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RESUMO 

O papel crescente do setor imobiliário traz reflexos cada vez mais significativos para a produção do 

espaço urbano e para a economia. Sua característica cíclica influencia a dinâmica urbana, a distribuição 

das densidades populacionais e, consequentemente, acarreta efeitos positivos e negativos sobre a 

infraestrutura local. Entender esse fenômeno passa a ser de grande importância para o gerenciamento das 

cidades, bem como para elaboração de estratégias para empresas do ramo imobiliário. O caso da Zona Sul 

do município de Natal, capital do Rio Grande do Norte, apresenta especificidades interessantes por se 

tratar de área com forte atuação do turismo internacional que passou por um intenso processo de produção 

habitacional. A proximidade com Zonas de Proteção Ambiental aparentemente contribuiu para atrair uma 

maior quantidade de empreendimentos imobiliários que, pela ausência de controles de densidade, vêm 

impactando fortemente a infraestrutura urbana instalada na região. A pesquisa elaborou uma 

caracterização da produção imobiliária da região, no período de 2000 a 2015, realizando sua associação 

com a disponibilidade de infraestrutura urbana nos entornos dos empreendimentos. Os principais 

resultados revelam que a ausência do controle de densidade induz a uma produção intensa de unidades 

habitacionais, implicando na expansão populacional que tende a saturar rapidamente o sistema de 

estruturação existente na cidade. 
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Analysis and characterization of the real estate production in the 
southern zone of Natal/RN in relation to the urbanization process 

ABSTRACT 

The growing role of the real estate sector brings everyday more significant repercussions for the 

production of urban space and for the economy. It’s cyclical characteristic influences the urban dynamics, 

the distribution of urban densities and, consequently, has positive and negative effects on the urban 

infrastructure. Understanding this phenomenon becomes of great importance for the city management, as 

well as for designing strategies for real estate companies. The case of the Southern Zone of Natal, capital 

of Rio Grande do Norte, presents interesting specificities because it is an area with strong international 

tourism that underwent an intense verticalization process between 2000 and 2015. The proximity to Zones 

of Environmental Protection has apparently contributed to attract a greater amount of real estate projects 

that, due to the absence of urban density controls, are having a strong impact on the urban infrastructure 

installed in the region. This research elaborated a characterization of the real estate production in the 

region, in the last twenty years, in comparison with the changes in the urban legislation and the 

availability of infrastructure. The main results show that the absence of density control induces an intense 

production of housing units, implying a population expansion that tends to quickly saturate the current 

infrastructure network. 

 

Key-words: Real Estate Production, Infrastructure, Urbanization, Natal. 
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1. INTRODUÇÃO 

No ano 2000, as taxas de urbanização no Brasil chegaram a 81%, como demonstram os 

resultados emitidos pelo IBGE no mesmo ano. Tendo em perspectiva esse crescimento, Soares 

(2006) afirma que a urbanização brasileira apresenta um amplo processo de reestruturação, 

caracterizada pela explosão das tradicionais formas de concentração urbana e pela emergência de 

novas formas espaciais e novas territorialidades.  

Portanto, é sabido que o processo de urbanização está em constante mutação e crescimento, e 

esse desenvolvimento funciona como uma mola propulsora para atividades econômicas do país. 

Tendo em vista o potencial econômico das cidades, a rede imobiliária se vê em ascensão, 

acelerando o desenvolvimento das produções capitalistas e consequentemente, impulsionando o 

mercado imobiliário.  

Este estudo visa caracterizar os empreendimentos da Zona Sul de Natal, avaliando os interesses 

dos promotores imobiliários e a influência da gestão pública nesse processo. 

 

1.1  Mercado Imobiliário Brasileiro 

 
Segundo Corrêa (1995), a organização espacial da cidade é complexa e variável e se processa em 

três níveis político-administrativos e espaciais: federal, estatual e municipal. Tendo em vista esse 

domínio espacial, o Estado se torna principal agente fomentador da atividade imobiliária no 

Brasil.  

