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RESUMO 

 
CAMINHOS QUE ESTRUTURAM CIDADES: REDES TÉCNICAS DE 
TRANSPORTE SOBRE TRILHOS E A CONFORMAÇÃO INTRA-URBANA DE 
NATAL (1881-1937) 
 
A estrada de ferro, a partir de 1870, se torna uma reivindicação recorrente nos 
discursos da imprensa e das elites políticas, devido ao isolamento geográfico de Natal. 
A implantação das duas vias férreas que atendiam a capital – a Estrada de Ferro de 
Natal a Nova Cruz, posteriormente encampada pela Great Western Railway Company, e a 
Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte – tiveram implicações em seu 
ambiente urbano. Enquanto que as estruturas ferroviárias se consolidavam no âmbito 
da cidade, outros mecanismos de transporte eram instalados durante a primeira 
década do século XX, como as linhas de bonde, que também se deslocavam por 
trilhos. Levando em conta essas questões, pode-se perguntar: como as ferrovias e os 
bondes – suas demandas, caminhos e edificações – influenciaram na organização 
interna de Natal? Trabalhamos com a hipótese geral de que a influência das redes 
técnicas compostas pelos bondes e pelas estradas de ferro sobre o espaço intra-
urbano de Natal se deu de forma diversificada, ora consolidando aspectos sócio-
espaciais de algumas áreas, ora promovendo a ocupação de outras.  O impacto sobre o 
território da cidade também se dá de maneira diversificada entre os 
edifícios/complexos ferroviários e os caminhos. A diferente escala existente entre o 
trem e o bonde – velocidade, tamanho, nível de ruído, fluxo, entre outros – também 
ocasiona reflexos distintos no ambiente urbano. O objetivo principal deste trabalho é 
o de compreender o papel das redes técnicas de circulação na estruturação do espaço 
intra-urbano, de forma a contribuir à historiografia urbana que trata do assunto. O 
universo de estudo abrangido é a cidade de Natal. Já o recorte temporal adotado, entre 
1881 e 1937, marca temporalmente a trajetória das vias férreas e dos bondes no Rio 
Grande do Norte: em 1881 é inaugurado o primeiro trecho de vias férreas no estado – 
de Natal a São José de Mipibu –, bem como, o complexo ferroviário na Praça da 
República – futura Augusto Severo –, o ano de 1937 corresponde ao período eminente 
do declínio dos bondes como sistema de transporte público em Natal. Nesse período, 
década de 1930, as ferrovias e os bondes, apesar de estruturas consolidadas, passavam 
a enfrentar de maneira mais intensa a concorrência oferecida pelos veículos 
automotores. O referencial teórico adotado se baseia, sobretudo, nos conceitos e 
análises de autores como Flávio Villaça e Roberto Lobato Corrêa – referências para as 
concepções de “estrutura urbana”, “localização”, “acessibilidade”, entre outras – e 
Gabriel Dupuy – base para o entendimento da questão das “redes técnicas urbanas”. 
Essas referências revelam o conflito entre as realidades que compõem o universo 
urbano – interesses e valores –, o que é um fator determinante na estruturação do 
espaço intra-urbano. As fontes utilizadas foram de duas naturezas distintas: 
primárias, tanto periódicos de época, como mensagens e relatórios oficiais de governo; 
e secundárias, referentes à revisão bibliográfica realizada sobre os autores que tratam 
do tema em estudo. Também são utilizadas pelo estudo várias fontes iconográficas, 
presentes no Grupo de Estudo “História da Cidade e do Urbanismo” (HCUrb/DARQ) 
e levantadas a partir das pesquisas de campo realizadas. 
 
Palavras-chave: Ferrovia, bonde, redes técnicas urbanas, espaço intra-urbano. 
  



ABSTRACT 

PATHWAYS AND THE CONSTRUCTION OF THE CITY: RAIL TRANSPORT 
TECHNICAL NETWOKS AND THE URBAN CONFORMATION OF NATAL (1881-
1937).  
 
