, nacional e mundial. A formatação 
desses cenários de desenvolvimento reflete as condições materiais e imateriais existentes, 
devendo considerar os diferentes níveis de dependência espacial. Assim, longe do padrão e 
próximo das variações, o desenvolvimento urbano se constitui um horizonte traçado e que deve 
ser perseguido, mas passível de reorganizações, sempre.  

 
Muitas vezes, determinadas cidades apresentam elevados indicadores de saúde, 

educação, saneamento e habitação, no entanto, isso não significa desenvolvimento urbano. Tais 
indicadores refletem apenas algumas facetas do desenvolvimento, mas não a sua totalidade. 
Este deve integrar processos de natureza econômica e ambiental e, nesse sentido, é uma 
construção complexa e dinâmica.  

 
Longe de um cenário fixo, o desenvolvimento urbano combina programa e estratégia, 

associando o existente ao que se deseja atingir, a partir da indução de determinadas ações, 
estando aberto à inovação e a redirecionamentos sempre que necessário. A consciência da 
necessidade cotidiana que induz ao fazer imediato combina-se à criação de possibilidades e 
inovações. Desta feita, o desenvolvimento urbano transforma-se em desenvolvimento territorial, 
ancorado em um desejo de “alterar positivamente” a realidade, utilizando o espaço como fonte 
de recursos e ambiente no qual o indivíduo e a sociedade realizam os seus mais diversos 
sonhos, de natureza material e simbólica. O território urbano é a revelação dos sonhos, mas 
também das decepções do homem consigo mesmo, com o outro e com o ambiente. Como 
receptáculo e obstáculo da ação humana, o espaço se altera, a partir das trocas entre sujeitos 
desejantes e territórios urbanos, construindo uma ambiência citadina marcada por contradições e 
dependências entre corpos e identidades, autonomias e responsabilidades. 

 
Dessa forma, planejamento, desenvolvimento e gestão urbanos se constituem um 

triângulo, cujos vértices sempre se encontrarão, embora algumas vezes com ângulos e graus 
diferenciados. Daí decorre a sua natureza instável, mas, ao mesmo tempo, determinada e fixa, 
movente, cotidiana e projetiva.  

 
Os argumentos expostos aproximam-se das ideias de Marcelo Lopes de Souza (2011) 

sobre a concepção de desenvolvimento socioespacial. Para o autor (2011, p. 62), esse processo 
ocorre quando se constata “uma melhoria na qualidade de vida e um aumento da justiça social”, 
sendo que 

 
A melhoria da qualidade de vida corresponde à crescente satisfação das 
necessidades – tanto básicas quanto não básicas, tanto materiais quanto 
imateriais – de uma parcela cada vez maior da população. Quanto ao 
aumento da justiça social, trata-se de uma discussão mais complexa, pois 
esbarra na multiplicidade de entendimento de justiça social.   

  
Nessa perspectiva, construiu-se uma reflexão sobre a ambiência urbana a partir de 

alguns parâmetros e suas relações com os instrumentos de ordenamento territorial, dos quais se 
ressalta o plano diretor. A análise pautou-se na problematização do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano da Cidade do Natal.  

 



O referido Plano evidencia uma cartografia que revela a fragmentação do espaço em 
Zonas de Proteção Ambiental, Áreas de Interesse Social e Áreas de Controle de Gabarito. A 
existência dessas áreas faz emergir o meio ambiente como agente que secciona o espaço 
urbano, criando limites e fronteiras territoriais.  Com base no pressuposto de que esse espaço se 
fragmenta e se articula em função de interesses diversos, gerando interdependências, conflitos e 
complementaridades, busca-se compreender como a Cidade do Natal se configura a partir de 
diferentes usos e ocupações, levando em consideração as orientações do Plano Diretor e as 
dinâmicas socioespacias.  