Conforme afirmado por Mendonça (2013), antes de 2008 não havia um incentivo para a 

concessão de crédito. Entretanto, após essa data os gestores públicos observaram uma 

necessidade de ampliar a oferta de crédito imobiliário no Brasil. Dessa forma, foram criados 

vários instrumentos, tais como as Letras de Créditos Imobiliários (LCI) e as Cédulas de Crédito 

Imobiliário (CCI), que estimularam significativamente os promotores imobiliários.  

Apesar das produções imobiliárias estarem respaldadas pelas medidas supracitadas, somente a 

partir de 2005 o volume de concessões de crédito teve um acréscimo significativo. De acordo 

com Mendonça (2013), esse avanço se deu em parte devido às mudanças na legislação, que 

facilitaram o acesso ao crédito imobiliário pela população de menor renda. O autor ainda ressalta 

que até 2008 os bancos privados eram os principais agentes na concessão de créditos, mas a 

partir desse período os bancos públicos passaram a liderar a oferta. 

Apesar da crise deflagrada pelo mercado imobiliário norte americano (2008), a produção 

imobiliária apresenta uma forte expansão a partir de 2010. Mendonça e Sachsida (2012) apontam 

diversos fatores para justificar esse crescimento, tais como a queda na taxa de juros, a 

estabilidade nos preços e o crescimento do crédito direcionado ao mercado imobiliário. Além do 

viés econômico, percebe-se que os eventos da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 

alavancaram muitos programas de obras públicas, contribuindo para a valorização dos imóveis. 

A despeito das análises feitas sobre o mercado imobiliário, a ABECIP (2010) afirma que o 

mercado brasileiro ainda é muito primário e com dados muito básicos, restringindo e 

dificultando o conhecimento sobre seus efeitos. Dessa forma, surge a necessidade de aprofundar 

mais os conhecimentos acerca dos fenômenos da economia imobiliária brasileira. 
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1.2   Mercado Imobiliário de Natal 
 

Durante a Segunda Guerra Mundial, Natal recebeu uma grande movimentação militar devido a 

sua localização geográfica. Essa movimentação culminou na mudança de hábitos do município, 

fazendo com que a população natalense crescesse e perdesse seus hábitos de cidade provinciana.   

O município de Natal, apesar de fundado em 1599, somente vem apresentar significativo 

desenvolvimento do seu mercado imobiliário a partir da década de 1940. A implantação de bases 

militares na região estimulou a economia, fazendo crescer a população e o interesse pela compra 

e venda de imóveis. 

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorre um arrefecimento desse processo que só volta a se 

intensificar no final da década de 1960 com a produção de conjuntos habitacionais, sob 

encomenda do Estado. Essa produção perdurou até meados da década de 1980 e foi responsável 

pela produção de aproximadamente 60.000 unidades habitacionais, delineando a expansão 

territorial do município. 

As mudanças na orientação política dos governos resultaram na redução dos investimentos em 

habitações de interesse social e no remanejamento de recursos para o financiamento de 

habitações para classe média e alta, através do sistema de incorporação imobiliária. Esse modelo 

tinha como figura central o promotor imobiliário e adotava uma lógica capitalista, focada no 

lucro obtido especialmente com a renda fundiária. 

De qualquer forma, pode-se atestar que a produção sempre esteve associada às oscilações da 

economia. É assim que na década de 1990, a falta de financiamento público, leva os promotores 

a optar por empreendimentos autofinanciados. Construídos sob a forma de condomínios 

fechados, tais empreendimentos se caracterizam pela intensificação da verticalização e ainda se 

localizam predominantemente na Zona Leste do município. 

Na década de 2000 percebe-se um salto significativo na quantidade e qualidade das produções 

imobiliárias em Natal. Foram registradas quase 32.000 unidades habitacionais, somando uma 

área de mais 4 milhões de metros quadrados. Dentre esses empreendimentos, percebe-se que o 

promotor imobiliário estava mais interessado em edifícios do tipo flat e condomínio club, que 

possibilitam a inserção dos consumidores de renda mais baixa dentro da cidade. 

