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RESUMO 
 

Um planejamento urbano sustentável é aquele que se atenta para o meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável, percebendo que os recursos naturais são finitos, atendendo as 

necessidades do presente, sem comprometimento das do futuro. Com o objetivo de analisar 

os ambientes físicos e sociais da RMN, destacando os problemas socioambientais e as 

condições urbanas de tal área, o presente artigo é configurado por uma metodologia com 

abordagem qualitativa e quantitativa, constituída por duas fases, sendo a primeira 

responsável pelo levantamento do referencial teórico; enquanto a segunda, por meio da 

metodologia do IBEU, permite a utilização das áreas de ponderação do censo demográfico 

do IBGE 2010. Ao final do estudo, pudemos chegar à conclusão de que há, na RMN, um 

IBEU mediano e desigual entre os municípios.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O planejamento sustentável consiste em uma temática interligada à de desenvolvimento 

sustentável ao passo que um desenvolvimento sustentável exige planejamento, assim como 

o reconhecimento de que os recursos são finitos, percebendo que tal desenvolvimento 

busca atender as necessidades do presente, sem comprometer as do futuro. Entender como 

as cidades atuam sobre uma qualidade de vida urbana sustentável é uma questão 

fundamental no contexto de construção de uma cidade sustentável, justa e comprometida 

com a sociedade.  

 

Na contemporaneidade, é notório que um dos maiores desafios da sociedade é a qualidade 

de vida no espaço urbano. Um planejamento urbano, o qual se atente para o meio ambiente 

e o desenvolvimento sustentável, é de fundamental importância, à medida que permite 

reconhecer que os recursos naturais são finitos, precisando-se atender as necessidades do 

presente, porém, sem comprometimento das do amanhã.  

 

Nesse sentido, com a finalidade de analisar os ambientes físicos e sociais da Região 

Metropolitana de Natal (RMN), destacando os problemas socioambientais e as condições 

urbanas da área, o presente artigo segue as orientações de uma pesquisa com abordagem 

qualitativa e quantitativa, onde foi realizado o levantamento do referencial teórico sobre as 

temáticas de planejamento sustentável, qualidade de vida urbana e governança 

metropolitana; bem como a coleta de dados censitários a partir do Censo Demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – 2010, onde nos apropriamos da 

metodologia do Índice do Bem Estar Urbano (IBEU), desenvolvido pelo Observatório das 



Metrópoles, tendo como objetivo principal calcular as condições ambientais urbanas do 

território da RMN.   

 

Este trabalho é fragmentado, juntamente com a introdução e a conclusão, por três 

momentos. O primeiro possibilita enxergar a relação do planejamento sustentável com a 

qualidade de vida no meio urbano; o segundo é responsável por uma reflexão acerca da 

governança na RMN, pontuando elementos sobre a cooperação intermunicipal e o 

desenvolvimento urbano sustentável na Região; e o terceiro e último momento permite 

perceber a RMN no contexto das condições ambientais urbanas.  

 

2 PLANEJAMENTO SUSTENTÁVEL: UM OLHAR CRUZADO COM A 

QUALIDADE DE VIDA NO MEIO URBANO 

 

O século XIX foi um período caracterizado pelo avanço da urbanização, uma vez que as 

aglomerações urbanas passaram por um processo que deu origem as condições atuais das 

cidades, espaços estes que concentram cada vez mais a maior parte da população mundial 

(GOMES e SOARES, 2004). É nesse contexto, como produto da urbanização desordenada, 

presente especialmente nas nações subdesenvolvidas, que a problemática ambiental é 

abordada, agravando-se e ganhando propósito cada vez maior à medida que as cidades são 

expandidas, conforme assinalam os autores referenciados. 

 

Partindo do contexto supracitado, chegamos, mais precisamente, a vertente do 

planejamento sustentável, consistente em uma temática interligada à do desenvolvimento 

sustentável ao passo que um desenvolvimento sustentável exige planejamento, como 

também o reconhecimento de que os recursos apresentam finitude. Ou seja, são recursos 

que, se não bem planejados, podem se esgotar, não atendendo as populações futuras. 

