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Resumen 

En Brasil, la distribución de la tierra es un tema recurrente en los campos del estudio 
geográfico y urbano. En los grandes centros urbanos, la población ubicada en áreas 
periféricas se ve muy afectada por la falta de planificación. Cuando aparecen, estos 
lugares no tienen espacios destinados a la prestación de servicios, donde se observan 
lotes predominantemente residenciales en toda su extensión. Ante la necesidad de 
cambios para interrumpir este escenario y satisfacer las necesidades básicas de la 
población, el partido urbanista está experimentando cambios por parte de sus propios 
residentes. En este contexto, este trabajo buscó analizar, a través de la investigación de 
campo y la naturaleza bibliográfica, los cambios urbanísticos que ocurrieron entre los 
años 80 y 2010, en Santa Esmeralda, ubicada en la Zona Oeste de Natal, capital de Río 
Grande do Norte, estado que conforma la región del noreste de Brasil. Los objetivos del 
trabajo son comprender cómo surgió este conjunto y las razones que llevaron a los 
cambios que ocurrieron en sus edificios. En este análisis, los resultados indican que 
estos cambios ocurrieron debido a las necesidades que los residentes del grupo tenían 
para crecer y sobrevivir de forma independiente, ya que se encuentran en lugares más 
alejados de las áreas centrales de la ciudad. 
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Abstract 
 
In Brazil, the distribution of land is a recurring theme in the fields of geographical and 
urban study. In large urban centers, the population located in peripheral areas is greatly 
affected by the lack of planning. When they appear, these places do not have spaces 
destined to the provision of services, where predominantly residential lots are observed 
in all their extension. Given the need for changes to disrupt this scenario and meet the 
basic needs of the population, the urban party is undergoing changes by its own 
residents. In this context, this work sought to analyze, through field research and 
bibliographic nature, the urban changes that occurred between the years 80 and 2010, 
in Santa Esmeralda, located in the West Zone of Natal, capital of Rio Grande do North, 
a state that makes up the northeast region of Brazil. The objectives of the work are to 
understand how this set emerged and the reasons that led to the changes that occurred 
in its buildings. In this analysis, the results indicate that these changes occurred due to 
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the needs that the residents of the group had to grow and survive independently, since 

they are located in places farther from the central areas of the city. 

Keywords: Urban planning - Urbanism - Outskirts - Urbanist Party 

 

Introdução 

A urbanização surgiu como um fenômeno global, avançando de forma rápida em todo o 
mundo. Para se compreender melhor esta realidade, no ano de 1960, 1/3 da população 
mundial vivia em cidades, hoje, esse número já ultrapassa a metade dos cidadãos, 
números que devem continuar crescendo, estipulando-se que 66% das pessoas vivam 
em área urbana no ano de 2050, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 
2018). Trazendo essa realidade para o Brasil, que é o maior país da América do Sul 
tanto em extensão territorial, como em população, a transformação não foi diferente, em 
um intervalo de apenas 50 anos, entre as décadas de 1960 e 2010, a população nas 
zonas urbanas em números absolutos passou de 70,2 milhões para 191,7 milhões, em 
porcentagem, passando de 44% para 84%, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, 2010). Segundo Davis (2006), noventa e cinco por cento desse 
aumento final da humanidade ocorrerá nas áreas urbanas dos países em 

desenvolvimento, cuja população dobrará para quase 4 bilhões na próxima geração. 

As cidades não estavam preparadas, tampouco projetadas para esse aumento 
populacional repentino em sua zona urbana. De maneira natural, os novos habitantes 
foram se instalando nas zonas perimetrais dos municípios, visto que as áreas centrais 
já estavam ocupadas por moradores mais antigos de determinadas regiões e serviam 
de cartões postais para a mídia e turistas, não sendo um lugar apropriado para 
população de baixa renda. Estas áreas perimetrais foram crescendo cada vez mais, de 
modo caótico e independente, à margem de uma bolha social formada por grupos 
privilegiados social e economicamente, o que nos gera um questionamento, como vivem 
as pessoas no lugar mais desigual? Essa forma de viver limita a qualidade de vida e 
inclusão social dessa gente, por motivos como: acesso a direitos básicos, como saúde 
e educação de qualidade, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, 
segurança, locomoção, dentre outros fatores. Todas essas questões acarretaram na 
forma de viver dessas pessoas que se instalaram nas zonas perimetrais da cidade, 
áreas ou bairros que posteriormente passaram a ser chamadas de conjuntos 
habitacionais ou favelas, por terem um grupo de habitações populares construídas e 

desprovidas de estrutura. 