Analisando as zonas administrativas, verifica-se que nas Zonas Norte e Oeste predominam os 

empreendimentos populares, com poucos pavimentos e áreas reduzidas. Já nas Zonas Sul e Leste 

percebe-se um fenômeno de verticalização dos empreendimentos, com áreas privativas maiores. 

A produção imobiliária permanece constante até 2011, quando ocorre um encolhimento 

substancial no mercado. 

 

1.3    Mercado Imobiliário da Zona Sul 
 

A Zona Sul do município de Natal foi criada por meio da Lei Ordinária nº 03878/89 e funciona 

como uma das quatro regiões administrativas da cidade. Atualmente, a Zona Sul é composta 

pelos bairros: Nova Descoberta, Lagoa Nova, Candelária, Capim Macio, Pitimbu, Neópolis e 

Ponta Negra. Possuindo uma boa localização geográfica, a Zona Sul concentra os principais 

hotéis, shoppings e restaurantes da cidade. Contando com um traçado urbano cuidadoso, a região 

apresenta avenidas largas e bem definidas, além de presar por uma ótima infraestrutura para 

atender a demanda populacional.  

Contando com um dos melhores índices de qualidade de vida de acordo com Araújo (2013), a 

zona sul divide com a zona leste o título da região mais favorecida social e economicamente de 

Natal. Além da infraestrutura bem desenvolvida, essa região concentra boa parte das principais 
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construções do município, tais como o estádio Arena das Dunas, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) e vários órgãos administrativos do Estado e da Prefeitura. Carregando 

esse aparato social e econômico, a zona sul atrai não só os turistas, mas também uma parte 

significativa da população natalense. 

Considerando o status que possui, a zona sul se tornou alvo do interesse dos promotores 

imobiliários. Durante as primeiras décadas do alastramento urbano em Natal, a zona sul 

apresentou um crescimento constante e gradativo. Esse processo teve continuidade até o início 

da década de 2000, onde aconteceu um boom imobiliário nessa região. 

O crescimento econômico e a ampliação da oferta de crédito desencadeou um aquecimento no 

setor imobiliário. Somado a esses fatores, os investimentos realizados pelo setor público ligados 

à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016 contribuíram de forma significativa nesse 

segmento, tanto para as obras de infraestrutura quanto para o turismo. Segundo o Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH), o volume de financiamentos habitacionais no Brasil mais que 

triplicou durante o período de 2004 à 2009, passando de R$ 30 bilhões para R$ 100 bilhões, e a 

Zona Sul foi privilegiada sendo o principal alvo dos grandes investidores.  

Hoje em dia a Zona Sul permanece sendo um dos principais polos procurados pelos 

empreendedores, concentrando a grande maioria das produções imobiliárias no bairro de Ponta 

Negra, devido à proximidade ao oceano e seu potencial turístico. Ademais, observa-se um 

fenômeno evidente de verticalização em toda região administrativa que vem crescendo com mais 

intensidade desde o início da década de 2000. De forma geral, pode-se dizer que a Zona Sul 

apresenta taxas de crescimento maiores que as outras regiões administrativas, o que demanda 

uma necessidade de se estudar melhor o fenômeno imobiliário ocorrido. 

2. METODOLOGIA 

Para a realização deste estudo, foi utilizado o banco de dados disponibilizado por Queiroz 

(2012), contendo todos os empreendimentos imobiliários privados registrados em Natal 

compreendidos entre o período de 1967 a 2010 e expandido por Costa (2017) até 2015.  

Os dados fornecidos foram conferidos com o auxílio da ferramenta Google Earth, ou em certos 

casos, in loco, sendo acrescentados alguns empreendimentos que não foram constados nos dados 

de Costa (2017) por não terem sido efetivamente edificados.  

