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INTRODUÇÃO 

Estudos recentes acerca da paisagem investigam as atividades impactantes 

que contribuem para a sua modificação e buscam melhor compreender a sociedade através 

das marcas do cotidiano nela impressas. Paisagens singulares se constituem em 

patrimônios culturais, na medida em que fazem parte do cotidiano e estão presentes nas 

representações sociais. Alguns autores contemporâneos defendem a preservação da 

paisagem natural e urbana, buscando sua importância na construção da identidade cultural 

dos habitantes do lugar. No Brasil, desde os anos 1930 a paisagem se constitui em 

patrimônio histórico e artístico nacional, caracterizada como um bem sujeito a tombamento 

quando considerada monumento natural ou agenciado pelo trabalho humano. O Estatuto da 

Cidade ratifica o entendimento da paisagem como um patrimônio, na medida em que a cita 

em dois de seus artigos, relacionando sua preservação e proteção à qualidade de vida da 

população. Por sua vez, o Plano Diretor de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, 

em vigor desde 1994, objetiva o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade e assegura a preservação, proteção e recuperação do meio-ambiente e da 

paisagem urbana. 

Natal é uma cidade com qualidades ambientais marcantes e se destaca pela 

beleza do sítio onde está assentada. As características do seu suporte físico possibilitaram a 

configuração de uma paisagem marcada pela dialética entre os elementos naturais e os 

construtos humanos. Porém, essa relação começou a mudar com a intensificação do 

processo de verticalização, em curso na cidade desde os anos 1960. A legislação 

urbanística procurou preservar as características da paisagem local instituindo Áreas de 

Controle de Gabarito, destinadas a proteger o valor cênico-paisagístico de alguns trechos da 

cidade. Em contrapartida, o setor da construção civil tem exercido constante pressão no 

sentido de abolir ou modificar esse instrumento legal, visando sobrelucros que foram 

potencializados pelo consumo e qualificação do espaço urbano para as atividades turísticas. 
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Atualmente, a Prefeitura Municipal realiza amplos debates para subsidiar a segunda revisão 

do Plano Diretor de Natal e o tema do controle de gabarito, tendo como justificativa a 

preservação da paisagem urbana, voltou a ser o centro das atenções. 

Os elementos naturais, hoje inseridos na malha urbana de Natal, representam 

fortes referências visuais, fornecem identidade ao tecido urbano, fazem parte do imaginário 

coletivo e se destacam no contexto social da cidade. É preciso que surjam novos elementos 

para reforçar a discussão sobre a preservação da paisagem no processo de produção do 

espaço urbano para que esse patrimônio seja assegurado para as gerações futuras. A 

contribuição deste trabalho se constitui em apresentar a experiência de Natal, questionar as 

formas de implementar e garantir as intenções previstas na legislação urbanística, bem 

como discutir seus limites enquanto meio de alcançar o equilíbrio ambiental e social das 

cidades brasileiras. 

Este trabalho está estruturado de forma a apresentar inicialmente um breve 

quadro teórico acerca do conceito paisagem, relacionando a evolução do pensamento 

científico no campo da conservação ambiental às ações legais no sentido de preservar sítios 

notáveis enquanto patrimônios paisagísticos. A seguir, é apresentado o caso de Natal, 

enfocando a preocupação constante com a manutenção da singularidade da paisagem local 

no debate urbanístico que permeia os conceitos e diretrizes do seu atual Plano Diretor. 

A PAISAGEM E AS RELAÇÕES ENTRE O HOMEM E A NATUREZA 

A expressão “paisagem” normalmente corresponde à imagem do cartão-

postal e está associada a paragens bucólicas, recantos aprazíveis ou sítios notáveis com 

visuais grandiosos. Trechos do litoral, florestas, desertos, lagos e montanhas são frações da 

natureza que por si só correspondem ao ideal de paisagem presente no imaginário social. 

No entanto, está implícita na paisagem a dialética entre as características físicas do planeta 

e o próprio homem, cujos artefatos construídos dialogam com o cenário natural. Os arranjos 

resultantes desse diálogo são o ponto de partida para a concepção das idéias, ou 

representações, das diversas frações da superfície terrestre. As pesquisas e discussões 

acerca da paisagem, bem como as preocupações em preservar o seu caráter singular têm 

origem na investigação das relações entre o homem e a natureza e das suas 

representações em distintos grupos sociais. Esses estudos apontam para a necessidade de 

se preservar determinados atributos da paisagem como um bem coletivo e enquanto marca 

do trabalho humano acumulado ao longo do tempo. 

O interesse científico acerca das relações de troca entre o homem e a 

natureza e das suas representações em forma de paisagens remonta ao século XVIII, como 

conseqüência das viagens de colonização (DEMANGEON, 1952, p. 01). Tais viagens 

atraíram naturalistas e exploradores animados pela curiosidade científica, possibilitaram a 
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comparação entre as sociedades humanas situadas em diferentes graus de civilização e 

geraram estudos que culminaram com o surgimento da geografia humana, definida como o 

estudo dos grupamentos humanos em suas relações com o meio geográfico. Portanto, 

preservar determinados atributos da paisagem significa proteger o legado cultural de uma 

certa comunidade para as gerações futuras. É importante acrescentar que até o século XVI 

a palavra paisagem não estava incluída em nenhum idioma europeu (BERQUE apud 

LOPES JÚNIOR, 2000, p. 50). 

Segundo Milton Santos (1997, p. 63), até o fim do século XIX, persistiu entre 

os geógrafos europeus a idéia de que a geografia correspondente a cada grupo social seria 

explicada pela sua própria ação sobre o meio, de forma que a paisagem e a região eram 

diretamente associadas. Essa idéia se explica pela dificuldade de comunicação entre os 

grupos sociais daquela época, gerando assim paisagens únicas para cada região, de acordo 

com os meios de trabalho e as condições físicas de cada região do planeta. Atualmente, tal 

associação nem sempre é possível. Com a velocidade das evoluções tecnológicas e a 

facilidade das trocas de informações, os aspectos das construções humanas vão cada vez 

mais se assemelhando, independente da região em que se localizam. Assim, hoje a 

paisagem se desassociou da região, resultando unificada e impessoal, principalmente no 

mundo ocidental, composta por vezes de espaços sem identidade e definidos por alguns 

como “não-lugares”3. Essa questão reforça ainda mais a necessidade de se preservar os 

aspectos culturais e as representações sociais, lugares que configuram paisagens 

diferenciadas, hoje raras num mundo “globalizado”. 