Nesse contexto, é interessante compreender os fatores que geraram o surgimento 
desses conjuntos habitacionais, assim como o crescimento nas zonas urbanas, paralelo 
a isso, como o estado buscou resolver estes problemas, diante da especulação 
imobiliária, renovação urbana e processos frequentes de “embelezamento” das cidades. 
Para Brum (2003), o Estado, ao lidar com a favela, considerando-a como um ‘problema’, 
define sua condição de moradia ilegal e/ou irregular. Intrinsecamente seus moradores 
são considerados marginais por ocuparem a cidade de modo ilegal. 

Diante deste contexto, a realidade desta problemática é voltada para o Conjunto Santa 
Esmeralda, no Bairro Bom Pastor, localizado na Zona Oeste da cidade de Natal/RN, 
capital do Rio Grande do Norte, um dos nove estados que compõe a região Nordeste 

do Brasil.  

Natal, assim como as demais zonas metropolitanas brasileiras, teve um crescimento 
acelerado na segunda metade do século XX. Durante este período, diversos bairros e 
conjuntos habitacionais foram criados na cidade, com o propósito de abrigar a forte 
migração nesta época. No entanto, essas habitações surgiam de forma irregular e não 
caminhavam lado a lado com o estado no que se refere ao planejamento urbano e o 
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direito à cidade. Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo analisar as 
modificações ocorridas ao longo do tempo no Conjunto Santa Esmeralda, no Bairro Bom 
Pastor, apresentando seu partido urbanístico original, analisando o que era oferecido 
em sua criação e as modificações que se deram na perspectiva de prestações de 
serviços e contemplação de infraestrutura urbana. Para tanto, é válido ressaltar o 

contexto histórico destas localidades. 

 

Metodologia 

O presente trabalho possui caráter qualitativo investigativo. Seu percurso metodológico 
parte de pesquisas com referenciais bibliográficos do urbanismo brasileiro e 
internacional, para compreender a formação do espaço urbano e as problemáticas que 
o envolvem. Dando continuidade, a etapa seguinte consiste em um apanhado de 
informações sobre a cidade de Natal, abordando seu contexto histórico no âmbito 
urbano e crescimento habitacional no decorrer do século XX, utilizando como fonte de 
pesquisa dados históricos consideráveis. Em seguida, o foco da pesquisa se volta para 
o Conjunto Habitacional Santa Esmeralda, localizado no Bairro Bom Pastor, onde 
inicialmente é utilizado o Partido Urbanístico original do conjunto habitacional, cedido 
pela Data Norte (Companhia de Processamento de dados do RN) ao grupo de Pesquisa 
e Extensão Núcleo Acesso à Terra Urbanizada, da Universidade Federal Rural do Semi-
Árido, a partir disso foi possível fazer uma análise do planejamento urbano original do 
Conjunto Santa Esmeralda e as modificações apresentadas no cenário atual, com a 
utilização do Software Google Earth(2019) e visitas in loco. Os mapas gerados no 
desenvolvimento desta pesquisa foram gerados pelo Q-GIS, software de livre acesso 
para obtenção de informações geográficas. 

 

Desenvolvimento 

Caracterização de Natal 

Natal é uma cidade do interior do Estado do Rio Grande do Norte, fundada em dezembro 
de 1599, seu processo de urbanização ocorreu de forma lenta, sendo alavancada 
apenas em meados da década de 20, no século XX (Lima, 2012). A sua população era 
de cerca de 6.393 habitantes, em 1805, atingindo 16.056 habitantes no final do século 

XIX (IBGE, 2010). 

De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Estado do Rio Grande do Norte possui 
3.168.027 habitantes, dos quais cerca de 78% reside em áreas urbanas em detrimento 
aos 22% de áreas rurais. Natal, nessa conjuntura, se apresenta com uma população de 

803.739 habitantes, o que a torna a cidade mais populosa do Estado. 