 

O desenvolvimento sustentável consiste em um conceito complexo, o qual envolve outras 

dimensões além da ambiental da sustentabilidade: econômica, ética, temporal, social e 

prática (PUGLISI, 2006). A respeito disso, o autor referenciado discute brevemente a 

respeito das cinco dimensões: 

 
A dimensão econômica da sustentabilidade é bastante discutida, uma vez que as 

indústrias do mundo todo atualmente tendem a adequar seus padrões de produção 

e de consumo às exigências ambientais, implantando ações como a coleta 

seletiva e a reciclagem de lixo. [...] Dimensão ética, na qual se destaca o 

reconhecimento de que o almejado equilíbrio ecológico está em jogo mais do que 

um padrão duradouro de organização da sociedade, mas a vida 134 CANEPA, 

Carla, "Cidades Sustentáveis", in GARCIA, Maria (coordenadora), A Cidade e 

Seu Estatuto, São Paulo, ed. Juarez de Oliveira, 2005, p. 136 97 dos demais seres 

e da própria espécie humana (gerações futuras); dimensão temporal, que rompe 

com a lógica a curto prazo e estabelece o princípio da precaução, bem como a 

necessidade de planejamento a longo prazo; dimensão social, que expressa o 

consenso de que só uma sociedade sustentável – com pluralismo político e menos 

desigual – pode produzir desenvolvimento sustentável; dimensão prática, na qual 

se reconhece como necessária a mudança de hábitos de consumo e de 

comportamentos (BRASIL, 1997 apud PUGLISI, 2006, pp. 96–97). 

 

Seguindo essa linha de discussão, Júnior e Ferreira (2006) mencionam as cinco dimensões 

a seguir como forma de fundamentação do desenvolvimento sustentável: “A) econômica, 

B) social, C) cultural, D) espacial e E) ecológico” (JÚNIOR e FERREIRA, 2006, p. 84). A 

dimensão ambiental da sustentabilidade é denominada por estes autores como “ecológica”, 



dimensão esta relacionada aos “aspectos ecológicos no processo de desenvolvimento 

sustentável” (SACKS, 1996 apud JÚNIOR e FERREIRA, 2006, pp. 84–85). 

 

Partindo do que foi assinalado e discutido anteriormente, percebemos que o 

desenvolvimento sustentável, um conceito complexo, está cada vez mais presente nas 

discussões ambientais e urbanas contemporâneas, como no contexto da qualidade de vida 

urbana. Para que o desenvolvimento sustentável venha a acontecer de fato, é necessário 

que exista uma combinação entre os aspectos atrelados à preservação do meio ambiente, à 

qualidade de vida, à justiça social – acesso a serviços públicos de qualidade –, ao 

desenvolvimento econômico e ao uso racional dos recursos da natureza (em especial, a 

água). 

 

Assim sendo, sabemos que, nos dias de hoje, as cidades têm se tornado objeto de estudo e 

pesquisa no que se refere à vertente ambiental, uma vez que, de sua sustentabilidade, 

depende a qualidade de vida e do bem estar urbano de seus indivíduos, sendo o ambiente 

urbano um ambiente artificial, o qual é modificado por esses indivíduos de acordo com 

necessidades particulares. Sobre isso, observamos que as cidades precisam ser estruturadas 

de modo sustentável, organizado e planejado, para que as populações futuras (nesse caso, 

do meio urbano) não venham a sofrer com consequências negativas, geradas no e pelo 

presente.  

 

3 BREVE REFLEXÃO SOBRE A GOVERNANÇA NA RMN: COOPERAÇÃO 

INTERMUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL  

 

No Brasil, assim como na maioria dos países periféricos capitalistas (MARICATO, 2007), 

o processo de urbanização das cidades esteve atrelado ao avanço paulatino da indústria e 

das inovações tecnológicas. Por conseguinte, o “surgimento de tecidos urbanos sem 

precedentes” (SOUZA, 2015. p. 15) no país ampliaram, sobremodo, o lócus dos problemas 

ambientais, engendrando-os ao caos da contemporaneidade, em áreas que se expressam 

para além dos limites administrativos dos municípios. A formação do espaço urbano 

historicamente esteve associada à marginalização, a degradação socioambiental e exclusão 

das massas populares da maioria das políticas públicas (MARINS, 1998).  