Author: Gabriel Leopoldino Paulo de Medeiros 
 
 
The railroad, from 1870 and on, becomes an usual complaining in the press’s and 
politician elite’s speeches, especially because of Natal’s geographic isolation. The 
implantation of two railroads in the capital territory – Estrada de Ferro de Natal a 
Nova Cruz, afterwards part of Great Western Railway Company network, and Estrada de 
Ferro Central do Rio Grande do Norte – had serious implications in the urban 
environment. While railroad’s structures were already consolidated, other 
transportation mechanisms were being implanted in the first decades of the 20th 
century, such as trams’ lines, which, by the way, was a transport modal that also used 
rails as a dislocation meaning. Considering these questions, we may ask: how come 
railroads and tramways – demands, roads and buildings – had influenced the internal 
organization of Natal? We work with the general hypothesis that the influence of 
technical networks, composed by tramways and railroads, over Natal’s urban space 
happened in a diversified way, sometimes consolidating social aspects in certain 
areas, sometimes improving the occupation of others. The impact over the city’s 
territory also happens in a diversified way between the buildings/railroad’s 
complexes and the pathways. The different scale of the train in comparison to the 
trams – velocity, size, noise level, flow, among others – is also a cause to the different 
consequences in urban environment. The main objective of this work is to 
understand the role of circulation technical networks in the construction process of 
urban space in Natal, as a way to contribute to the urban historiography about the 
subject. The time frame adopted, between 1881 and 1937, marks the time path of 
railroads and tramways in Rio Grande do Norte: 1881 is the year of railroad’s first 
section inauguration – from Natal to São José do Mipibu – as well of the railroad 
complex in the Republic Square in Natal; the year of 1937 marks the beginning of 
tramways’ declination process in the city. At this time railroads and tramways had to 
face more intensively the competition of motor vehicles. The theory reference adopted 
is based on concepts and analysis of authors, such as Flávio Villaça and Roberto 
Lobato Corrêa – references to the concepts of “urban structure”, “localization” and 
“accessibility” – and Gabriel Dupuy – to explain the concept of “urban technical 
networks”. These references reveal the conflict of different realities in the urban 
universe – interests and values – which is an important factor about the construction 
of urban space. The information sources used were from two distinctive natures: 
primary, journals of the time studied and official government reports, and secondary, 
based on other works about the subject. It was also used by this study iconographic 
source, especially images from the data base of the research group “História da 
Cidade, do Território e do Urbanismo”. 
 
Key words: “Railroad”, “Tramway”, “Urban Technical Networks”, Urban Space”. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Ercília, para estabelecer as ligações que orientam a vida da cidade, os 

habitantes estendem fios entre as arestas das casas, brancos, ou pretos ou 

cinza ou pretos-e-brancos, de acordo com as relações de parentesco, troca, 

autoridade, representação. Quando os fios são tantos que não se pode mais 

atravessar, os habitantes vão embora: as casas são desmontadas; restam 

apenas os fios e os sustentáculos dos fios. 

CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. 
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A estrada de ferro, a partir de 1870 se torna uma reivindicação recorrente nos 

discursos da imprensa e das elites políticas norte-riograndenses. O isolamento físico 

de Natal – enclaustrada pelas dunas, pelo oceano e pelo rio – precisava ser quebrado 

para que, assim, a cidade pudesse se desenvolver. A década de 1880 traz a primeira 

ferrovia: a Estrada de Ferro de Natal a Nova Cruz, posteriormente encampada pela 

Great Western Railway Company. Essa via tinha como principal característica interligar 

Natal às províncias da Paraíba e Pernambuco. No início do século XX, outra linha tem 

a sua construção iniciada, a Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, dessa 

vez de caráter de penetração1. A Central deveria interligar Natal – partindo do seu 

porto2 – às principais regiões produtivas potiguares, passando pelo vale do Ceará-

Mirim e terminando na região seridoense, importante zona algodoeira. As 

características de implantação territorial se materializam no espaço urbano de Natal. 

A construção dessas linhas e das primeiras rodovias faz com que a capital norte-

riograndense passe por um processo de reafirmação da sua função como centro 

principal administrativo e, principalmente, como núcleo de intercâmbio comercial do 

estado.  

Enquanto que as estruturas ferroviárias se consolidavam no âmbito urbano, 

novos mecanismos eram instalados, como as linhas de bonde. Os bondes passam a 

fazer parte do cotidiano natalense a partir de 1908 – ainda à tração animal –, sendo 

incorporados efetivamente à dinâmica urbana em 1911, com a sua eletrificação e 

expansão das linhas. Os bondes se tornam, destarte, o primeiro sistema de transporte 

urbano da cidade, vitais ao deslocamento diário da população urbana natalense. 