Natal está inserida no litoral leste do Estado do RN, é a principal representante da 
Região Metropolitana de Natal. A cidade possui, de acordo com a Lei Complementar 
N°082 do Plano Diretor, quatro zonas administrativas (norte, sul, leste e oeste) 36 
bairros. Sua localização em relação ao Rio Grande do Norte e o contexto brasileiro está 
expressa pela ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., onde a mesma 

dista aproximadamente 2 227 quilômetros de Brasília, a capital federal. 
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Figura 1 - Mapa de localização - Município de Natal - 2019 
Fonte: Autores (2019) Base de dados IBGE (2010) 

O turismo no Rio Grande do Norte foi alavancado no final da década de 70, quando a 
Empresa Brasileira de Turismo – Embratur, comercializa pacotes de turismo para a 
região nordeste e Natal, passando esta, por sua vez, a se apropriar com maior ênfase 
de tal atividade. Além disso, é nesse período em que ocorre a elaboração do plano 
urbano-turístico da cidade e as campanhas realizadas no intuito de apontar a cidade 
como um local provido de belezas naturais, desde as praias até o sol durante grande 

parte do ano (SEMURB, 2008). 

Para Lopes & Alves (2015), tal contexto fomentou o desenvolvimento urbano e social 
para o município, já que a quantidade de voos para a cidade, não somente provenientes 
do mercado nacional, mas também internacional, se tornou expressivo estatisticamente, 

com um aumento de 215,3% entre os anos de 2006 a 2010.  

Nas três últimas décadas o turismo da cidade se edificou sob os pilares não somente 
do sol e mar, representadas especialmente pelo Morro do Careca, mas também sob a 
ótica do enaltecimento histórico e cultural de Câmara Cascudo, ou da valorização dos 
aspectos gastronômicos e de festas religiosas que o município possui. Para Vianna 
(2017), a criação de uma rede hoteleira estruturada a partir da via costeira trouxe 
consigo a organização de uma atividade que era desenvolvida em um aspecto informal 
e que estaria agora estruturada ao ponto de acarretar em benefícios para todo o Estado 
do RN, mesmo com as diversas problemáticas ambientais e pressões populares as 
quais ocorreram na época. 

É justamente nesse contexto de crescimento desenfreado, ocasionado tanto pela 
industrialização quanto o desenvolvimento de outras atividades como o turismo, que são 
criados bolsões onde a moradia é precária, de acordo com Vianna (2017). O fato de se 
desconsiderar incentivos a atividade econômica para a geração de emprego e renda à 
população, com exceção do setor terciário, que as favelas do município se edificam. 

Atualmente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB aponta 
que ao todo a cidade possui aproximadamente 70 favelas ao longo de todas as zonas 
da cidade, desde aquelas localizadas nas denominadas áreas consideradas de risco, 
como também as alagáveis. 
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Processo de migração e crescimento urbano em Natal-RN 

O processo de urbanização brasileira, cujos impactos notórios se deram em parâmetros 
de exclusão social e do espaço urbano, também ocorreu de forma similar na capital do 
Estado do Rio Grande do Norte, Natal. Souza (2018), afirma que foi a partir da década 
de 50 que a demanda por habitação cresceu no País.  Este estudo tem como propósito 
analisar o desenvolvimento urbano de Natal e a migração entre as décadas de 1940 e 
2000, período em que a cidade teve seu maior crescimento populacional. As migrações 
são ações comuns em grandes centros urbanos, um dos mecanismos responsáveis pelo 
crescimento dessas regiões, com isso o aumento de uma cidade não fica dependente 
apenas da sua própria população. Apesar de trazer benefícios, os efeitos negativos 
também aparecem, visto que uma nova demanda de população necessita de 
investimentos públicos, em serviços de infraestrutura, saúde e educação. Nesse 
cenário, a problemática da migração vai além de um aumento populacional, interferindo 

em aspectos políticos, econômicos, sociais e ambientais. 

De acordo com Silva (2001), dois fatores tiveram influência direta na intensificação do 
processo migratório na região nordestina: o crescimento urbano que desde a década de 
1940 aumenta de forma acelerada. Entre 1940 e 1950, a população de Natal 
praticamente dobrou, de acordo com Medeiros em números absolutos a capital passou 
de 54.836 habitantes para 103.215, um aumento de 88%. O perímetro urbano limitado 
em apenas 4,2 km², menos de 5% da área urbana atual, começou a sofrer ampliações 
(Silva, 2010). Contribuíram para esse aumento, o processo de industrialização, que 
culminou no êxodo rural, por meio da expansão capitalista, onde a as indústrias surgem 
com oferta de emprego e as metrópoles como prestadoras de serviço. Ainda de acordo 
com Silva (2001), como consequência do fluxo migratório, na década de 1990, Natal 
teve um crescimento populacional de 6,4 por cento, trazendo como efeito problemas 
sociais das mais distintas naturezas, como a favelização e a violência urbana. Mesmo 
com melhorias apresentadas no início do século XXI, a capital ainda apresenta 

problemas, resultante das décadas passadas. 