 
O município de Natal está localizado na porção do Litoral Leste do estado do Rio Grande 

do Norte. Possui uma área de aproximadamente 168,53 km², abrigando, em sua extensão, uma 
variada e complexa configuração geográfica, com a presença de estuários, restingas, dunas, 
falésias, recifes, corais, praias, planícies, manguezais, entre outras. A sua estrutura 
geomorfológica se constitui, basicamente, de terrenos planos com suaves declividades. Quanto 
aos solos, apresenta a formação de Areias Quartzosas Distróficas Marinhas (Dunas), Areias 
Quartzosas Distróficas (solos com baixa frequência de argila, ocorrendo nas áreas de tabuleiro 
costeiro), Latossolo Distrófico (solo de pouca fertilidade), Solos Aluviais Eutróficos de Textura 
Indiscriminada (formados por deposições fluviais com boa ocorrência de argila), Solos 
Indiscriminados de Mangues e Textura Indiscriminada (solos de sedimentos arenosos que 
ocorrem na Baixada Litorânea). A classificação climática é do tipo Tropical Chuvoso Quente, 
com temperaturas médias máximas de 28º C e mínima média de 26º C, o que revela pouca 
variação. O período chuvoso está concentrado nos meses de março a agosto, e o de estiagem 
ocorre entre outubro e dezembro. No que diz respeito à classificação vegetal, Natal contém, em 
seu território, manchas de Mata Atlântica e formação de Manguezal, que são importantes para o 
equilíbrio ambiental da cidade. A hidrografia é composta de rios, lagoas e águas subterrâneas, 
que são fundamentais para o abastecimento da cidade.  

 
Natal é um município cujo território é considerado totalmente urbano e apresenta-se 

fragmentado em 4 regiões administrativas – Norte, Sul, Leste e Oeste – que abrigam, em sua 
totalidade, 36 bairros (Figura 03). 



Figura 03 

 

No início dos anos 2000, Natal já vivenciava o processo de conurbação com a cidade de 
Parnamirim e a extrapolação de suas franjas, adentrando os territórios de São Gonçalo do 
Amarante e Extremoz, o que evidenciava um novo arranjo territorial para além de suas fronteiras, 
acentuando o papel da cidade sobre o seu entorno. No âmbito interno, registrava a expansão do 
setor de comércio e serviços e os seus decorrentes mecanismos de descentralização, 
verificando-se uma dispersão dessas atividades para outros pontos do tecido urbano, fora da 
área central, além da consolidação da cidade como rota para o turismo nacional e internacional.  
O processo de verticalização passou a se destacar na paisagem urbana, com a presença de 
grandes empreendimentos imobiliários, ocupações irregulares e habitações subnormais 
distribuídas em diversas áreas da cidade. Acrescente-se que as evidências da degradação e/ou 
pressão sobre os recursos naturais, do déficit habitacional, dos problemas relativos à 
preservação do patrimônio histórico e natural, do déficit no sistema de tratamento de água e 
saneamento do esgoto tornaram-se cada vez mais nítidas no seu espaço. 

 
Nesse cenário se processou, a partir de 2004, a revisão do Plano Diretor de Natal 

(instituído em 1994), e sua consequente aprovação em 2007. Nesse caminho, que compreende 
a construção, aprovação e implementação do plano, ficaram evidenciados os mecanismos 
utilizados, as dificuldades encontradas, os interesses que estão em jogo nos processos que 
envolvem o uso e a ocupação do solo. A revisão do Plano Diretor de Natal está inserida no 
contexto de grande mobilização e debate sobre a vida nas cidades e pode ser considerado um 
momento ímpar na definição de dispositivos para direcionar o planejamento, a gestão e o 
desenvolvimento urbanos. Para Marise Costa de Souza Duarte (2011, p. 361), a construção do 
Plano Diretor de 2007 foi caracterizada pela participação popular, mas também por evidenciar “o 
processo de fragilização  dos direitos que envolvem momentos de construção e modificação da 
legislação urbana”.  

 
De modo geral, a ambiência urbana revelada apresentava-se complexa e com variados 

interesses em jogo. Os agentes produtores do espaço se ampliaram, delineando o painel dos 
poderes que estariam envolvidos nesse momento de definição das linhas mestras que balizariam 



o Plano de Diretor de Natal. A metodologia de elaboração do plano esteve pautada em reuniões 
com a participação dos diferentes segmentos sociais, seminários temáticos, discussões com 
especialistas, “seminários de sensibilização” nas quatro regiões administrativas da cidade, 
voltados especialmente para atrair as lideranças comunitárias, conferência para revisão do 
plano, dentre outras estratégias para tornar o plano um instrumento de gestão pública e de 
pressão popular.   