A introdução de variáveis como a cultura e, posteriormente, o tempo, 

representam um grande avanço no entendimento da paisagem, na medida em que toda 

mudança reflete o momento vivenciado por um determinado grupo social. Nessa 

perspectiva, foi possível investigar a composição da paisagem a partir de marcos históricos, 

reconhecer a importância dos processos que a consolidaram e fazer a ligação entre o 

espaço e o tempo. Embora sob o ponto de vista do recorte histórico a análise da paisagem 

possa gerar pontos de vista diferentes e, por vezes, antagônicos, esses estudos 

contribuíram para despertar o interesse em preservar na paisagem o seu caráter singular. 

Tornou-se possível reconhecer a importância das marcas do tempo e da história como um 

produto resultante das trocas entre o homem e a natureza, impresso na paisagem. 

A paisagem é composta por frações de formas naturais e artificiais, que se 

constituem num conjunto heterogêneo em que se torna difícil distinguir o que é natural do 

                                                           
3 Para Benko (1998, p. 247) não-lugar se constitui num “Espaço no qual não estão simbolizadas nem 

identidade, nem relação, nem história: os aeroportos, as rodovias, os quartos de hotel 
intercambiáveis, os meios de transporte [...] a mundialização das trocas, da circulação e do consumo 
engendraram a fabricação de lugares intercambiáveis, idênticos em todo o mundo, por onde 
passamos sem nos deter, sem encontrar ninguém”. 
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que é artificial. Pesquisas que objetivam entender as forças de encaixe de que se compõe a 

paisagem são importantes meios para justificar a sua preservação, principalmente em sítios 

que se urbanizam ou se transformam rapidamente, para que não se percam as 

características locais, presentes nas representações sociais. A importância dos estudos que 

consideram o individual e o singular impressos na paisagem, em oposição ao caráter 

uniformizante das transformações espaciais próprias da sociedade contemporânea, reside 

no fato de que estes se constituem no aporte teórico necessário a qualquer ação legal que 

vise à defesa ou à preservação desses aspectos. 

De forma abrangente, Santos (1997, p. 61) define a paisagem como “tudo 

aquilo que vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o 

domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas 

também de cores, movimentos, odores, sons, etc”. Essa definição deixa clara a 

característica de dinamicidade conferida à paisagem pelo autor. Sua transformação não está 

relacionada apenas ao trabalho humano, pois a natureza possui ciclos que se expressam de 

forma espontânea, numa linguagem sazonal composta de cores e formas. Além disso, o 

autor associa a percepção da paisagem a alguns sentidos humanos: a visão, que divisa e 

diferencia o entorno, o olfato, que identifica os odores, e a audição, que percebe os sons. 

Ressalta assim as funções psicofisiológicas pelas quais os seres humanos recebem as 

informações sobre o meio externo, sejam de natureza física ou química. “Se a realidade é 

apenas uma, cada pessoa a vê de forma diferenciada; dessa forma, a visão pelo homem 

das coisas materiais é sempre deformada. Nossa tarefa é a de ultrapassar a paisagem 

como aspecto, para chegar ao seu significado” (SANTOS, 1997, p. 62). Portanto, a 

percepção da paisagem é apresentada por Santos como um processo seletivo e individual. 

Ana Fani Carlos (1994, p. 43), cujos estudos contribuem para essa discussão, 

afirma que a paisagem, enquanto manifestação do urbano, tende a revelar uma dimensão 

necessária da produção espacial, o que significa ir além da aparência. A autora fala sobre a 

importância de se considerar o processo de produção do espaço ao longo do tempo: “A 

paisagem de hoje guarda momentos diversos do processo de produção espacial, 

remetendo-nos ao modo pelo qual foi produzida” (p. 43). Tal qual Santos, citado 

anteriormente, Carlos defende uma análise da paisagem que ultrapasse o mero aspecto 

fisionômico, bem como ressalta a importância de se considerar no processo analítico a 

variável tempo. Para a autora, a paisagem possui dois movimentos: aquele que decompõe a 

paisagem geográfica a partir da consideração do sítio urbano e o que recompõe os 

elementos da paisagem. “A paisagem urbana é a expressão da ordem e do caos, 

manifestação formal do processo de produção do espaço urbano, colocando-se no nível do 

aparente e do imediato” (CARLOS, 1994, p. 44). Os movimentos da paisagem urbana, 

mencionados acima, decorrem do fato de que é impossível construir cidades sem modificar 
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os elementos naturais pré-existentes. A paisagem é recomposta da forma possível pelo 

trabalho humano, através da adequação dos elementos construídos, meios necessários à 

reprodução da força de trabalho, ao suporte físico. 

No Brasil, na ânsia por se tornar moderno e diante da efemeridade de 

determinadas formas arquitetônicas, por vezes se torna difícil perceber a convivência de 

momentos históricos distintos materializados na paisagem urbana, ao contrário de outras 

cidades nos países desenvolvidos. Desapareceram da maioria das nossas cidades grande 

parte do casario colonial e dos palacetes ecléticos. Nem mesmo foram poupados os 

edifícios remanescentes da festejada arquitetura modernista brasileira, muitos deles 

disfarçados sob reformas de gosto duvidoso ou substituídos por novas formas e escalas 

altamente verticalizadas. Diante dessa realidade, que transforma a paisagem com grande 

rapidez, tornou-se necessário disciplinar a produção do espaço urbano através da 

legislação, originando medidas que impõem limites ao processo de uso e ocupação do 

espaço urbano. 

Os signos contidos na paisagem são de grande importância no cotidiano das 

cidades. Vale destacar que a paisagem possui a importante função de alimentar a memória 

social, além de se caracterizar no cenário em permanente transformação, em que se 

desenvolve a vida. Essa renovação constante, característica própria da paisagem, reforça a 

necessidade da sua preservação na medida em que nela estão impressas as trocas entre o 

homem e a natureza, próprias de um determinado lugar. 

Paralelamente ao desenvolvimento da geografia, outros campos da ciência 

buscavam compreender as ações humanas sobre a natureza, como a história natural e a 

ecologia. Tais estudos se disseminaram entre os cientistas e intelectuais do século XIX e se 

configuraram no contexto necessário para o surgimento da conservação ambiental. De 

acordo com Maria Assunção Franco (2000, p. 89), a conservação ambiental pode ser 

entendida como o convívio e harmonia do homem com a natureza com o mínimo de impacto 

possível, sem esgotar os recursos ambientais, permitindo a vida das gerações futuras. Tal 

entendimento está inserido no conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele capaz 

de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações, ou seja, é o modelo de desenvolvimento que não 

esgota os recursos para o futuro. Segundo a autora: 

A conservação ambiental só tomou forma a partir de obras literárias 

memoráveis produzidas por pensadores e filósofos americanos do 

século XIX. Em meados do século XIX, a abertura de ferrovias e o 

desenvolvimento davam acesso a regiões selvagens, o que acelerou 
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a devastação de suas paisagens, antes ilesas. (FRANCO, 2000, p. 