Em linhas gerais, o crescimento no nordeste brasileiro deu-se início nas grandes 
cidades, pelo seu poder aquisitivo, atraindo os cidadãos de munícipios menores. 
Analisando esse fato em números, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE no 
ano de 1940, a região Nordeste não tinha nenhuma cidade com mais de 400 mil 
habitantes. Já no censo de 1970, Recife e Salvador já ultrapassavam esse número. 
Hoje, nove capitais dos estados da região contam com mais de 500.000 habitantes, 

sendo Aracaju, capital do Sergipe, a com menor número, 571.149, IBGE (2010). 

Trazendo essa realidade para Natal, se faz necessário compreender os motivos que 
originaram as migrações. As secas que atingem constantemente o sertão nordestino 
ano a ano contribuem para milhares de pessoas buscarem uma vida melhor na capital. 
A II Guerra mundial foi fator importante para o desenvolvimento urbano da cidade, com 
a chegada a Natal de 10.000 soldados norte-americanos, assim como contingentes de 
soldados brasileiros, foram impulsionados o setor militar, com a instalação das Bases 
Aérea, Naval e do Exército na cidade. Também se produziu o incremento da vida 
econômica, com a expansão do comércio e o estímulo do setor imobiliário (Cunha, 
1991). Paralelo a isso, foram sendo criadas estradas e os meios de comunicação foram 
aumentando, com isso, facilitando o deslocamento. No caso de Natal, boa parte dos 
seus imigrantes eram do próprio estado do Rio Grande do Norte. Por meio de pesquisa 
realizada em 1976, com 1.525 entrevistados, 941 (61,7 por cento) vieram do interior do 
estado; 294 (19,32 por cento) de outros estados e 290 (19 por cento) são naturais do 
município de Natal (Souza, 1976). Nos anos que dão sequência à expansão 
populacional, as demandas por residências estavam sempre presentes nos jornais da 
época. Devido à ausência de plano urbanístico, é, assim, seguida a orientação do 
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traçado militar, que favoreceu a incorporação de terras rurais ao perímetro urbano sem 

nenhuma orientação ou controle de ordenamento (Ferreira, 1989).  

Surgimento de conjuntos habitacionais e políticas governamentais no Brasil 

Mediante o contexto apresentado, todo esse processo evolutivo culminou em alterações 
no traçado urbano da cidade, que teve de ser adequado às necessidades impostas pelo 
mercado imobiliário e econômico, sendo necessária a expansão de serviços públicos e 
locais de moradia. Dessa forma, foram surgindo políticas governamentais com o objetivo 
de sanar esses problemas, com destaque para o Banco Nacional de Habitação (BNH). 
Criado em 1964 (Lei n° 4.380, 21 de agosto), surge como política nacional de habitação 
e planejamento urbano/territorial, por meio do governo federal, via Ministério do 
Planejamento. A criação do BNH pretendia organizar as ações “dos órgãos públicos e 
orientando a iniciativa privada no sentido de estimular a construção de habitações de 
interesse social e o financiamento da aquisição da casa própria, especialmente pelas 
classes da população de menor renda” (Brasil, 1964). Faziam parte das finalidades do 
BNH: a elaboração, o financiamento e execução dos projetos conjuntos habitacionais, 
por meio da gestão dos recursos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). O BNH 
trazia consigo a esperança da casa própria para milhares de brasileiros, sendo a 
resposta do governo para o pedido de uma classe social mais baixa. Inicialmente ligado 
ao Ministério da Fazenda, no ano de 1967 o Banco Nacional de Habitação passou a ser 
unido ao Ministério do Interior, possuindo relação com o Banco da Amazônia S.A; Banco 
do Nordeste do Brasil; Departamento Nacional de Obras e Saneamento e a 
Superintendências, como a do Desenvolvimento do Nordeste. Em 1971, a Lei 5.762 
modificou novamente a estrutura do BNH, transformando-o, em uma empresa pública, 
com isso, permitindo a exploração econômica de suas atividades (Medeiros, 2019). 
Segundo Melo (1988), duas motivações levaram a essas decisões: a visibilidade da 
agência na gestão da crise de inadimplência iniciada em 1969; e as pressões para que 
não se estatizasse o programa e que ele fosse posto em mãos privadas. Dessa maneira, 
a especulação imobiliária cresceu de forma significativa, onde as moradias construídas 
perderam o olhar urbano e deram lugar às condições de custo, onde as empresas 
visavam o lucro, a construção civil alavancou neste período, assim como também a 

valorização da terra.  