 

Neste ínterim, concorrem temas como condições ambientais e de habitabilidade, 

esgotamento sanitário, produção e destino de resíduos sólidos, infraestrutura urbana, 

acesso aos serviços públicos básicos, etc., não raramente, como privilégio a uma pequena 

minoria econômica (HALL, 2009). Aqui, nos referimos ao processo de metropolização das 

cidades, que ocorre a partir do processo de integração no entorno de uma cidade polo e, 

neste sentido, configura um território ampliado e, portanto, tende a ampliar à mesma 

proporção os problemas urbanos em escala metropolitana. 

 

Diante disso, está claro que o município não é a unidade adequada para o enquadramento 

territorial da maioria das políticas públicas, dos processos econômicos e sociais, bem como 

das questões ambientais, quando nos referimos a Regiões Metropolitanas (RMs). 

Transporte, emprego, saneamento, água, arborização e terra urbana adequada para 

habitação e equipamentos públicos são alguns exemplos de problemas urbanos que não se 

resolvem dentro dos limites administrativos dos municípios. 

 

O processo de metropolização é um indicador claro de que os problemas urbanos 

dificilmente poderão ser enfrentados por políticas setoriais desarticuladas entre si e ações 



desencontradas dos entes federados. Gerir de maneira compartilhada os problemas 

metropolitanos, ao mesmo tempo em que gera um grande desafio, aponta para uma 

maneira eficiente e sustentável de tratar as políticas públicas territoriais com impacto em 

escala metropolitana. Isto é, os municípios proverem-se de mecanismos que sustentem uma 

estrutura de governança compartilhada oferta-lhes a condição de resolver articuladamente 

os problemas que afetam em escala também metropolitana.   

 

Na RMN, no entanto, nota-se pouco esforço dos gestores locais no empenho da questão 

metropolitana e de dotá-la de uma estrutura eficiente, desde a sua institucionalização em 

1997. Hoje com os 14 municípios que compõe a RMN, apenas o Conselho de 

Desenvolvimento Metropolitano de Natal (CDMN) e o Parlamento Comum parecem ter 

alguma expressão relevante, ainda que com atuação incipiente (SOUZA, 2015). 

 

Instituída pela lei complementar estadual nº 152 de 1997, inicialmente a RMN foi 

integrada por Natal (capital do estado), Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, 

Extremoz e Ceará-Mirim. Curiosamente, essa configuração inicial congrega as cidades que 

atualmente apresentam fenômenos característicos metropolitanos, dentre os quais são mais 

notáveis a conurbação e o movimento pendular entre Natal/Parnamirim e Natal/São 

Gonçalo do Amarante. A partir do ano de 2002 outras cidades passaram a integrar a 

composição da RMN pela eminência de leis complementares estaduais. Isto é, além dos 

anteriormente mencionados, os municípios de São José do Mipibu, Nízia Floresta, Monte 

Alegre, Vera Cruz, Maxaranguape, Ielmo Marinho, Goianinha e Arez estão integrados à 

RMN. 

 

Considere-se que RM é espaço de complexas relações e de permanente conflito de 

interesses frente à fragmentação e ao predomínio setorial nas políticas, superposição de 

ações e de agências responsáveis pelo planejamento e execução de funções públicas de 

interesse comum. Para efeito de entendimento, neste caso, interesse comum é o conjunto 

políticas públicas que demandam de atuação coletiva dos municípios para a resolução dos 

problemas que afetam o território metropolitano, ostensivos para além dos limites político-

administrativos, isto é, “política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de 

um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em municípios limítrofes”, 

conforme definição do Estatuto das Metrópoles. No caso analisado, pudemos perceber 

diversos fatores que influenciaram, e influenciarão, nos rumos da governança 

metropolitana da RMN. 