90). 

As primeiras preocupações em torno da necessidade de preservar a 

paisagem se desenvolveram simultaneamente à idéia da conservação da natureza. No 

século XIX, foi concebida nos Estados Unidos a criação de parques e reservas naturais, 

visando proteger a vida selvagem (wilderness) ameaçada pela civilização urbano-industrial, 

destruidora da natureza (DIEGUES, 2000, p. 13). A concepção de áreas naturais protegidas 

foi influenciada pelo desenvolvimento da história natural e do naturalismo, corrente que 

entendia que a natureza só poderia ser preservada afastando-se dela o homem. Foram 

então criadas naquele país as primeiras unidades de conservação, onde não deveriam 

existir moradores, como os parques de Yellowstone (1872) e Yosemite (1890), pensados 

como ilhas em que o homem pudesse apreciar e reverenciar a natureza, refazendo-se da 

vida estressante das cidades (p. 24). Para os idealizadores desses parques, pedaços do 

mundo natural em estado primitivo seriam preservados mesmo que a biosfera fosse 

totalmente transformada. Portanto, esses pensadores estavam imbuídos de um sentimento 

de preservação da paisagem, na medida em que as áreas protegidas se constituiriam numa 

forma de representação das características físicas do país, caso a paisagem natural fosse 

completamente modificada pelo homem. 

Tais pensamentos foram fundamentais para a conscientização do 

esgotamento dos recursos naturais, possibilitando o desenvolvimento de diversas 

investigações científicas no campo da ecologia. Nesse contexto, as conseqüências nefastas 

do desenvolvimento industrial possibilitaram ações concretas no sentido de preservar 

espaços com atributos ecológicos de riqueza natural e estética. O mundo natural foi 

valorizado, iniciando-se os movimentos que culminaram nas primeiras tentativas de proteger 

o meio-ambiente, e conseqüentemente a paisagem, a partir da criação de reservas naturais 

regulamentadas por uma legislação específica. 

Essas idéias surgiram antes, na Europa, onde a vida nas cidades havia se 

tornado insustentável após a Revolução Industrial. De acordo com Franco (2000, p. 89), 

pensadores europeus como Viollet-le-Duc, John Ruskin e William Morris vinham buscando 

os valores de pureza e simplicidade como opositores dos avanços tecnológicos. Houve 

então uma idealização da vida no campo, também influenciada pelo movimento romântico, 

que possibilitou a compreensão do mundo natural num sentido oposto da visão racionalista, 

que só apreciava a regularidade e a simetria da natureza subjugada pelo homem. Para a 

autora a substituição dos jardins bem aparados pelos de estilo inglês, com formas 

irregulares e assimétricas inspiradas nas paisagens silvestres naturais, representa um 

exemplo dessa mudança de atitude. 
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O interesse pela conservação ambiental no Brasil surgiu a partir da presença 

de naturalistas europeus no início do século XIX4. Os estudos e coletâneas de espécies aqui 

desenvolvidas retornaram à Europa e ajudaram a inspirar a idealização da paisagem natural 

brasileira, que passou a ser valorizada no mundo inteiro. A criação de áreas naturais 

protegidas seguiu o modelo conservacionista americano, sendo criado em 1937 o primeiro 

parque nacional em Itatiaia, Rio de Janeiro. O código Florestal Brasileiro foi criado em 1934, 

no governo de Vargas, e hoje o Brasil conta com 35 parques nacionais (p. 141). No entanto, 

desde 1817, haviam sido editadas as principais normas conservacionistas, que orientaram a 

política de defesa dos mananciais durante mais de um século no Brasil. Naquela época, a 

cidade do Rio de Janeiro já enfrentava problemas de abastecimento de água, atribuídos ao 

desmatamento. 

A acelerada destruição das florestas brasileiras levou diversos autores a 

protestarem contra a destruição da natureza, justificando a preservação com o propósito de 

incentivar a pesquisa e oferecer lazer às populações urbanas. (DIEGUES, 2000, p. 127-

131). Na Segunda metade do século XX, destaca-se o trabalho de Roberto Burle Marx, que 

na visão de Franco (2000, p. 147), humanizou a ecologia ao trabalhar com a natureza sem 

procurar imitá-la. O pensamento desse arquiteto-paisagista, expresso em sua obra escrita e 

divulgado em várias conferências por ele realizadas, influenciou a criação de áreas de 

proteção ambiental no Brasil, na medida em que chamou a atenção para a devastação dos 

nossos recursos ambientais. 

A paisagem e suas representações sociais revelam as interações entre a 

natureza e os seres humanos. Portanto, a paisagem resulta da intervenção humana sobre a 

natureza, num processo constante de transformação fruto do trabalho. Atualmente, embora 

atingidos elevados níveis de socialização da informação e conscientização acerca do meio 

ambiente, a humanidade ainda se recente de estudos e políticas que assegurem a 

preservação dos recursos ambientais. Assim, evidencia-se a necessidade de proteger a 

paisagem, na medida em que esta se constitui no resultado de adaptações constantes do 

meio físico aos interesses e necessidades das comunidades humanas. A importância dos 

estudos atuais sobre a paisagem reside no fato de que eles podem vir a ser o aporte teórico 

necessário para a legislação urbanística. 

A PAISAGEM NA CONSTRUÇÃO DO DEBATE URBANÍSTICO EM NATAL 

A Cidade de Natal foi fundada num ponto estratégico do litoral brasileiro, com 

a função de assegurar a defesa do território português. O assentamento urbano se 

desenvolveu tomando a forma determinada pela configuração do seu suporte físico. O Rio 
                                                           
4 Celebridades das ciências naturais, como Johann Baptiste von Spix e Carl Friedrich von Martius, 

visitaram o Brasil no tempo da Imperatriz Leopoldina, Arquiduquesa d’Áustria. (FRANCO, 2000, p. 
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Potengi, o Oceano Atlântico e o vasto ecossistema dunar existente se impuseram enquanto 

limites à expansão urbana, ao mesmo tempo em que possibilitaram a configuração de uma 

paisagem marcada pela dialética entre os elementos naturais e os construtos resultantes do 

trabalho humano. A singularidade dessa paisagem se constitui num patrimônio cultural5 da 

cidade, faz parte do cotidiano dos seus habitantes6 e está presente nas representações 

sociais. Assim, a legislação urbanística tem procurado controlar o uso e a ocupação do solo, 

no intuito de preservar as características peculiares da paisagem local. 