 
Segundo Marise Costa de Souza Duarte (2011, p. 406), uma das questões de grande 

relevância que o plano apresenta é a introdução da função socioambiental da propriedade 
urbana. O artigo 5º e seus incisos definem que a propriedade urbana deve atender a requisitos 
que envolvem não apenas interesses sociais, e aqueles devem ser considerados atrelados às 
condições de infraestrutura instaladas e às de natureza ambiental. Desta feita, anuncia-se o 
meio ambiente como um agente com interesses para definir regras, limites e fronteiras 
territoriais.  

 
Essa inovação apresenta reflexos territoriais, tendo em vista que o fracionamento do 

espaço estava associado, também, a aspectos relativos à manutenção e preservação do 
ambiente. Dessa forma, o plano manteve o zoneamento macro, dividindo o território em zona 
adensável, de adensamento básico e de proteção ambiental. Em um nível mais específico, 
detalhou o uso e a ocupação do solo em Áreas de Controle de Gabarito, Áreas Especiais de 
Interesse Social, Áreas de Operação Urbana e Áreas non aedificanti.  

 
Tal divisão do espaço urbano espelha uma realidade territorial que tem rebatimentos 

importantes para delimitar, definir, impedir ou permitir o uso do solo. Nesse sentido, o 
zoneamento ambiental com vistas à proteção, recuperação e preservação de áreas perpassa os 
mais diferentes espaços, ampliando a configuração até então vigente. Natal contém, em seu 
território, 10 Zonas de Proteção Ambiental (ZPA). Até 2004, já estavam regulamentadas por Lei 
Municipal 5 ZPA‟s. Hoje, têm-se definidas em processo de regulamentação mais cinco áreas 
com essa especificidade, o que se constitui uma importante medida de restrição do uso do 
espaço.  

 
Para além das ZPA‟s, pode-se ver que o território apresenta outras formas de 

disciplinamento de uso do solo. Essas formas de qualificação de uso do território se apresentam, 
também, como definições que restringem, delimitam e territorializam o uso do espaço, impedindo 
que a exploração possa ocorrer a partir de interesses exclusivamente particulares. Assim, o 
processo de ordenamento territorial a partir do Plano Diretor impõe uma dinâmica para a cidade 
em que o planejamento e a gestão públicos já têm, a priori, definidos alguns limites que 
delineiam pistas para projetar o desenvolvimento urbano. O cenário predefinido pelo Plano 
Diretor impõe a vigilância e o controle como variáveis constantes para a gestão pública 
municipal, que tem de lidar com diferentes interesses dos diversos agentes produtores do 
espaço urbano.  

 
A ambiência urbana de Natal, após a aprovação e implementação do Plano Diretor de 

2007, apresenta alguns indicadores relevantes para se compreender os limites existentes entre a 
Lei e sua aplicação, a vigilância e o controle e sua real efetivação. Um exemplo que revela esses 
limites está afeito à questão dos loteamentos. O quadro a seguir apresenta os dados quanto à 
situação do fracionamento do território de Natal em lotes e sua efetiva legalidade. 
 