Em Natal, o BNH iniciou seus trabalhos no final da década de 1960. Na habitação, a 
COHAB (Companhia de Habitação Popular) e o INOCOOP (Instituto de Orientação às 
Cooperativas Habitacionais) surgem com grande impacto. Os conjuntos COHAB foram 
construídos em sua maioria nas Regiões Sul e Leste, assim como os conjuntos 
desenvolvidos sob orientação do INOCOOP, agindo com predominância na zona sul. 
Os projetos do INOCOOP foram precursores da verticalização para o uso residencial na 
Região Sul da cidade (Costa, 2000). No Rio Grande do Norte, foi mínima a participação 
do BNH em outros municípios além de Natal e Mossoró (maior cidade do interior do 
estado). Em números apresentados pela COHAB/RN, no ano de 1980, das 15.398 
unidades construídas, reformadas ou aquisição de terreno, 11.940 estavam em Natal e 
2.576, em Mossoró. A Tabela 01 apresenta uma modificação no cenário de edificações 
próprias e alugadas em Natal, em um intervalo de 10 anos. 

 

Ano Edificação Particular Edificação Alugada Outros Tipos 

1960 41,91% 51,59% 6,5% 

1970 57,24% 34,64% 8,12% 
 

Tabela 01 - Predominância da dominialidade das edificações em Natal, 1960 e 1970 

Fonte: IBGE (1980) 
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Mesmo diante da modificação deste cenário, a população mais beneficiada não foi de 
fato a mais necessitada. Os conjuntos habitacionais foram se aglomerando justamente 
nas áreas mais valorizadas ou que tendiam a se valorizar em Natal. A região Oeste, 
onde está localizado o Conjunto Santa Esmeralda, no Bairro Bom Pastor, objeto de 
estudo desse trabalho, era a menos atrativa para o mercado imobiliário, mantendo esta 
realidade até os dias atuais. A região que apresenta os piores indicadores sociais da 
cidade, além de alto índice de violência, segundo o Observatório da Violência Letal 

Intencional (2017). 

O BNH representou a criação de mais de 6 milhões de moradias durante os mais de 30 
anos em que existiu, sendo extinto em 26 de junho de 1967, através do Decreto-Lei n° 
2.291. Contudo, isso não foi o suficiente para englobar toda a demanda por moradia 
existente naquela época. Tal processo, durante os anos de 2000 a 2015 se estagnou, 
principalmente nas Zonas Norte e Oeste, onde apenas 8 empreendimentos foram 
criados. Como consequência desse processo e sabendo que o BNH não foi o suficiente 
para erradicar tais problemáticas, os assentamentos precários e favelas se originaram, 
devido a construção de casas em áreas livres pela própria população, carregando 

consigo os mais distintos problemas acerca de infraestrutura básica. 

Ainda, o Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001, na abordagem 
de seus artigos 182 e 183 da Constituição Federal, trouxe consigo a possibilidade de se 
regularizar áreas ocupadas por população de baixa renda, é nessa conjuntura que a 
Regularização Fundiária surge para a mitigação das problemáticas que foram citadas 

(Gomes E Streinberger, 2016). 

A Regularização Fundiária é um instrumento regido pela Lei 13.465, do dia 22 de 
dezembro de 2017, quando fora adotada a Medida Provisória n° 759 que dispõe sobre 

a regularização fundiária rural e urbana  

“sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma 
agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, 
institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de 
alienação de imóveis da União, e dá outras providências” (Pacheco, 
2013) 

Em seu artigo 13, estão previstas duas modalidades para a regularização fundiária de 
acordo com o tipo de interesse dos beneficiários. A primeira modalidade é a de Reurb-
S (Reurb Social), quando a população é predominantemente de baixa renda e Reurb-E 
(Reurb Específico), quando todos os casos anteriores não são enquadrados.  Pacheco 
(2013) explica que para a modalidade social os custos com esse processo não existem, 
para os ocupantes em assentamentos que foram consolidados até 22 de dezembro de 
2016. 