 

Primeiramente, flagrante a falta de ação conjunta entre os governos municipais para 

subsidiar a resolução dos problemas metropolitanos, condicionada por um desinteresse 

coletivo que se expressa na inexistência de uma agenda comum entre as municipalidades e, 

some-se a isso, a própria fragilidade do arranjo institucional (com apenas duas 

institucionalidades) e inexistência de um fundo de desenvolvimento metropolitano, 

demonstram que não há, de fato, uma governança metropolitana na RMN. 

 

Nas eleições municipais de 2012, Clementino e Ferreira (2015, p. 307) nos mostra que o 

quadro de prefeitos eleitos nos municípios da RMN é o seguinte: em Natal e em 

Parnamirim, o PDT; em São Gonçalo do Amarante e em Ceará-Mirim, o PR; em Monte 

Alegre, São José do Mipibu, Extremoz e Vera Cruz, o PMDB; em Nísia Floresta, o DEM; 

em Macaíba, o PMN. Os municípios de Maxaranguape, Ielmo Marinho, Goianinha e Arez 

não entraram nesse estudo, em virtude de apenas recentemente estes municípios serem 



anexados a RMN, entretanto cabe mencioná-los: são respectivamente prefeitos do PSDB, 

PSD, PMDB e PR. 

 

Por conseguinte, a instabilidade do CDMN, condicionado a participação dos governos 

municipais que não dialogam, dificulta o progresso nas tentativas de articulação dos 

municípios. Considere-se a heterogeneidade da representação político-partidária dos 

municípios da RMN e acrescentem-se os conflitos político-ideológicos inerentes. Logo, 

podemos perceber que a configuração heterogênea resulta em um cenário no qual o 

consenso pode ser objetivo árduo de se alcançar. Assim, a concepção de políticas públicas 

de governo, e não de Estado, exacerba as dificuldades existentes na pactuação de uma 

governança metropolitana. Considere-se, sobretudo, a volatilidade das conjunturas 

políticas intramunicipais. Visto que, a cooperação requer a construção e manutenção 

contínua das estruturas de governança, na qual é imprescindível a existência de consenso e 

ações coletivas que atendam as demandas existentes. 

 

No entanto, corrobora para uma solução atenuante a eminência do Estatuto das Metrópoles, 

sancionado em janeiro de 2015, que embora não avance sobre definições de conceitos no 

que tange a governança metropolitana, preconiza a articulação intermunicipal e estabelece 

uma série de mecanismos tangíveis às municipalidades: tais como criação de planos 

setoriais interfederativos; criação de um fundos públicos de desenvolvimento 

metropolitano; consórcios públicos; convênios de cooperação; contratos de gestão; e, 

parcerias púbico-privadas interfederativas. Neste caso, a referida “solução” incide 

basicamente na obrigatoriedade, sob pena dos governos responderem por crime de 

improbidade administrativa no caso do não cumprimento, da criação de um plano de 

desenvolvimento integrado. Cabe ressaltar que a RMN já conta, desde 2007, com o “Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Sustentável para a Região Metropolitana de Natal”, mas 

que sequer saiu do papel. 

 

É importante ressaltar que, é de responsabilidade do governo do estado do Rio Grande do 

Norte a manutenção das instâncias colegiadas e executivas de gestão metropolitana, através 

de recursos orçamentários alocados à Secretaria de Planejamento e Finanças (SEPLAN), a 

qual é vinculada a coordenação da RMN. Todavia, o CDMN, desde que começou a 

funcionar, no ano de 2001, vem passando por longos períodos de inatividade.  

 

De portas fechadas desde 2010, o CDMN foi reaberto pelo governo do estado em 19 de 

agosto de 2015. A reunião teve como pauta as exigências do recente Estatuto das 

Metrópoles, mas a principal definição foi a posse de 15 novos conselheiros, dos quais 12 

são os prefeitos das cidade que integram a RM, um representante da Assembleia 

Legislativa, um representante do Parlamento Comum e o secretário de estado de 

Planejamento e das finanças. Além disso, iniciou-se a discussão sobre a criação de uma 

agenda comum aos municípios da RM.  