Quadro 01 – LOTEAMENTOS DA CIDADE DO NATAL – 2011/2012 
REGIÃO BAIRRO LOTEAMENTOS REGISTRADOS LOTEAMENTOS TOTAL 



ADMINISTRATIVA 3º 
CARTÓRIO 

6º 
CARTÓRIO 

7º 
CARTÓRIO 

NÃO 
REGISTRADOS 

NORTE 

LAGOA AZUL - - - 5 5 

PAJUÇARA 3 - - 11 14 

POTENGI 3 - - 10 13 

N. S. DA 
APRESENTAÇÃO - - - 17 17 

REDINHA  2 - - 4 6 

IGAPÓ - 1 - 13 14 

SALINAS 1 1 - - 2 

SUBTOTAL 9 2 - 60 71 

SUL 

LAGOA NOVA 42 10 - 28 80 

NOVA DESCOBERTA 3 - - 1 4 

CANDELÁRIA  13 3 - 3 19 

CAPIM MACIO 5 3 1 3 12 

PITIMBU 2 1 - - 3 

NEÓPOLIS 3 3 - 3 9 

PONTA NEGRA 7 8 1 19 35 

SUBTOTAL 75 28 2 57 162 

LESTE 

SANTOS REIS - - - 1 1 

ROCAS - - - 2 2 

RIBEIRA  - - - 1 1 

PRAIA DO MEIO - - - 2 2 

CIDADE ALTA - - - 3 3 

PETRÓPOLIS 5 - - 2 7 

AREIA PRETA  - - - 1 1 

MÃE LUÍZA 1 - - - 1 

ALECRIM 19 - - 14 33 

BARRO VERMELHO 13 - - 2 15 

TIROL 19 1 - 14 34 

LAGOA SECA 15 - - 6 21 

SUBTOTAL 72 1 - 48 121 

OESTE 

QUINTAS  14 1 - 2 17 

NORDESTE 4 1 - 1 6 

DIX-SEPT ROSADO 20 5 - 11 36 

BOM PASTOR 9 - - 3 12 

N. S. DE NAZARÉ 15 - - 1 16 

FELIPE CAMARÃO 1 2 - 6 9 

CIDADE DA ESPERANÇA 6 2 - 3 11 

CIDADE NOVA 2 3 - - 5 

GUARAPES 2 - - 1 3 

PLANALTO - - - - - 

SUBTOTAL 73 14 - 28 115 

TOTAL 229 45 2 193 469 

FONTE: Anuário Natal-RN 2011/2012. 

 



A análise da situação apresentada no quadro demonstra que mais de 40% dos 
loteamentos se encontram em situação ilegal, ou seja, loteamentos não registrados em cartório. 
Considerando as regiões administrativas, verifica-se que a Região Administrativa Norte é a que 
detém o maior número de irregularidades, chamando a atenção pelo fato de ser a que concentra 
parcela significativa de população de classe baixa.  

Outro dado relevante diz respeito aos aglomerados subnormais. O Censo de 2010 
revelou a persistência desse tipo de habitação no território natalense (Quadro 02).  
 