A partir daí, foi feito um recorte temporal compreendendo os anos de 2000 até 2015 e escolhido 

a Zona Sul do município para fazer uma análise mais aprofundada, tendo em vista que esta zona 

foi a que apresentou uma maior produção imobiliária no município durante esse período. 

Além da complementação da planilha, foi realizada a espacialização da região, com a criação de 

mapas temáticos feitos a partir dos softwares Google Earth Pro e o QGIS. 

3. RESULTADOS 

Como resultado da espacialização foi gerado um arquivo base capaz de 

produzir um mapa que representa todos os empreendimentos produzidos no período 

estudado. Na Figura 01 vê-se um recorte da Zona Sul de Natal dividindo os empreendimentos 

em períodos determinados. 

 

Figura 01: Empreendimentos da Zona Sul de Natal em recortes temporais 
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Após estudar o banco de dados, a Zona Sul se destacou em relação às demais zonas 

administrativas de Natal, representando a zona com o maior número de empreendimentos da 

cidade.  

O gráfico 01 abaixo mostra a relação da produção imobiliária das zonas da cidade, evidenciando 

a discrepância da produção imobiliária da Zona Sul entre as demais, e assim, sua importância 

como objeto de pesquisa. 

 
Gráfico 01: Produção Imobiliária de Natal 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de Queiroz (2012) e Costa (2017). 

  

Foi realizado um quantitativo de dados disposto em 7 bairros, com 284 empreendimentos. Os 

empreendimentos foram divididos de acordo com o seu tipo específico, sendo classificados em: 

Residenciais Verticais, Residenciais Horizontais, Comercial/Empresarial ou Misto. 

A tabela a seguir representa os quantitativos dos empreendimentos da Zona sul de Natal, de 

acordo com os seus tipos. 

Tabela 01: Quantitativo de empreendimentos de acordo com seus tipos. 

 

Tipos de 

Empreendimentos 

Número de 

Empreendimentos 

Comercial/ 

Empresarial 
15 

Residencial 

Vertical 
246 

Residencial 

Horizontal 
15 

Misto 8 

Total 284 

Elaboração própria a partir dos dados de Queiroz (2012) e Costa (2017). 

 

Para uma melhor observação dos dados, os empreendimentos Residenciais Horizontais foram 

retirados do estudo. Isso se procedeu pela constatação de que sua correlação entre os demais 

tipos de empreendimentos iria interferir no resultado final da análise estatística, já que este 

apresenta características diferenciadas. 
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Sendo assim, os demais 269 empreendimentos foram separados por bairros, analisando aspectos 

como: verticalização, unidades habitacionais e área privativa.  

Os gráficos a seguir apresentam tanto a evolução da produção imobiliária da Zona Sul ano por 

ano, como também sua distinção por bairros em um recorte temporal de três períodos, 2000 – 

2004, 2005 – 2009 e 2010 – 2015. 

O número de empreendimentos da Zona Sul, em especial o bairro de Ponta Negra, apresenta um 

número elevado, destacando-se principalmente entre os anos de 2005 e 2009. Esse fenômeno 

ocasionou o boom imobiliário na região, seguido de um gradativo declínio nos anos 

subsequentes, verificando que a crise imobiliária do Subprime em 2008 não interferiu de forma 

tão impactante a região. 

 
Gráficos 02: Quantidade de empreendimentos por bairro e número de empreendimentos da Zonal Sul ano por 

ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de Queiroz (2012) e Costa (2017). 

 

Pode-se dizer que a produção imobiliária da Zona Sul de Natal concentra-se em 04 bairros 

principais, são eles:  

 

a) Ponta Negra 

O bairro de Ponta Negra é o que mais se destaca entre os demais. Isso se deve tanto por ele ser 

considerado um importante polo turístico da cidade, como pela sua infraestrutura urbana. A 

localização privilegiada do bairro garante uma boa acessibilidade ao litoral, proporcionada pela 

Via Costeira e a Rota do Sol, que atrai a atenção de diversos investidores estrangeiros.  