A construção do debate urbanístico em Natal foi pautada pela disposição do 

poder público em contratar arquitetos e urbanistas de renome para aqui trabalharem. Tal 

recurso foi constantemente utilizado ao longo do século XX. Assim, a discussão local em 

torno das questões urbanas foi fomentada pela atuação de profissionais como Herculano 

Ramos, de 1904 a 1908; Henrique Novaes, em 1924; Giacomo Palumbo, em 1929; 

Saturnino de Brito Filho, entre 1935 e 1969; Jorge Wilheim, em 1967; Luiz Forte Netto, em 

1978; Roberto Burle Marx, em 1979; Jaime Lerner, em 1988 e Raquel Rolnik, em 1994. 

As primeiras intervenções urbanísticas de vulto, foram realizadas em Natal a 

partir da instalação da Velha República e visaram melhorar as condições higiênicas da 

cidade e do seu entorno, tendo em vista que naquele momento, o núcleo urbano ainda 

conservava características coloniais e não correspondia ao ideal de cidade republicana. Em 

sintonia com o debate urbanístico irradiado a partir da Europa e dos Estados Unidos, as 

ações do poder público resultaram em diversas alterações morfológicas no espaço urbano e 

demonstram a importância dada naquela época às questões sanitária e ambiental. 

Na primeira metade do século XX, foram realizadas diversas propostas para 

intervenções urbanísticas, nem sempre concretizadas. Algumas dessas propostas merecem 

destaque, como o “Plano Geral de Sistematização de Natal” e o um “Plano Geral de Obras 

para Natal”. O primeiro foi elaborado em 1929 pelo arquiteto italiano Giacomo Palumbo e 

tinha como objetivo fundamental controlar a expansão desordenada da cidade, o que em 

                                                                                                                                                                                     
131). 

5 São constantes as referências aos elementos naturais da paisagem no cancioneiro potiguar. O 
poema “Praieira dos Meus Amores”, composto por Othoniel Menezes e Eduardo Medeiros em 1923, 
foi decretado Canção Tradicional da Cidade pelo Decreto-Lei nº 22/1971: “Praieira dos meus 
amores, encanto do meu olhar [...] Adeus à luz que desmaia, nos coqueirais ao sol-por e bem 
pertinho da praia, o albergue, o ninho, o amor [...] Praieira, linda, entre as flores deste jardim 
potiguar [...] quero, ao sussurro das ondas do Potengi amado, dormir sempre ao teu lado [...] à 
margem verde do rio, serei teu pescador, oh pérola do amor”. Mais recente, a música “Linda Baby”, 
composta por Pedro Mendes em 1998, tornou-se popular como tema da prefeitura municipal: “Esta 
é uma terra de um deus mar, de um deus mar que vive para o sol [...] Belo cai o sol sobre esse rio, 
e esse rio também está perto daqui, venha e veja tanto o quanto é o nosso Potengi [...] a natureza 
espelha o nosso chão, estou cantando a terra que é o meu viver [...] coisas que não têm em todo 
canto e não se deve exigir, isso é Natal [...]Linda baby, baby, linda, volte sempre aqui” (TEIXEIRA, 
1999). 

6 Referências aos elementos da paisagem natural estão contidas nas denominações de alguns bairros, 
como Ponta Negra, Areia Preta, Barro Vermelho, Lagoa Seca, Lagoa Nova, Capim Macio, Alecrim. 
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parte ocorreu, pois esse plano foi transformado numa lei que esteve em vigor até os anos 

1960. O segundo, de autoria do Escritório Saturnino de Brito, data de 1935 e buscava 

adequar e articular os projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário aos 

demais melhoramentos urbanos através de um plano geral. Embora não implementados em 

sua totalidade, tais planos expressaram a preocupação de preservar as qualidades da 

paisagem local e se tornaram referências para a prática urbanística local7. Portanto, 

lançaram bases de sustentabilidade para a regulamentação do processo de uso e ocupação 

do espaço urbano, influenciando ações futuras do poder público local. 

Somente em 1967, partiu da Prefeitura Municipal a iniciativa de retomar as 

ações no âmbito do planejamento urbano. O então prefeito Agnelo Alves contratou o 

Escritório Serete S/A Engenharia, para elaborar o “Plano Urbanístico e de Desenvolvimento 

para Natal”. De acordo com o arquiteto coordenador Jorge Wilheim (1969, p. 202), o Plano 

de Natal apresentou uma inovação básica, sendo o primeiro plano brasileiro a propor 

claramente o urbanismo como uma estratégia desenvolvimentista: “Natal, foi, assim, nossa 

primeira experiência em um urbanismo conscientemente estratégico.” A preservação da 

paisagem natural e da identidade do lugar estavam explicitas nos objetivos do Plano: 

“[...] O quarto objetivo é a preservação da beleza do sítio, 

contribuindo à criação de uma paisagem urbana tipicamente 

natalense. Este sítio já foi descrito e suas características 

sublinhadas. Pretendemos reforçar o “diálogo” visula ente a parte alta 

e a parte baixa da cidade, estimulando a construção de edifícios altos 

nos bordos superiores das rampas e tratando estes rampas com 

casario baixo ou áreas verdes. Este objetivo é geralmente obtido por 

meio da legislação. Desejaríamos ainda criar, no horizonte urbano, 

alguns marcos que permitissem ao cidadão se situar dentro da 

cidade [...] Finalmente, ainda no objetivo de caracterização da 

paisagem urbana, propomos sinalização, iluminação e 

sombreamento diferenciado para os diversos trechos da estrutura 

viária – permitindo sempre fácil identificação do caráter linear e fácil 

localização do cidadão e do transeunte. (WILHEIM, 1969, p.216).   

Se anunciava em Natal a necessidade da adoção de restrições urbanísticas 

para o controle de gabarito em determinadas áreas, na medida em que o referido Plano faz 

referências à beleza natural e às características topográficas como pontos de atração da 

cidade. É digna de admiração a preocupação daqueles planejadores em prover 

                                                           
7 O Plano Geral de Sistematização de Natal alcançou repercussão nacional ao ser apresentado no IV 

Congresso Pan-Americano de Arquitetos, realizado no Rio de Janeiro em junho de 1930, quando foi 
lhe conferida uma medalha de prata do evento. (DANTAS, 1998, p. 122-123). 
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orientabilidade ao tecido urbano, valorizando assim as qualidades da paisagem. O Plano 

alerta ainda para a diminuição progressiva das áreas verdes, propondo intensificar a 

arborização urbana. 