Quadro 02 – HABITAÇÕES SUBNORMAIS DA CIDADE DO NATAL - 2010 

REGIÃO 
ADMINISTRATIVA BAIRRO AGLOMERADO     SUBNORMAL        

DOMICÍLOS 
PARTICULARES 

OCUPADOS 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE EM 

DOMICÍLIOS 
PARTICULARES 

OCUPADOS 

MÉDIA DE 
MORADORES EM 

DOMICÍLIOS 
PARTICULARES 

OCUPADOS 

NORTE 

LAGOA AZUL 
José Sarney 713 2.571 3,61 

Gramoré 323 1.208 3,74 

PAJUÇARA Pompeia 2.600 8.946 3,44 

POTENGI - - - - 

  Aliança 3.013 10.451 3,47 

N. S. DA APRESENTAÇÃO Boa Sorte 649 2.292 3,53 

REDINHA  
África 1.102 4.098 3,72 

Raio de Sol 346 1.317 3,81 

IGAPÓ - - - - 

SALINAS Beira Rio 223 803  3,60  

SUBTOTAL 8 8.969 31.686 3,53 

SUL 

LAGOA NOVA 
Coqueiros 604 1.879 3,11 

Tenente Procópio 339 1.173 3,46 

NOVA DESCOBERTA - - - - 

CANDELÁRIA  - - - - 

CAPIM MACIO - - - - 

PITIMBU - - - - 

NEÓPOLIS - - - - 

PONTA NEGRA Lagoinha 83 302 3,64 

SUBTOTAL 3 1.026 3.554 3,27 

LESTE 

SANTOS REIS 
Vietnã 98 351 3,58 

Brasília 274 967 3,53 

ROCAS - - - - 

RIBEIRA  Maruim 91 345 3,79 

PRAIA DO MEIO   97 328 3,38 

CIDADE ALTA 
Areado 372 1.323 3,56 

Passo da Pátria 251 935 3,73 

PETRÓPOLIS - - - - 

AREIA PRETA  Aparecida 1.228 4.459 3,63 

MÃE LUÍZA 

Sopapo 72 253 3,51 

Mãe Luiza 1.503 5.643 3,75 

Barro Duro 206 759 3,68 

Alto da Colina 1.064 3.845 3,61 



ALECRIM 

Ocidental de Baixo 548 2.075 3,79 

Formigueiro 135 478 3,54 

Ocidental de Cima 254 792 3,12 

BARRO VERMELHO - - - - 

TIROL - - - - 

LAGOA SECA - - - - 

SUBTOTAL 14 6.193 22.553 3,64 

OESTE 

QUINTAS  Novo Horizonte 1.065 3.842 3,61 

NORDESTE 
Mosquito 323 3.843 3,58 

Do Curtume 440 1.156 3,59 

DIX-SEPT ROSADO Treze de Maio 702 1.581 3,49 

BOM PASTOR 

Camboim 212 2.451 3,85 

Maré ou Salgadinho 480 817 3,83 

Cruzeiro 290 1.839 3,8 

Mereto 354 1.102 3,41 

N. S. DE NAZARÉ - - 1.208 - 

FELIPE CAMARÃO 

Do Fio 423 - 3,8 

Barreiros 237 1.609 3,77 

Lavadeiras 365 893 3,39 

Alta Tensão 339 1.237 3,6 

Fio/Alemão 277 1.219 3,74 

Alemão 418 1.037 3,63 

CIDADE DA ESPERANÇA - - 1.519 - 

CIDADE NOVA - - - - 

GUARAPES Alto dos Guarapes 399 - 3,78 

PLANALTO Planalto 49 162 3,31 

SUBTOTAL 16 6.373 23.181 3,64 

TOTAL 41 22.561 80.774 3,58 

FONTE: Anuário Natal-RN 2011/2012. 
 

 Esse tipo de habitação que marca o território de Natal é mais um exemplo das 
dificuldades de se gerir uma cidade e implementar ações que equacionem questões relativas a 
crescimento e desenvolvimento urbano. A dificuldade de regularização fundiária, associada à 
crescente demanda da população carente por habitação, engendra um painel urbano que reflete 
a dificuldade de tornar a cidade um direito de todos. Ou, sobre outra ótica, revela um direito 
partido, e não pleno. Mostra, ainda, a dificuldade de regulamentar as Áreas de Interesse Social 
que ainda precisam desse dispositivo, embora estejam cartograficamente definidas.  

 
É preciso ressaltar que toda ação provoca uma contrapartida. Desse modo, a 

territorialização do espaço urbano de Natal pela Lei do Plano Diretor, criando áreas de 
preservação e de controle de gabarito, permite que morar próximo a essas áreas represente 
privilégio e conforto ambiental. Essa condição de fetichização do espaço se reverte em um 
campo para valorização e exploração imobiliária, que transforma o solo urbano de Natal em um 
dos mais elevados do Nordeste. É comum encontrar o promotor imobiliário ressaltando, em suas 
propagandas, a existência de cenários paisagísticos, de conforto ambiental e cênico, agregando 
valor aos imóveis. De outra parte, pode-se encontrar populações que ocupam áreas preservadas 
e que, para estas, não há promoção, mas penalidades, como a desocupação.  



 
As duas situações ilustram a contradição que é gerir o espaço a partir de uma Lei que 

pretende atender aos interesses sociais e que, por isso mesmo, se revela contraditória.  
  

Por fim, cabe destacar que o Plano Diretor de Natal definiu um tipo de ordenamento 
territorial que não atingiu os coeficientes de eficiência e eficácia para adentrar de modo mais 
consistente em uma gestão de desenvolvimento urbano. Alguns fatores podem justificar essa 
situação, tais como a persistência de uma cidade irregular, associada à ocorrência de habitações 
subnormais; a delimitação de áreas que precisam de uma regulamentação para serem usadas e 
a inexistência dessa regulamentação complementar; a inexistência de uma rede urbana mais 
equilibrada com a distribuição dos serviços no território estadual; a patrimonialização da 
natureza, tendo o viés ambiental como um reforço, na medida em que se cria uma zona de 
pressão sobre o espaço geográfico. A existência desses fatores alimenta os processos de 
territorialização, estabelecendo limites e fronteiras que rebatem na dinâmica da cidade, 
impulsionando a ambiguidade entre conservar e modificar a paisagem, atendendo ou sofrendo 
pressões de agentes como promotores imobiliários, Estado e movimentos sociais.  

 
Assim, de forma direta ou indireta, a “patrimonialização” da natureza fornece as 

condições para a efetivação de uma prática imobiliária que atinge os segmentos sociais em 
perspectivas diferentes. Alguns assumem o discurso do bem estar na cidade associado às 
condições de conservação do seu patrimônio natural, outros se transformam em ocupantes 
indesejados nesses espaços.  A abordagem sobre o espaço urbano natalense possibilita 
enxergar os matizes e as matrizes que envolvem sua dinâmica, deixando sobressair os limites e 
potencialidades do Plano Diretor como instrumento de ordenamento territorial e de 
desenvolvimento urbano.  
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