 

A reativação desta estrutura pode servir tanto para suscitar a cooperação entre os 

municípios, no que tange o incentivo aos entes federados a agirem em favor dos interesses 

comuns, quanto para a coordenação das políticas públicas setoriais que venham a ser 

implementadas com vistas ao desenvolvimento sustentável da RMN, focando em ações 

estratégicas voltadas ao desenvolvimento integrado das municipalidades – econômico, 

social e ambiental.  

 

 



4 A RMN E AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS URBANAS 

 

A reativação do CDMN operacionalizou a criação de novos Grupos de Trabalho (GTs), aos 

quais foram delimitadas áreas temáticas específicas de discussão. Um destes grupos 

instalados versa sobre resíduos sólidos e gestão ambiental. Neste espaço o diálogo e a 

integração entre municípios deve ser incentivada com o objetivo de, no futuro, criar uma 

agência metropolitana voltada para a governança ambiental e de resíduos sólidos. 

Entretanto, para que essa agência possa ser criada, vários desafios e entraves precisam 

ainda ser enfrentados.  

 

O primeiro e principal desafio é o de como integrar institucionalmente a gestão ambiental 

da RMN. Outros problemas necessitam de solução em curto prazo, como: a destinação de 

resíduos de construção, a destinação dos resíduos de podação de árvores e a destinação dos 

resíduos de saneamento. Além da ampliação da coleta seletiva (com inserção social dos 

catadores de materiais recicláveis) e da aceleração da implantação da logística reversa para 

segmentos com acordo setorial firmado. 

 

O planejamento de políticas públicas urbanas ambientais é necessário para que ocorram 

bem estar urbano e qualidade de vida mais positivos para a população, pois quando o 

planejamento é feito com eficácia a nível metropolitano, os efeitos das políticas tendem a 

atingir toda a população metropolitana, desde a cidade polo aos municípios com algum 

nível de integração metropolitana. 

 

Algumas variáveis ambientais são muito importantes para medir a satisfação e, 

principalmente, a relação dos indivíduos com o ambiente. Pois, “[...] a consciência de que 

as fontes de riquezas estão „contaminadas‟ por „ameaças colaterais‟ [...] é algo novo, [que] 

passou despercebido por muito tempo [...]” (BECK, 1998). Isso é bastante preocupante. 

Por isso que para descobrir se os planejamentos municipais e metropolitanos estão sendo 

eficientes ou/e se a RMN compartilha de um bem estar positivo dentro do eixo ambiental é 

necessário analisar informações sobre o “bem estar dos indivíduos residentes em áreas 

urbanas [dentro de] um conjunto de condições materiais de vida, a serem providas pela 

cidade e utilizadas de forma coletiva” (RIBEIRO, RIBEIRO, 2013).  

 

O Índice de Bem Estar Urbano (IBEU), que foi desenvolvido pelo Observatório das 

Metrópoles, é formado por variáveis que nos mostram com precisão o que acontece dentro 

da realidade das regiões metropolitanas do país. Ele é medido em uma escala que vai de 0 

(pior avaliação) até 1 (melhor avaliação). E o seu objetivo principal é fomentar a 

elaboração, avaliação e análise de políticas públicas urbanas brasileiras. Desta forma, 

podemos refletir ações de governança mais eficazes dentro das metrópoles, refletindo em 

grande medida a vida urbana de forma mensurável. 

 

Então, utilizando-se do IBEU com uma visão local, nos utilizamos da análise das 

condições ambientais urbanas na RMN. Esta variável é “concebida a partir de três 

indicadores: arborização do entorno dos domicílios, esgoto a céu aberto no entorno dos 

domicílios e lixo acumulado no entorno dos domicílios” (RIBEIRO, RIBEIRO, 2013). 

 

4.1 Análise do IBEU Local ambiental 

 

No âmbito do Bem Estar Urbano, a dimensão de Condições Ambientais Urbanas é 

concebida através da arborização do entorno dos domicílios, esgoto a céu aberto no 



entorno dos domicílios e lixo acumulado no entorno dos domicílios. Esses indicadores 

“refletem em grande medida a dimensão ambiental referida à vida urbana” (CHETRY, 

OLIVEIRA, 2013). 