Pedro de Lima (2001, p. 96) explica que o citado Plano não foi implementado, 

mas destaca sua importância no desenvolvimento da prática do planejamento urbano em 

nível local: “o fato de sua elaboração ter contado com a participação de profissionais locais 

[...] se constitui na primeira ação concreta no sentido de iniciar, em Natal, a formação de um 

quadro técnico de planejadores”. Além disso, o Plano Diretor de 1974, o primeiro a ser 

elaborado para Natal, se constituiu numa adaptação, em versão resumida da proposta de 

Wilheim, embora a legislação urbanística implementada tenha promovido grande 

simplificação do Plano original. Os objetivos explicitados no Plano Diretor de 1974 apenas 

se referem, implicitamente, à paisagem enquanto proteção da beleza natural, não 

demonstrando assim um entendimento mais amplo acerca da questão da valorização das 

qualidades do espaço urbano, ao contrário do Plano Urbanístico que o inspirou. 

Em 1984, Natal teve aprovado seu segundo Plano Diretor, chamado “Plano 

de Organização Físico-territorial de Natal”, implementado através da Lei nº 3175/1984. O 

artigo 3º dessa lei define como um dos seus objetivos: “alcançar o desenvolvimento físico 

racional e harmônico da estrutura urbana do município, bem como preservar prédios e sítios 

notáveis pelos valores históricos, culturais, paisagísticos e ecológicos”. Além de estar 

implícita nesses objetivos, a paisagem é citada em outros artigos, demonstrando que a sua 

conservação tinha grande importância para seus idealizadores. As diretrizes gerais do Plano 

recomendam ordenar: 

a) o uso da orla marítima e áreas adjacentes a rios, córregos e outros 

cursos d’água, incentivando as atividades de turismo e lazer, desde 

que não prejudique o equilíbrio ecológico, a paisagem [grifo nosso], 

a qualidade da água, ou provoque alterações no clima; 

b) a preservação da dunas migrantes com a finalidade específica de 

fixá-las e promover a ocupação racional das dunas fixas com o fim 

de manter o equilíbrio da recarga dos aqüíferos subterrâneos; 

c) o planejamento do sistema de áreas verdes, preservando as atuais 

e promovendo o aumento do índice de áreas verdes por habitantes 

(NATAL, Lei 3175/84, art. 5º, inciso X). 

Segundo o artigo 6º da referida lei, para fins de planejamento e controle do 

uso do solo, o município foi dividido em três áreas: Área Urbana – AU, Área de Expansão 

Urbana – AEU e Área de Preservação Permanente – APP. De acordo com os preceitos 
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modernistas, foi definido um zoneamento funcional (Fig.09), subdividindo a cidade em 16 

(dezesseis) zonas, por sua vez subdivididas em outras 60 (sessenta) zonas ou subzonas. 

Para cada zona, foram definidas prescrições urbanísticas e usos conformes e tolerados. As 

coberturas vegetais são definidas como áreas de preservação permanente (APP), 

destinadas a proteger sítios de beleza e valor paisagístico natural, científico ou histórico 

(NATAL, Lei nº 3175/1984, art.193, inciso IV). O conceito das áreas de Preservação 

Permanente (APP), definido pelo Plano no seu artigo 9º, refere-se implicitamente à 

paisagem: 

Por áreas de preservação permanente entendem-se as que por suas 

características físicas, ecológicas, culturais, históricas ou 

paisagísticas, exijam cuidados especiais de manutenção ou 

restauração de seu estado, a fim de proteger, preservar ou recuperar 

o meio ambiente e os patrimônios natural e cultural do Município. 

Algumas zonas denominadas especiais foram objeto de regulamentação 

específica, destacando-se entre elas a Zona Especial de Interesse Turístico (ZET), por sua 

vez subdividida em ZET-1 (Praia de Ponta Negra), ZET-2 (Via Costeira) e ZET-3 (Praias de 

Areia Preta, do Meio e do Forte). Também são consideradas especiais as zonas de 

Preservação Rigorosa (ZPR) e Moderada (ZPM), classificadas no artigo 29 da referida Lei. 

Estas se constituíram em um recurso fundamental de proteção ambiental, em grande parte 

responsável pela configuração da paisagem atual. Outro importante instrumento 

estabeleceu como gabarito máximo permitido o limite de 65 (sessenta e cinco) metros, 

vigente para a cidade como um todo (NATAL, Lei nº 3175/84, art. 62, § 1º). Esse limite de 

gabarito, enquanto vigorou, resultou numa certa preservação da qualidade do ambiente 

urbano. 

Embora nem sempre cumprido à risca, o Plano Diretor de Organização 

Físico-Territorial ajudou a preservar alguns atributos da paisagem natural e, de maneira 

sofrível, os sítios históricos. Porém, nesse Plano o entendimento acerca da paisagem ainda 

é limitado, situando-se apenas no âmbito da beleza e riqueza paisagística. É certo que 

essas categorias se constituem em recursos ambientais que agregam valor ao espaço 

urbano, mas tal entendimento desconsidera as rugosidades da paisagem urbana, marcas do 

trabalho humano pretérito e que, portanto, merecem ser objeto de preservação. 

A praxis acumulada na concepção, análise e gestão dos diversos Planos e 

propostas urbanísticas para Natal e o contexto histórico e político nacional definido ao fim do 

regime militar resultaram na busca do entendimento da cidade real. Como foi dito, alguns 

conceitos do ideário da Reforma Urbana incorporados pela Constituição brasileira, como a 

função social da cidade e da propriedade, estão presentes no atual Plano Diretor de Natal, 
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que busca garantir os direitos dos excluídos partindo do reconhecimento da segregação 

social e espacial no meio urbano. Porém, enquanto a legislação urbanística avança no 

sentido de tentar equacionar as profundas contradições da cidade real, mecanismos são 

criados para burlá-la. O uso desses mecanismos foi potencializado após a mudança de 

governo no âmbito do município de Natal, uma vez que o grupo político atualmente no poder 

mantém estreita ligação com os empresários da construção civil. Dessa forma, o desrespeito 

à legislação conta com a conivência do próprio órgão gestor do Plano Diretor, que até cria 

meios para burlá-lo e reconhecidamente legaliza a cidade ilegal. 