Esses investimentos eram bastante significativos até o ano de 2008, entretanto, com a crise do 

Subprime, o número de empreendimentos apresentou um declínio devido ao afastamento 

estrangeiro. A região somente começou a ascender-se no final de 2010, com o lançamento 

imobiliário voltado para o público local.  

 

b) Lagoa Nova 

Já o bairro de Lagoa Nova caracteriza-se, principalmente, pela sua infraestrutura, sendo 

considerado como uma área de Zona Adensável de acordo com o Plano 

Diretor vigente. É neste bairro que se encontra diversas construções que auxiliaram em seu 
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desenvolvimento, como o Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Centro 

Administrativo e o Estádio Arena das Dunas. 

 

c) Capim Macio 

Capim Macio é um bairro situado na região limítrofe entre três importantes Zonas de Proteção 

Ambiental (Morro do Careca, Parque das Dunas e Lagoinha). O bairro teve seu progresso 

urbanístico bastante beneficiado pelas iniciativas e investimentos em infraestrutura da 

administração pública na Praia de Ponta Negra. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que a localização do bairro é bastante privilegiada. Posicionada 

entre uma área com considerável infraestrutura urbana e outra com significativo potencial 

turístico. 

 

d) Candelária 

Por ser tradicionalmente residencial, Candelária conseguiu atrair uma boa estrutura comercial. A 

sua modernidade é evidenciada por lojas de grande porte, a exemplo da instalação de grandes 

empreendimentos comerciais (shoopings e supermercados). Essa tendência de concentrar 

serviços e comércios, bem como os equipamentos e as infraestruturas urbanas, impulsiona cada 

vez mais a dinâmica imobiliária. 

Vale notar que se existe uma superelevação dos preços da terra, há uma produção de 

empreendimentos com insumos de melhor qualidade, elevando o custo da construção e, em 

paralelo, sobreleva o preço de oferta dos incorporadores. 

Os demais bairros apresentam produção imobiliária pouco significativa. Pitimbú, por exemplo, 

só começou a apresentar investimento imobiliário, durante o período de estudo, a partir de 2005. 

Perdurando até 2011, o bairro só se destacou no período do boom, intervalo no qual se encontra a 

maioria dos seus empreendimentos. Após esse período a produção se encontra paralisada até 

2015. 

 

3.1 Unidades Habitacionais da Zona Sul 

Após a queda ocasionada pela crise internacional de 2008, os dados analisados apontam para 

uma rápida recuperação do Mercado imobiliário – agora direcionado 

para a produção de unidades de padrão mais popular, evidenciando o sucesso das 

medidas anticíclicas adotadas pelo Governo Federal, destacando-se o Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV).  

Essa ascendência no setor perdurou até 2011, desencadeando logo em seguida uma crise com 

uma considerável diminuição no número de empreendimentos. A partir daí, pode-se considerar 

uma possível influência desse período de ascensão, ocasionando uma superprodução e 

provocando uma interrupção na produção de unidades habitacionais e desestimulando o setor 

(COSTA, 2017). 

Ao todo, no período de 2000 à 2015 foram produzidas 26.362 Unidades Habitacionais na Zona 

Sul de Natal, com Ponta Negra novamente se destacando dos demais bairros com 8.715 unidades 

e apresentando um crescimento em sua produção em mais de 100% entre 2005-2009 com relação 

ao quinquênio anterior. 

A partir dos gráficos abaixo percebe-se que, com exceção de Nova Descoberta, todos os bairros 

desta zona apresentaram produção acima de 1.000 unidades habitacionais durante o período do 

boom (2005 -2009), enfatizando o interesse dos produtores imobiliários em investir na região. 

https://www.sinonimos.com.br/ascensao/
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Com isso, gerou-se uma produção de mais de 14.000 unidades habitacionais nesses 5 anos, o que 

preocupa tanto em termos de carência de infraestrutura, como no tocante à 

fragilidade ambiental que várias áreas dessa região apresentam (Parque das 

Dunas, Lagoinha, Morro do Careca, Rio Pitimbú). 