Nesse contexto, a Universidade Federal Rural do Semi-árido – UFERSA, representada 
pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão Acesso à Terra Urbanizada, em parceria com o 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em nome da Companhia Estadual de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano – CEHAB, estão promovendo o processo de 
Regularização Fundiária de Interesse Social do conjunto Santa Esmeralda, 
representando para essa comunidade o acesso à legalidade jurídica de sua ocupação,  
se configurando como uma ferramenta atual no processo de aprimoramento das 
políticas habitacionais, uma vez que possibilita um contexto jurídico favorável à 

implantação de infraestrutura e políticas públicas. 

O bairro Bom Pastor e o conjunto habitacional Santa Esmeralda 

O termo Bom Pastor é de origem bíblica, sendo utilizado por comunidades cristãs no 
Brasil, remetendo a imagem de Jesus Cristo. O Pastor é a figura principal da religião ou 
política de uma comunidade. No início da ocupação do bairro Bom Pastor, destacava-
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se a “Casa das Arrependidas”, local destinado a jovens que eram expulsos de suas 
casas e encontravam um novo lar voltado para integração social, oferecendo cursos de 
costura e bordado, sob coordenação de um pastor, informações fornecidas pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo de Natal(2008), relatando o 

histórico do bairro.  

O Bom Pastor é um dos trinta e seis bairros que formam a cidade de Natal. Está 
localizado entre os bairros Felipe Camarão, Cidade da Esperança, Dix-Sept Rosado e 
Quintas, na Zona Oeste da capital. É o 17° bairro mais populoso, com 18.224 habitantes, 
segundo o IBGE (2010). Ao todo, o Bom Pastor conta com três conjuntos habitacionais: 
o Monte Líbano, Vida Nova e Santa Esmeralda, este último objeto de pesquisa deste 

trabalho. A Figura 02 apresenta a localização do conjunto habitacional em análise. 

 
 

Figura 02 - Mapa de localização do conjunto Santa Esmeralda (2019) 
Fonte: Autores (2019) Base de dados IBGE (2010) 

 
As terras que hoje dão vida ao bairro Bom Pastor, até o início da década de 90 eram 
propriedades privadas de famílias natalenses. Com o passar do tempo, a área sofreu 
constantes alterações, gerando desmembramentos por parte dos próprios proprietários 
e familiares. Este processo de desmembramento é responsável pelo crescimento do 
bairro e também da multiplicação de imóveis irregulares. De acordo a SEMURB, o 
grande aumento populacional do bairro se deu em 1966, resultado do frequente 
crescimento imobiliário da época, como já destacado anteriormente nesse trabalho. Os 
lotes eram vendidos por preços populares e parcelados em até 100 vezes, sem correção 

monetária. (SEMURB, 2008)  

O conjunto habitacional Santa Esmeralda possui 119 unidades habitacionais, com uma 
população estimada em 536 habitantes, de acordo com dados da SEMURB (2008).  

O partido urbanístico do conjunto Bom Pastor (Santa Esmeralda), apresenta a 
configuração espacial da localidade estudada, com cinco quadras, sendo uma delas 
destinadas a equipamentos urbanos voltados para a educação e 119 unidades 
habitacionais, conforme Figura 03.  
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Figura 03 - Partido urbanístico original do conjunto habitacional Santa Esmeralda(2006) 

Fonte: DataNorte (2018) Adaptado pelos autores (2019) 

O projeto originário do conjunto apresentou duas tipologias de edificações a serem 
construídas para o conjunto. A primeira corresponde ao padrão construtivo RN- RN 
17.G1-28, com 12 unidades. Contudo, nota-se a predominância do padrão RN  18.E.0-
18, distribuídas em 107 unidades, possuindo as seguintes características: cômodo único 
e banheiro ao longo de uma área de 18,30 m² conjugados um em relação ao outro 

(Figura 04).  

 

Figura 04 - Padrão construtivo RN1-18.E.0-18 original das edificações no conjunto 

habitacional Santa Esmeralda(2006) 

Fonte: DataNorte (2018) 

Tal característica reforça a discussão de que o enfoque das empresas relacionadas com 
a criação desses conjuntos estava alocado majoritariamente em uma conjuntura de 
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mercado, não levando em consideração as condições de habitabilidade e bem-estar da 

população. 