Ferrovias e bondes possuem um elemento em comum: ambos são veículos que se 

deslocam sobre estruturas fixas, os trilhos. Levando em conta essas questões, pode-se 

perguntar: como as ferrovias e os bondes – suas demandas, caminhos e edificações – 

influenciaram na organização da ocupação interna de Natal?  

Trabalhamos com a pressuposição geral de que a influência das redes técnicas 

compostas pelos bondes e pelas estradas de ferro sobre o espaço intra-urbano da 

cidade do Natal se deu de forma diversificada, ora consolidando aspectos sócio-

                                                           
1 Denise Takeya (1985) define as linhas de penetração como aquelas que possibilitavam a interligação 
de regiões interioranas aos portos marítimos. 
2 Como o vale do Ceará-Mirim encontrava-se à margem oposta do Potengi, desde a proposta inicial há a 
intenção de se construir uma ponte sobre o rio, possibilitando a conexão entre o porto de Natal e a 
estrada de ferro. 
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espaciais de algumas áreas, ora promovendo a ocupação de outras.  O impacto sobre o 

território da cidade também se dá de maneira diversificada entre os 

edifícios/complexos ferroviários e os caminhos. A diferente escala existente entre o 

trem e o bonde – velocidade, tamanho, nível de ruído, fluxo, entre outros – também 

ocasiona reflexos distintos no ambiente urbano.  

 Tanto a ferrovia, quanto o bonde podem ser classificados como “redes técnicas 

urbanas”. Esses sistemas, implantados nas cidades de maneira sistemática, sobretudo, 

a partir da segunda metade do século XIX, evidenciaram uma preocupação recorrente 

dos administradores e técnicos de se controlar os diversos fluxos no perímetro 

urbano. O período de gênese das principais redes técnicas urbanas coincidiu com o 

período de desenvolvimento e aplicações técnicas, surgidas a partir do 

desenvolvimento industrial. As redes técnicas urbanas também devem muito aos 

interesses privados, uma vez que a maioria delas foi criada a partir da iniciativa de 

companhias que buscavam se beneficiar da abertura de novos mercados (DUPUY, 

1998, p. 45). Tal período, referente aos últimos cento e cinquenta anos, de acordo com 

Gabriel Dupuy (1998) marcou a transição da cidade ocidental do status de pedestrian 

city para networked city. Essa mudança é relativa, sobretudo, à condição de que as 

cidades passaram a ser dotadas, cada vez mais, daquilo que se pode chamar de “redes”. 

As redes estão em toda parte, desde o sistema de transporte público, até as instalações 

elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, entre outras. A característica que essas redes 

técnicas compartilham é relativa ao controle dos fluxos, seja de pessoas, energia, 

fluidos ou comunicações (DUPUY, 1998, p. 35). 

É importante o entendimento de que os sistemas das redes técnicas possuem 

um significado técnico e também um social. A significação social do fenômeno 

pertence a uma ordem distinta à da administração técnica, assim como, o significado 

territorial também difere profundamente do significado intrínseco ao ambiente 

urbano. As “redes técnicas urbanas” foram convertidas em “redes” que participam de 

novas implicações sociais e novas territorialidades (DUPUY, 1998, p. 53). Portanto, as 

implicações das redes no território terão um reflexo distinto das implicações na escala 

intra-urbana3. Tanto as ferrovias, quanto os bondes são exemplos de redes técnicas. 

                                                           
3 Essa designação é adotada com base em Flávio Villaça (1998), como forma de distinguir o espaço 
propriamente da cidade do espaço da urbanização em escala regional, geralmente designado como 
“espaço urbano”. 
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Como também constituem redes com peculiaridades diversas entre si, os efeitos que 

resultarão no ambiente urbano serão distintos. 

A lógica de deliberação dos fluxos, bem como, o posicionamento dos 

complexos ferroviários no espaço intra-urbano estão intrinsecamente vinculados à 

dinâmica regional. A situação das estradas de ferro em relação a outras estruturas no 

espaço intra-urbano, como o porto, responde a essa característica, aproximando o 

deslocamento terrestre das mercadorias para o mais perto possível do ponto de 

exportação4. No planejamento das cidades, ambos os serviços, do porto e de 

construção das ferrovias, geralmente eram administrados seguindo uma lógica 

conjunta e coordenada. A própria conjuntura espacial – das estações, das linhas 

férreas e do porto – também tinha o propósito de reforçar a posição da cidade na 

hierarquia urbana das redes formadas. 