 
Gráficos 03: Número de unidades habitacionais da Zona Sul ano por ano e em recortes temporais dividido por 

bairros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de Queiroz (2012) e Costa (2017). 

 

O número de unidades habitacionais de Pitimbú não se diferencia tanto de bairros com maior 

produção imobiliária, como Candelária e Capim Macio. Isso se deve pelo fato de que, mesmo 

apresentando poucos empreendimentos, o investimento imobiliário na região é composto por 

edificações com grande número de unidades. Um exemplo disso foi o surgimento de um edifício 

com mais de 900 novas unidades na localidade em 2010. 

Da mesma forma, surge em Neópolis dois novos edifícios em 2009 e 2010, acrescentando mais 

de 1300 unidades habitacionais na região, justificando seu elevado valor quando feita a 

comparação nº de empreendimentos versus unidades habitacionais. 

 

3.2  Área Privativa X Padrão das Edificações 

 

O padrão das edificações, entre outros aspectos, está diretamente relacionado com sua área 

privativa. De acordo com Costa (2017), o padrão das unidades habitacionais produzidas, grosso 

modo, depende do poder aquisitivo do consumidor, da disponibilidade de crédito imobiliário e de 

aspectos culturais como o tamanho da família.   

Ao analisar os dados disponíveis, verificam-se mudanças significativas que podem refletir as 

oscilações do mercado, as estratégias dos promotores e as mudanças de hábitos da população em 

geral. Por contar com uma população de maior renda, a zona sul finda por apresentar habitações 

mais espaçosas, principalmente nos bairros de Candelária, Capim Macio e Lagoa Nova. 

Calculando a média da área privativa da zona sul, encontra-se o valor de 79m² por unidade 

habitacional. É importante considerar que essa média conta com empreendimentos de unidades 

de área reduzida, como os flats, encontrados principalmente nos bairros de Ponta Negra e Capim 

Macio. Entretanto, a média em questão ainda pode ser considerada alta se comparada com as das 

Zonas Norte e Oeste da cidade. 
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Ao todo, 60 empreendimentos são caracterizados como flat em Ponta Negra. Logo, devido ao 

auge dos registros de empreendimentos desse modelo em 2008, houve um aumento da 

quantidade de unidades habitacionais e uma queda na área privativa do bairro. A construção dos 

flats no bairro surgiu principalmente devido ao seu saneamento, que estimulou as pressões pelas 

mudanças na legislação urbanística e aumentou o potencial construtivo dos terrenos, permitindo 

o uso de pequenos lotes.   

Outro fator importante a ser considerado é a abolição do instrumento urbanístico denominado 

Índice de Conforto (densidade), que regulava a quantidade de unidades habitacionais permitidas 

por área. Esse índice juntamente com o coeficiente de aproveitamento 

estabeleciam os principais limites para empreendimentos habitacionais. Com o fim 

do índice de conforto na revisão do Plano Diretor realizada em 2007, apenas a área 

construída passou a ser um fator limitante. (COSTA ,2017). 

A seguir foram relacionados três gráficos para verificar detalhadamente as divergências de áreas 

privativas entre os bairros da Zona Sul de Natal. Esses gráficos são separados a partir do 

quantitativo de empreendimentos com área até 60m² (característico de edificações de padrão 

mais baixo ou modelo flat), entre 60 e 90m² (para o consumidor de renda média) e acima de 

90m² (considerando a edificação como de padrão alto). 

Gráfico 04: Quantidade de empreendimentos por área privativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de Queiroz (2012) e Costa (2017). 

 

Dessa forma, é bem mais visível identificar e fazer presunções sobre quais padrões são         

predominantes em cada bairro. É perceptível que Lagoa Nova lidera nesse aspecto, apresentando 

a maior parte de seus empreendimentos com áreas espaçosas (alto padrão), podendo apresentar 

um perfil de consumidor mais elitizado. Ponta Negra revela um maior número de 

empreendimentos com área privativa até 60m², entretanto, esse fator pode não estar ligado ao 

padrão da edificação, e sim ao seu modelo, uma vez que o bairro apresenta características 

distintas dos demais por ser considerado um forte atrativo turístico da cidade.   