O PLANO DIRETOR DE NATAL E A ÁREAS DE CONTROLE DE GABARITO 

O Plano Diretor atualmente em vigor no município de Natal foi implementado 

pela Lei Complementar nº 07, aprovada e sancionada pela Câmara Municipal em 05 de 

agosto de 1994. Segundo Lima (2001, p.135), “A lei que criou o Plano Diretor 94 também 

concluiu o processo de institucionalização do sistema de planejamento e gestão urbana”. 

Assim sendo, a implementação desse Plano se reveste de importância na medida em que 

concretiza, em seu texto, a transição democrática no âmbito do municipal, fundamentada 

num novo modelo de gestão urbana, e procura garantir o uso social da cidade e da 

propriedade. A gestão democrática da cidade, entendida como a forma de planejar, produzir, 

operar e governar as cidades, submetida ao controle social e à participação da sociedade 

civil, está implícita nos objetivos do Plano: 

O Plano Diretor tem como objetivo o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade, garantindo um uso 

socialmente justo e ecologicamente equilibrado do seu território de 

forma a assegurar a todos os seus habitantes condições de bem-

estar e segurança, conforme dispõem os artigos 118 e 119 da Lei 

Orgânica do Município de Natal. (NATAL, Lei Complementar nº 

07/1994, art. 2º). 

No seu artigo 3º, a referida lei procura assegurar o cumprimento desse 

objetivo por meio de critérios como a preservação, proteção e recuperação do meio 

ambiente e da paisagem urbana, visando garantir a qualidade de vida dos habitantes do 

município e incentivar a atividade turística. Ao contrário das leis anteriores, o atual Plano 

Diretor de Natal estabelece a dissociação entre a conservação dos recursos naturais e a 

preservação das qualidades da paisagem, esclarecendo que os objetivos de preservar, 

proteger e recuperar não se referem apenas aos aspectos paisagísticos. Assim, a paisagem 

urbana é tratada com maior propriedade, podendo-se supor o entendimento do espaço 

enquanto síntese do trabalho humano sobre o suporte natural, acrescido da própria 

sociedade que nele se reproduz. Nesse sentido, Lima (2001, p. 136) afirma: 
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Este Plano Diretor abandona o ideal de construção da cidade 

harmônica preconizada pelo urbanismo racionalista [...] e se dirige à 

cidade real – lugar de conflitos, contradições e interesses 

antagônicos, mas também lugar de interesses convergentes, da 

participação social e da solidariedade. 

Dessa forma, o Plano demonstra o entendimento, por parte dos seus 

idealizadores, da cidade como o resultado do equacionamento possível entre interesses 

diversos e do papel da legislação urbanística enquanto mediadora dessas relações. No 

entanto, é forçoso reconhecer que esse papel encontra limitações nas estratégias do 

mercado imobiliário, principalmente quando a conscientização da população acerca dessas 

questões é incipiente. É necessário que sejam discutidos os limites da legislação, levando 

em consideração que, mesmo com todos os avanços teóricos possibilitados pelo MNRU e 

da incorporação de parte do seu ideário no texto de leis federais, estaduais e municipais, 

ainda não foi garantida a aplicação correta e imparcial dos instrumentos legais disponíveis. 

O Plano Diretor de Natal define todo o território do município como zona 

urbana, o que de fato já era realidade, e estabelece, no seu artigo 13, um macrozoneamento 

segundo o qual a cidade está dividida em três zonas: de Adensamento Básico, Adensável e 

de Proteção Ambiental. Esta última é definida, no artigo 20, como “a área na qual as 

características do meio físico restringem o uso e a ocupação, visando à proteção, 

manutenção e recuperação dos aspectos paisagísticos, históricos, arqueológicos e 

científicos”. Além do macrozoneamento citado, foram criadas Áreas Especiais, denominadas 

Área de Controle de Gabarito, Área de Operação Urbana e Área de Interesse Social. Essas 

Áreas Especiais são definidas como “zonas urbanas com destinação específica ou normas 

próprias de uso e ocupação do solo” (NATAL, Lei Complementar nº 07/1994, art. 22). 

De vital importância para a preservação das qualidades da paisagem, as 

Áreas de Controle de Gabarito são definidas no artigo 23 da referida lei, entendidas como 

“aquelas que, mesmo passíveis de adensamento, visam proteger o valor cênico-paisagístico 

de trechos da cidade” (NATAL, Lei Complementar nº 07/1994, art. 23). Compreendem a orla 

marítima, do forte dos Reis Magos ao Morro do Careca, incluindo o bairro da Redinha e o 

entorno do Parque das Dunas. Com relação à orla marítima, foi incorporada a 

regulamentação do Plano Diretor anterior (NATAL, Lei nº 3175/1984), no que se refere à 

Zona Especial de Interesse Turístico (ZET). Merece destaque a justificativa utilizada para a 

criação dessas áreas, pois o uso do termo “cênico” se constitui numa inovação. É 

fundamental o entendimento de que a presença de elementos naturais inseridos no meio 

urbano, como as dunas, constitui-se um cenário digno de preservação pela função de prover 

identidade e orientabilidade ao tecido urbano. O Plano busca, assim, democratizar o acesso 
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aos marcos visuais da paisagem, na medida em que limita a verticalização nas suas 

proximidades. 

Tais argumentos dificilmente são aceitos pelo mercado imobiliário. No caso 

da orla marítima, a justificativa da limitação do gabarito para a preservação do valor cênico-

paisagístico é pouco questionada, ao contrário do que ocorre com relação ao entorno do 

Parque das Dunas. Lima (2001, p. 139) esclarece que, quando o Plano Diretor ainda estava 

sendo elaborado, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN) e o Sindicato 

da Indústria da Construção do Rio Grande do Norte (SINDUSCON) firmaram um documento 

a respeito, no qual entre outras considerações, protestavam contra as Áreas de Controle de 

Gabarito: 

Segundo o documento, “as áreas propostas para controle de 

gabarito, na sua maior parte, não têm nenhum sentido, 

principalmente as de Petrópolis e Tirol, entre as dunas e as avendias 

Hermes da Fonseca e Salgado Filho, estendendo-se para o sul pela 

av. Eng. Roberto Freire, até Ponta Negra (...) porque não está 

explicitado o que se pretende preservar, nem como, por tratar-se de 

área de melhor potencialidade, principalmente para habitações 

multifamiliares, já consolidada com a existência de vários prédios de 

gabaritos altos. Por outro lado, suas características paisagísticas já 

se encontram em parte afetadas pela presença de favelas, lixo a céu 

aberto, desmatamento, torres de transmissão etc. (...) ”. 