 

Segundo dados do Censo do IBGE de 2010, há carência de áreas verdes nas áreas urbanas 

das cidades brasileiras e, além disso, existe um índice elevado de domicílios com péssimas 

condições de esgotamento sanitário. Um terço dos domicílios brasileiros não têm uma 

árvore em suas áreas urbanas e nem em seu entorno. O problema piora próximo aos 

domicílios pobres. Nas moradias com renda per capita mensal de até 1/4 do salário 

mínimo, 43,2% não têm árvores no entorno. O índice cai quase à metade, para 21,5%, nos 

domicílios de renda de mais de dois salários mínimos por pessoa. 

 

Já sobre esgotamento sanitário, pelo menos 18,5 milhões de pessoas vivem em áreas 

urbanas com esse tipo de problema. Pouco mais de 11% das moradias em áreas urbanas 

estão próximas a locais insalubres e sem condições alguma para moradia. A maioria dessas 

residências se encontra em áreas pobres, enquanto que áreas mais abastadas a porcentagem 

de esgoto a céu aberto ou dejetos de materiais insalubres é pouco impactante. Já sobre a 

coleta de lixo, o censo de 2010 identificou cerca de 8 milhões de pessoas que relataram a 

ausência de coleta dos resíduos em suas residências.   

 

Analisando, agora, a partir das áreas de ponderações do censo de 2010, o IBEU Local das 

condições ambientais da RMN, conforme descrição na figura 01, podemos perceber uma 

semelhança com a realidade nacional. Ao analisar os municípios metropolitanos, temos a 

capital Natal e o município de São Gonçalo do Amarante apresentando média de 0,58 

dentro do cálculo das condições ambientais urbanas contidas no IBEU. Andando contra a 

tendência nacional, o pequeno município de Vera Cruz é avaliado com 0,88 no IBEU 

ambiental, sendo o índice mais alto da RMN. E o que apresenta pior condição ambiental 

urbana na média é Nísia Floresta com média de 0,57. 

 

A RMN tem uma média de 0,66 em condições ambientais urbanas, o que nos faz presumir 

que nessa dimensão do IBEU, a RMN apresenta dados positivos. No entanto, essa é a 

média. Algumas localidade apresentam dados extremamente baixos, principalmente na 

cidade polo. Esses locais mostram uma situação precária e problemática que se repete em 

várias cidades brasileiras. A ausência de políticas públicas direcionadas para resolver os 

problemas de coleta de lixo, arborização das vias públicas e o esgotamento sanitário dessas 

localidades são riscos que não interessam aos governantes no momento, pois não impactam 

com força no presente e sim no futuro. No entanto, nos fala Beck (1992) que “é através da 

abstração (negação) da sociedade do risco” que os problemas surgem e se realizam. E 

como acontece em outras RMs, a grande Natal concentra uma alta densidade populacional, 

principalmente na cidade polo. Isso influencia significativamente nos serviços públicos de 

esgotamento sanitário e de coleta de lixo, sendo mais complicado ainda em áreas de 

vulnerabilidade social e que historicamente convivem com esses problemas.  

 



 
Fig. 01 Condições Ambientais Urbanas da Região Metropolitana de Natal – 2010 

 
Fonte: Base de dados do Observatório das Metrópoles. 

Nota: Os municípios de Maxaranguape, Ielmo Marinho, Arez e Goianinha foram incluídos na RMN após a 

divulgação do censo de 2010; por essa razão não foram incluídos nesta pesquisa. 
 

Destarte, ainda observando com calma cada indicador da dimensão de condições 

ambientais, vemos que em arborização, o município de Vera Cruz obteve o índice mais 

elevado com média de 0,99; já Extremoz com o índice zerado foi o município com índice 

mais baixo, além dele, São Gonçalo do Amarante e uma localidade de Ceará-Mirim 

apresentaram números absurdamente baixos em comparação com outros municípios. 