 

3.3 Verticalização X Adensamento Populacional 

 

Segundo Costa (2017), diversos são os fatores que podem influenciar os promotores a tomar 

decisões de construir empreendimentos com maior verticalização. A redução de terrenos 

disponíveis nas localidades, o preço da terra e o aperfeiçoamento das técnicas construtivas são 

alguns exemplos comuns. Outro fator, que foi determinante para a cidade de Natal, foi a 

mudança do Plano Diretor em 1994. Essa alteração resultou em uma legislação menos rigorosa, 

impulsionando, de certa forma, o investimento em gabaritos maiores.  

Ficou, então, estabelecido um gabarito máximo para as zonas adensáveis e outro para as de 

adensamento básico. A premissa é que o coeficiente de aproveitamento juntamente com os 
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recuos mínimos seria suficiente para evitar um número de pavimentos 

excessivo (Costa, 2017). O plano diretor de 2007 manteve esse conceito, dispondo o 

macrozoneamento da Lei Complementar nº. 082 e estabelecendo o controle de gabarito da 

cidade. Sendo assim, o gabarito máximo de altura permitido para toda a cidade será de 65m, 

exceto para as zonas adensáveis onde poderá ser permitido até 90m.  

O adensamento de uma região pode ser considerado como o produto do desenvolvimento de 

infraestrutura de determinada área, uma vez que esta começa a apresentar características capazes 

de suportar o aumento populacional. Em contrapartida, no momento em que a administração 

municipal identifica um adensamento populacional excessivo na região, surge a difícil tarefa de 

suprir a demanda da infraestrutura que está limitada.  

Ou seja, o desenvolvimento da infraestrutura de uma determinada localidade pode surgir tanta 

como a causa, como também como a consequência do adensamento populacional. 

 

Gráficos 05: Média do número de pavimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de Queiroz (2012) e Costa (2017). 

 

O Gráfico 08 mostra que o bairro de Lagoa Nova é o que apresenta maior verticalização em 

relação aos demais, com uma média de aproximadamente 19 pavimentos por empreendimento. 

Por ser um bairro com infraestrutura eficiente, é considerado como uma área de Zona Adensável. 

Ainda incide sobre o bairro uma limitação de gabarito em duas seções de área, uma de até 6 

metros de altura, região formada pelo entorno do Campus Universitário, e outra de 15 metros, 

sendo a região limítrofe com o bairro de Nova Descoberta.  

 Observa-se também seu aumento gradativo no número de pavimentos, identificando que a 

relação área privativa e verticalização são proporcionais. Esses aspectos também estão em 

conformidade com o crescente número de empreendimentos no bairro, mas não com o 

quantitativo de unidades habitacionais, o que caracteriza o surgimento de edificações de alto 

padrão. 

Nova Descoberta é o bairro que possui o menor índice de verticalização, mesmo também se 

inserindo na Zona Adensável da cidade, com uma média de 5,38 pavimentos por 

empreendimento. Isso se deve por toda sua superfície apresentar uma determinação legal quanto 

ao gabarito, de altura máxima de até 15m. 

O bairro Ponta Negra se insere na Zona de Adensamento Básico. Ainda segundo o Plano Diretor 

de Natal, o referido bairro corresponde uma área sujeita à Operação Urbana. Essa operação visa 
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a geração de desenvolvimento urbanístico, valorização ambiental e melhorias sociais na região, 

implantando e/ou ampliando sua infraestrutura, por meio de intervenções, uma vez que Ponta 

Negra apresenta grande interesse imobiliário com demanda acima dos limites estabelecidos pela 

legislação urbanística. 