A habitabilidade pode ser compreendida, de acordo com Oliveira (2013), não somente 
como o espaço da moradia, mas sim como um conceito subjetivo de sociabilizar-se com 
a família, ou mesmo um local para desenvolver atividades de lazer, trabalho e que 
considere o entorno e sua infraestrutura instaladas como aspectos cruciais para que as 
atividades da população sejam realizadas. A sua localização e proximidade com 
equipamentos de saúde, lazer, educação, prestação de serviços e comércio são fatores 
que contribuem para a diminuição da segregação socioespacial que uma localidade 

pode sofrer. 

Dessa forma, é nítido que por haver desconsiderado muitas destas características, 
sobretudo as de prestação de serviço e comércio, que o conjunto Santa Esmeralda 
(Bom Pastor) teve de se adequar durante o passar dos anos para suprir essa demanda. 
As tipologias dos elementos urbanos podem ser compreendidas como os estudos dos 
tipos das edificações. Pode ser expressa pelo estudo do uso do solo urbano, padrão 
construtivo, gabaritos e acabamento destes. De acordo com a Lei Nº 03175/84, Plano 
Diretor de Natal de 1984 (Natal, 1984) em seu Anexo XI - Classificação e Codificação 

dos Usos do Solo, os tipos de uso do solo podem ser: 

 Residencial: edificações destinadas à habitação; 

 Comercial: atividade que visa o lucro a partir de uma mercadoria; 

 Serviços: edificações que também podem visar o lucro, mas o foco está na 
prestação da mão-de-obra; 

 Institucional: localidade destinada à um serviço de assistência social; 

 Misto: aquela edificação que agregar duas das modalidades anteriores; 

Britto (2013) explica que a variedade nos usos do solo apresenta inúmeros benefícios. 
Entretanto, devido a tendências de correntes arquitetônicas, ocorreu a tendência de se 
zonear as áreas residenciais, comerciais e institucionais em locais distintos. As 
problemáticas desse tipo de planejamento estão associadas, inclusive, a um maior 
índice de criminalidade, pois, as pessoas não estão nas ruas em horários e momentos 
diferentes ao longo do dia. De acordo com a autora, a análise de oito bairros com altas 
taxas de criminalidade em Los Angeles reflete tal realidade, uma vez que nas áreas 
comerciais o índice de criminalidade era 45% maior do que nas áreas residenciais. 
Quando as zonas apresentavam uso misto, essa realidade era de 7% menos 
criminalidade.  De acordo com o Observatório da Violência Letal e Intencional (OBVIO), 
10 bairros das Zonas Norte e Oeste concentram 64% dos homicídios na capital potiguar. 

O Bom Pastor, por exemplo, está na nona colocação dessa classificação. 

Todo esse processo culminou na segregação socioespacial destas zonas periféricas, 
afetando diretamente a prestação de serviços do Conjunto Santa Esmeralda. Dentre as 
problemáticas observadas, aquela que se destacou foi o distanciamento dessas 
localidades às residências. Campos (2015), aponta que, além desse fato, a ausência de 
infraestrutura instalada, serviços públicos precários e a não qualidade dos loteamentos 
vão desvalorizar o valor destas localidades. Em uma conjuntura geral, isso implica em 
dois contextos de cidade. Leal (2005) conforme citado por Campos (2015), aponta que 
uma destas seria formal, onde os investimentos estão concentrados e a outra seria 
informal, ilegal, sem benefícios e regras.  

Diante deste cenário, coube a própria população, de forma espontânea, modificar o 
partido urbanístico em que vive, em busca de proporcionar melhores condições de vida. 
Começam a surgir microempresários, através da transformação das edificações de uso 
residencial, em misto (residencial e comercial), seja por meio da construção de edículas, 
aquisição de lote vizinho ou verticalização, para que no pavimento térreo funcione o 

comércio.  
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O mapa abaixo, representado na Figura 05 apresenta a situação atual do conjunto Santa 
Esmeralda no que se refere à ao uso e ocupação do solo. Nota-se a modificação do 
partido urbanístico e tipologia das casas. O conjunto que outrora contava apenas com 
lotes destinados a edificações residenciais, passou a ter uma quantidade considerável 
de comércios, sendo 7 lotes apenas comerciais ou de prestação de serviços e 10 de 
uso misto. Percebe-se a predominância dos lotes de serviço/comércio na rua Bom 
Pastor, principal via do conjunto.  