Como está explícito no documento citado acima, as Áreas de Controle de 

Gabarito se localizam em bairros que proporcionam altos lucros ao setor imobiliário, 

preferenciais para a construção de edifícios residenciais verticalizados. Não obstante esses 

protestos e a acirrada discussão que se seguiu na Câmara dos Vereadores, o controle de 

gabarito foi implementado na sua totalidade. No momento da revisão do Plano Diretor, 

descrito a seguir, esses argumentos voltaram à tona através de uma forte campanha, da 

qual participaram diversos segmentos sociais. Amplamente veiculada nos jornais locais, a 

discussão teve o mérito de tornar público o debate em torno da legislação urbanística. 

O caráter inovador e democrático do Plano Diretor de Natal está explicitado 

no texto da Lei, na medida em que prevê sua atualização mediante uma revisão anual: “Este 

plano e sua execução ficam sujeitos a contínuo acompanhamento, revisão e adaptação às 

circunstâncias emergentes e será revisto anualmente, mobilizados para tanto os 

mecanismos de participação previstos na legislação municipal” (NATAL, Lei Complementar 

nº 07/1994, art. 67). No entanto, faz-se necessário lembrar que a legislação urbanística 

somente alcançará seus objetivos, principalmente no que se refere aos limites do uso e 
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ocupação do solo urbano, se houver a participação da sociedade e o empenho neste 

sentido por parte do grupo político que estiver no poder. Nesse sentido, Ruth Ataíde (1993, 

p. 09) afirma: 

[...] impõe-se como condicionante básico a implantação do sistema de 

planejamento, conforme prevê o plano, e o funcionamento eficaz dos 

canais de participação que o estruturam. O novo zoneamento, embora 

busque minimizar os efeitos da lógica perversa e desigual do processo 

de ocupação do solo presente na cidade, não será capaz de operar 

“milagres” se a sociedade não estiver preparada e se não for capaz de 

compreender seu papel no processo. 

Na ocasião da primeira revisão do Plano Diretor de Natal, processo ocorrido 

entre 1997 e 2001, ficou clara a determinação da Prefeitura de Natal em abolir da legislação 

urbanística qualquer instrumento capaz de diminuir o potencial construtivo na cidade. O 

agravante é que nesse momento não se esboçou nenhuma reação popular, somente 

ocorrem tentativas isoladas contra tais arbitrariedades. Assim, foram sendo deformados, aos 

poucos, os conceitos e fundamentos que orientaram a elaboração do Plano Diretor de Natal, 

o qual atualmente se assemelha a uma “colcha de retalhos”, na medida em as Leis 

Complementares ao Plano se referem às alterações ao texto da Lei Complementar nº 

07/1994 pelo simples acréscimo de parágrafos e incisos aos artigos originais, ou pela 

informação de que determinados artigos passaram a ter uma nova redação. Tais alterações 

se constituem num retrocesso em termos de conquistas sociais, pois modificou justamente 

os artigos referentes à preservação ambiental (taxa de impermeabilização), preservação dos 

atributos da paisagem (controle de gabarito) e ocupação do solo (taxa de ocupação, 

densidade, recuos, etc.). Dessa forma, o Plano Diretor de Natal perdeu seu sentido e 

coerência globais. 

Segundo os técnicos envolvidos na elaboração do Plano Diretor de Natal, o 

processo se deu com ampla participação popular. A esse respeito, comenta Rosa de Fátima 

Souza (1993, p. 30): “ [...] Foram então, com as discussões nos bairros, escolas municipais, 

sindicatos, fóruns organizados por profissionais liberais e na mídia, que se buscou formar 

par na elaboração do novo Plano Diretor”. Constata-se, assim, que uma legislação 

urbanística elaborada a partir de um encaminhamento democrático foi modificada ao fim de 

um processo marcado pela intransigência e pelo totalitarismo, com o objetivo de priorizar os 

interesses particulares em detrimento do bem-estar social. 

Praticamente restrito aos meios político e acadêmico, naquele momento o 

debate em torno do processo de revisão do Plano Diretor de Natal teve o mérito de 

evidenciar diversos problemas urbanos, tais como a carência de infra-estrutura, o 
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comprometimento dos recursos naturais e ambientais e a ocupação desordenada do solo 

urbano. Atualmente, estando o curso a segunda revisão do Plano Diretor, novamente a 

discussão é pautada na necessidade de manter ou não alguns instrumentos urbanísticos, 

dentre eles os que se referem à preservação de atributos cênicos-paisagísticos. Limitações 

como o controle de gabarito e as taxas de ocupação e impermeabilização ainda são alguns 

dos pontos mais criticados pelos empresários da construção civil, interessados em abolir 

todas as restrições à ocupação do solo. 

Embora estejam mantidas as áreas de controle de gabarito, o Plano Diretor 

de Natal continua sendo alvo de críticas, muitas vezes provenientes da própria Prefeitura 

Municipal, o que gera preocupações inquietantes com relação à preservação dos atributos 

da paisagem e dos aspectos cênicos-paisagísticos. O mesmo pode ser afirmado com 

relação às Áreas Nom Ædificandi existentes no Bairro de Ponta Negra, área extremamente 

atraente ao capital imobiliário por dispor de um amplo estoque de terras, além de ser a área 

litorânea preferencial para os investimentos turísticos. Em 1999, com a execução de um 

projeto de reordenação urbana, proposto ainda em 1995 a partir do “Concurso Nacional de 

Idéias Para Ponta Negra”, o bairro foi beneficiado pela implantação das redes de 

saneamento e pavimentação. Essas idéias encontram respaldo na mídia, como pode ser 

constatado nos textos publicados no Diário de Natal e abaixo transcritos. 

Antes de Ponta Negra receber as melhorias, a área mais valorizada 

de Natal era o bairro de Petrópolis, devido à infra-estrutura. Há 

muitos anos Petrópolis possui saneamento básico e ruas calçadas. 

Só que Ponta Negra, [...] dispõe de uma das vistas mais bonitas da 

capital: o Morro do Careca. Aí está o diferencial!!! (DN, 26/10/2000 – 

Economia, p.04). 

Ponta Negra. Beira mar, brisa, e lá no alto o Morro do Careca. O 

sonho de muita gente é morar pertinho da praia, e este bairro da 

Cidade do Sol, além de ser conhecido mundialmente como um 

belíssimo cartão postal, é também desejado pelos natalenses e 

turistas como espaço para viver. O bairro cresce freneticamente. A 

urbanização da praia, o comércio, os hotéis, o turismo, os 

restaurantes e a noite agitada são algumas das boas razões disso. 