As mudanças no plano diretor para esse bairro, com a criação de uma área de Zona Adensável, 

permitiram que edifícios maiores fossem construídos. Como já dito anteriormente, o saneamento 

da região estimulou as alterações em sua legislação urbanística. Com isso, a área do bairro que 

obteve a implantação da rede coletora e de tratamento de esgoto passou a ser considerada 

adensável e capaz de receber construções de grande porte. (RODRIGUES, 2007) 

Por mais que a média de verticalização seja maior em Lagoa Nova em todos os recortes 

temporais, é importante destacar que os condomínios com maior número de pavimentos se 

encontram em Ponta Negra. O empreendimento com maior destaque nesse aspecto apresenta 

mais de 40 pavimentos e resultando em 468 unidades habitacionais para o bairro. 

Com relação a Capim Macio, o bairro apresenta uma classificação de Zona de Adensamento 

Básico. No entanto, percebe-se que no período do boom, a aplicação do coeficiente de 

aproveitamento não foi suficiente para controlar a intensificação do processo de verticalização, 

resultando em um adensamento desproporcional à infraestrutura urbana. 

Ainda incide no bairro uma área com limitação de gabarito de altura máxima de 6 metros, devido 

à proximidade do Parque das Dunas. 

4. CONCLUSÃO  

Terminada a análise de dados, é possível verificar com o estudo a relação entre o 

desenvolvimento urbanístico da Zona Sul de Natal e o interesse dos promotores imobiliários em 

investirem nessa região. Além disso, foi possível verificar a pressão que o setor imobiliário 

exerceu na infraestrutura e no processo de adensamento populacional local. 

Foi comprovado que a Zona Sul teve um crescimento no número de empreendimentos 

significativamente superior em relação às outras Zonas Administrativas da cidade. Mesmo 

percebendo que esse alastramento não ocorreu de forma homogênea em toda região, esse fator 

influencia diretamente no processo de ocupação e expansão do espaço urbano e na transformação 

e evolução da infraestrutura da cidade. 

Com fenômenos de expansão e retração, nota-se também o comportamento cíclico do mercado 

imobiliário da área. Inúmeros são os fatores que influenciam esse comportamento, sendo partes 

essenciais no processo de estruturação da cidade, do mercado e da atuação do governo. Nesse 

contexto, é visível que a distribuição espacial das densidades populacionais está diretamente 

relacionada com a localização dos empreendimentos imobiliários. Essa relação acarreta efeitos 

positivos e negativos sobre a infraestrutura urbana, cuja avaliação pode subsidiar tanto o 

planejamento urbano como as estratégias do mercado. 

Ou seja, é possível realizar uma associação das diversas características dos empreendimentos 

com suas localidades, avaliando a forma e a intensidade na qual esses aspectos surgiram, e sua 

influencia na tomada de decisão do investidor. Uma vez compreendida essas estratégia, é 

possível também incorporar mais facilmente medidas de controle por parte do Estado. 

Beneficiando não só os incorporadores, oferecendo ferramentas que o auxiliem na escolha mais 

rentável de lançamentos, este tipo de estudo sobre a produção imobiliária também contribuir com 

a formulação de políticas públicas e legislações urbanísticas específicas. Sendo assim, é capaz de 



Página 12 de 15 

 

construir um cenário onde exista incentivo para a produção habitacional, sem se descuidar de 

questões ambientais e socioeconômicas.   

Os resultados apontam que a zona sul do município de Natal passou por um forte momento de 

produção imobiliária no período estudado. Por se tratar de uma região com forte inclinação 

turística e especificidades do ponto de vista ambiental, essa zona vem atraindo empreendimentos 

com tipologias e padrões que tendem a intensificar o processo de verticalização. A questão da 

disponibilidade de infraestrutura reflete na legislação urbanística que considera a área como zona 

de adensamento básico.  

Entretanto, após atravessar esse seu momento de grande expansão, essa produção vem 

enfrentando uma significativa queda de lançamentos nos anos de 2011 a 2015. Esse momento de 

crise surge com o crescimento do desemprego no setor e as sucessivas promoções anunciadas, 

confirmando essa tendência. 
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