Em ao tecido urbano desta área, nota-se um aumento considerável na quadra 05, 
passando de 12 lotes no partido urbanístico original, para 27 atualmente. Esse fato 
ocorreu pelo desmembramento de imóveis dos próprios proprietários e familiares, além 
da ocupação de áreas irregulares, dando continuidade na extensão das ruas Bom 
Pastor e Paianazes.  

 

Figura 05 - Mapa de uso e ocupação do solo no conjunto Santa Esmeralda (2018) 

Fonte: Autores (2019) 

A Figura 05 abaixo, ilustra esta realidade, com exemplo de prestação de serviços e 
comércio partindo dos seus próprios moradores, em edificações do tipo misto, utilizando 
a verticalização como alternativa, comprovando o objetivo inicial do trabalho, da 
descaracterização das tipologias para atender demandas de atividades diárias em 

função da inserção urbana distantes dos núcleos urbanos comerciais 

 

Figura 06 - Edificações de uso misto no conjunto habitacional Santa Esmeralda (2019) 

Fonte: Autores (2019) 
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Ainda no que se refere ao comércio, Mendes (2013), diz que esse tipo de comércio é 
entendido como aquele de menor porte, de cunho familiar e que, principalmente, não se 
utiliza do autosserviço. Entretanto, isso não implica dizer que o comércio moderno não 
tenha se instalado nessa região, visto que este último também está presente nas 
principais vias expressas de circulação dessas zonas, através de redes de 

supermercados, materiais de construção, concessionárias automotivas, dentre outros. 

 

Figura 07 - Comércio de maior parte localizado na Rua Bom Pastor, próximo ao 

conjunto Santa Esmeralda (2019) 

Fonte: Autores (2019) 

 

Conclusão 

Mediante o contexto apresentado, é válido afirmar que a produção dos espaços 
urbanos, no que diz respeito a política de habitação social, cada vez mais deve ser 
pensada de forma a garantir o pleno desenvolvimento da atividade humana. Para isso, 
foram feitas considerações a respeito da formação do Bairro Bom Pastor, e do cenário 
de implantação do conjunto habitacional Santa Esmeralda, bem como identificadas as 

mudanças no partido urbanístico, decorrente de necessidades dos próprios moradores. 

A formação do bairro Bom Pastor é marcada por desmembramentos de imóveis por 
parte dos próprios proprietários e familiares. Essas ações majoritariamente ocorriam de 
forma irregular, não considerando prescrições, resultando em um processo defasado e 
não consolidado, gerando déficits habitacionais e de infraestrutura urbana. O 
estabelecimento dos conjuntos habitacionais no bairro, como o Santa Esmeralda, surge 
como uma ferramenta mitigadora de tais problemas. 

O partido urbanístico do qual se debruça o projeto do conjunto habitacional de Santa 
Esmeralda, levou em consideração somente usos de caráter residencial e institucional, 
negando necessidades de comércio e serviço. Essas condições, a falta de serviços 
básicos e de suprimentos fornecidos pelo comercio local, impôs a necessidade de 
modificação e descaracterização de parcelas inicialmente direcionada para moradias. 
Dessa maneira, as edificações foram se alterando de forma a dedicar uma parcela a 
atividades de comércio, essa condição é reforçada pelo baixo índice socioeconômico 
dos moradores, com renda inferior à um salário mínimo, consolidando essa prática como 
uma complementação das despesas, se valendo da posição de comércio informal e 

local, para garantir isenções tributárias. 

Assim, é possível observar que as medidas governamentais não foram capazes de 
suprir a questão da moradia para o Município de Natal e, além disso, ocasionou 
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modificações físicas, seja pela construção de edículas, remembramento de lotes e 
verticalização para suprir as necessidades que não foram consideradas no ato inicial de 

projetação destas localidades conforme especificado pelo partido urbanístico. 

Portanto, é válido apontar que o processo de regularização fundiária de interesse social 
destas localidades, como um agente que possibilite melhorias para a infraestrutura 
instalada e garanta, além das questões jurídicas, aspectos sociais, ambientais e 
econômicos que foram desconsideradas em fase inicial da construção do Santa 
Esmeralda. 
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