Junto a esse desenvolvimento, aumenta cada vez mais o número de 

pessoas que busca um cantinho para morar nesse ambiente (DN, 

22/07/2001 – Classimais, 1º Caderno, Imóveis). 

Aprovada ontem na Câmara Municipal uma emenda à Lei 

Complementar [nº 027/2000] que trata de alterações no Plano Diretor 
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do bairro de Ponta Negra. A emenda foi criada pelos vereadores 

Fernando Mineiro e Emilson Medeiros, membros da comissão de 

meio ambiente e garante a manutenção da região próxima à praia na 

Zona Especial de Interesse Turístico, área sujeita a regulamentação 

especial. Além disso, a emenda exclui a Vila de Ponta Negra da área 

sujeita a um maior adensamento populacional. A Lei Complementar, 

proposta pela prefeita Wilma de Faria, determina modificações no 

plano diretor [...] O argumento utilizado é que com a conclusão do 

saneamento do bairro, Ponta Negra passará a suportar um 

adensamento maior, comportando construções de grande porte [...] A 

Lei Complementar foi criada pela prefeita em junho deste ano e já 

tramita na Câmara Municipal há alguns meses. O projeto inicial foi, 

inclusive, aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento [...] (DN, 26/10/2000 – Política/Plano Diretor, p. 03). 

As áreas Non Ædificandi de Ponta Negra, situadas ao longo da margem 

nordeste da Av. Engenheiro Roberto Freire, tendo como limites os acessos à Via Costeira e 

à Rota do Sol, tem um grande potencial paisagístico inexplorado. Sua posição privilegiada 

garante que, mesmo em uma área urbana de grande movimento, os cidadãos e visitantes 

de Natal possam desfrutar de uma vista panorâmica da bela praia de Ponta Negra e do 

Morro do Careca. Esta linha costeira é também ponto crucial para o conforto ambiental do 

bairro e da cidade, pois é receptora da brisa marítima, essencial para a amenização da 

sensação de calor na área urbana. Apesar deste valor declarado e reconhecido, a legislação 

que protege este patrimônio paisagístico tem sofrido repetidas transgressões, com a 

construção de estabelecimentos comerciais dentro da área, apesar das proibições, sem que 

estes ao menos mostrem uma preocupação com a harmonia paisagística e a garantia do 

direito da população à paisagem. 

Atualmente, a ocupação irregular verificada nessas áreas gerou um amplo 

debate na mídia impressa e televisiva. Em resposta, a Prefeitura Municipal se dispôs a 

flexibilizar a ocupação da área, admitindo a inexistência de recursos para a indenização dos 

proprietários e alegando que em alguns trechos da Av. Roberto Freire, as visuais da praia 

de Ponta Negra já se encontram obstruídas por construções existentes no entorno da área 

Non Ædificandi. Para tanto, a Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanismo – 

SEMURB, elaborou uma parceria com a iniciativa privada, no intuito de subsidiar uma 

proposta de ocupação para a área que mescla a construção de praças públicas nos lotes de 

topografia plana e equipamentos de lazer, comércio e de prestação de serviços, tirando 

partido da topografia acidentada que conforma alguns daqueles terrenos. Além disso, alguns 

trechos seriam liberados para edificação, partindo do princípio de que ali a visão do mar já 
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se encontra comprometida. Tal projeto de parceria ainda não foi concluído, atualmente se 

encontra em fase de negociação e detalhamento. 

Para modificar este quadro se faz necessário um grande esforço por parte da 

administração pública e da sociedade, pois as modificações propostas à legislação 

urbanística vão de encontro à função social da cidade e da propriedade, ao mesmo tempo 

em que incentivam o desrespeito à legislação e atentam contra a preservação da 

singularidade da paisagem natalense, tão prezada na construção do debate urbanístico local 

e presente nas representações sociais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As reflexões aqui apresentadas se deram no sentido de tentar apontar 

elementos para a discussão do alcance e eficácia da legislação urbanística no que se refere 

a preservação da paisagem, na medida em que possibilita formular novos argumentos a 

favor da manutenção do controle de gabarito existente em Natal. Procurou-se contribuir 

principalmente no entendimento da singularidade dos atributos da paisagem local como um 

patrimônio cultural e afetivo, cuja preservação se justifica pela sua importância enquanto 

depositária das marcas do tempo e resultado do trabalho humano realizado em função das 

adaptações constantes do meio físico aos interesses e necessidades das comunidades 

humanas. Tendo em vista que no meio urbano essas adaptações modificam continuamente 

a paisagem, pois resultam da demanda sempre crescente por novas formas, consumidas no 

ritmo acelerado da produção dos lugares comuns, se faz necessário preservar alguns de 

seus atributos para que os cidadãos do futuro não se ressintam do sentido do lugar. 

Os argumentos acima são pertinentes no momento em que a paisagem da 

orla marítima de Natal está sendo transformada através de intervenções urbanísticas e pelo 

adensamento de construções verticalizadas que podem comprometer as representações 

sociais e a função social do litoral, inclusive esmaecendo o motivo que lhe dá especificidade 

nas suas potencialidades e que levou ao desenvolvimento da atividade turística – a 

proximidade com a natureza e a possibilidade do desfrute dessa paisagem. 

A legislação urbanística permeia esses processos e se apresenta como a 

alternativa possível para se tentar garantir o direito à paisagem das gerações futuras, mas 

ainda carece, diante do afã dos ganhos do capital imobiliário, dos meios necessários para 

de fato assegurar os objetivos traçados no texto que a define. Como foi dito, a legislação 

buscou em momentos diversos, assegurar a preservação da singularidade da paisagem 

brasileira. No caso de Natal, bem ou mal aplicados, os instrumentos legais contribuíram, em 

grande parte, para construir a identidade do lugar e manter os atributos que hoje são 

responsáveis pela conformação da paisagem local. 
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É imprescindível que sejam equacionados os interesses divergentes e 

contraditórios dos agentes produtores do espaço urbano, sejam públicos ou privados, para 

que sejam mantidas as Áreas de Controle de Gabarito e as Áreas Nom Ædificandi, tal qual 

previstas na Legislação Urbanística de Natal, e ainda que todas as áreas contidas na Zona 

Especial de Interesse Turístico sejam regulamentadas, para que os habitantes e visitantes 

da cidade não continuem a perder referências visuais incorporadas ao seu cotidiano. 
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