 



Quanto ao indicador de esgoto a céu aberto, Extremoz contraria o indicador de arborização 

e obteve 1,00, registrando o maior índice entre os municípios metropolitanos. Ao contrário, 

Nísia Floresta com 0,37 registrou o menor índice. No entanto, mesmo Nísia Floresta sendo 

o município que apresenta o índice mais baixo na média, algumas áreas de ponderação de 

Natal conseguem ser bem piores. Localidades que se encontram nas Regiões 

Administrativas Norte e Oeste da capital apresentam números lamentáveis que chegam a 

0,01 na área de ponderação que representa os bairros populares de Felipe Camarão e 

Guarapes. Existe aqui uma correlação entre pobreza e ausência do serviço público que 

impacta diretamente nos resultados do índice. Isso nos faz refletir o quanto que as 

liberdades individuais e principalmente as coletivas contribuem para o desenvolvimento, 

porém, quando as “tomada de decisões públicas [...] impelem o progresso dessas 

oportunidades” (SEN, 2010), a ação não é bem efetivada e consequentemente acaba 

implicando diretamente nas liberdades humanas e sociais. 

 

Quanto ao lixo acumulado no entorno dos domicílios, Vera Cruz com média 1,00 que 

apresentou o índice mais elevado. A cidade do Natal, como no indicador de esgoto a céu 

aberto, mais uma vez mostra sua incapacidade gerencial no tratamento de seus resíduos e 

deixa a desejar quando o assunto é um bem estar urbano melhor para sua população, 

principalmente a mais carente. A capital potiguar aparece no IBEU contendo 3 áreas de 

ponderações, que ficam localizadas em áreas pobres da cidade, com índices bem abaixo da 

média (0,0; 0,39 e 0,40), enquanto outras localidade, bem localizadas, aparecem com 

avaliação positiva. Isso demonstra que existe uma segregação na cidade, e quem sofre com 

a ausência de boas condições ambientais são as pessoas que geralmente já sentem os 

sintomas da questão urbana, diariamente. 

 

Em suma, o IBEU e suas dimensões dentro do território da RMN mostra que, no geral, a 

grande Natal tem boas condições gerais de bem-estar urbano. Mas quando focamos na 

dimensão de condições ambientais urbanas, vemos que mesmo a média sendo positiva, 

cada indicador que forma a dimensão mostra as particularidades e, consequentemente, os 

problemas de cada área de ponderação da RMN. Os resultados do IBEU nos mostram uma 

região metropolitana positiva em seu bem-estar urbano, porém, na prática, as 

desigualdades territoriais, ambientais e sociais não apresentam um desenvolvimento 

sustentável significativa para a população metropolitana. 

 

5 A TÍTULO DE CONCLUSÃO 

 

Em virtude dos aspectos observados, as discussões sobre desenvolvimento e planejamento 

sustentáveis, as implicações do quadro da governança metropolitana na constituição do 

espaço metropolitano de Natal – do ponto de vista do da articulação e capacidade de 

resolução integrada dos problemas urbanos comuns a nível supramunicipal – e as suas 

conexões com IBEU Local, em especial no que concerne as condições ambientais urbanas, 

confirma-se haver situação mediana e ao mesmo tempo desigual nos municípios da RMN, 

ou seja, varia em amplitudes consideráveis dos centros para as áreas periféricas. 

 

Do ponto de vista da estrutura institucional da RMN, conclui-se que há alguns 

movimentos, embora com considerável atraso e modesta pontualidade, em relação ao 

desenvolvimento urbano levar em conta a relevância do planejamento sustentável para o 

espaço metropolitano de Natal. É notório, contudo, que a estrutura de desenvolvimento 

territorial urbano, relacionada à dinâmica populacional e seus reflexos na dinâmica urbana, 



emerge manifestações concretas das desigualdades sobre a organização social do espaço 

metropolitano de Natal. 

 

Por fim, a configuração política da RMN, notadamente heterogênea, implica divergências 

político-ideológicas que prejudicam a articulação intramunicipal metropolitana, sobretudo 

porque às municipalidades são alçados interesses localistas e desconectados com as 

convergências simultâneas dos problemas ambientais urbanos (e muitos outros) que 

concorrem para a conformação do quadro do IBEU descrito.  
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