 O bonde, em contrapartida, durante as primeiras décadas do século XX era o 

transporte urbano por excelência, sendo o veículo de locomoção de grande parcela da 

população. A implantação das primeiras linhas na cidade geralmente seguia a 

disposição coerente: primeiramente eram instaladas nos espaços consolidados e, 

posteriormente, em suas zonas de expansão. As zonas centrais requeriam o bonde 

devido a uma demanda existente. Outras áreas necessitavam das linhas para estimular 

a sua ocupação. Em algumas, o bonde se tornou quase que exclusivamente o único 

meio de comunicação com o restante da área urbana. Um fator que pode ser associado 

ao bonde no período do início do século XX é que ele se tornou um elemento também 

de valorização fundiária. A linha de bonde significava mobilidade urbana e, destarte, 

acessibilidade ao centro e zonas importantes. Quanto mais acessível determinado 

imóvel é, mais valiosa é sua localização, como veremos mais adiante.  

Com base nisso, podemos então delimitar alguns pressupostos específicos: 1) 

As linhas de trens e de bondes – fixadas ao território – vetorizaram o crescimento 

urbano da cidade a partir dos eixos formados por suas respectivas direções; 2) Os 

caminhos percorridos pelos bondes fomentaram a ocupação de áreas antes não 

ocupadas e integraram ao espaço da cidade áreas populosas até então pouco 

articuladas; 3) Os caminhos ferroviários foram responsáveis pela consolidação e/ou 

                                                           
4 Para saber como se deu a conexão entre as linhas ferroviárias e suas respectivas estações com o porto 
de Natal ver RODRIGUES, Wagner do Nascimento. Dos caminhos de água aos caminhos de ferro: a 
construção da hegemonia de Natal através das vias de comunicação (1820-1920). 2006. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006.  
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acentuação de uma desigualdade sócio-espacial ao atuarem como elementos de 

segmentação do espaço, 4) Os complexos ferroviários proporcionaram o surgimento 

de ocupação urbana sob a sua influência a partir da atração de populações de baixo 

poder aquisitivo, sobretudo, do operariado ferroviário – iniciativas tanto por meio das 

próprias companhias ferroviárias (a partir do projeto de vilas para os seus operários) 

como através da ocupação “espontânea” dessas populações –, e 5) O impacto das 

redes de estradas de ferro e de bondes sobre o espaço intra-urbano da cidade 

aconteceu de forma diversificada, de maneira que as primeiras apresentam um caráter 

mais “segmentador”, enquanto as segundas possuem um caráter mais “integrador”. 

O nosso objeto de estudo, portanto, é a relação entre os vetores delineados 

pelos transportes sobre trilhos e a configuração sócio-espacial da cidade. A presente 

pesquisa é um desdobramento do trabalho As cidades e os trilhos: Resgate histórico da 

implantação das ferrovias no Rio Grande do Norte e inventário de suas estações, desenvolvido 

como monografia de conclusão para o curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em dezembro de 2007. Esse trabalho 

teve como foco a intervenção das ferrovias como mecanismos de escala regional, 

integrando territorialmente o estado e possibilitando a formação de redes urbanas, 

além de adotar também um enfoque patrimonial ao fazer um inventário das condições 

atuais das estações de trem, dos seus armazéns e das linhas férreas em si. Apesar do 

aprofundamento de temas desenvolvidos inicialmente no trabalho da graduação, o 

presente estudo apresenta um viés diferenciado. 

A questão intra-urbana foi permeada pelo trabalho da graduação, ao tratar dos 

reflexos da construção das vias no crescimento demográfico e expansão urbana das 

cidades abrangidas, porém essa abordagem apenas traçou um panorama geral que, 

portanto, não apresentou as especificidades necessárias ao entendimento mais 

profundo do assunto, o que contribuiu para a formulação de novos questionamentos 

acerca do tema. Além do mais, como essa questão não constituía o cerne do trabalho, 

não se adotou uma metodologia específica que delimitasse parâmetros para a sua 

análise. Apesar de outros pesquisadores a nível local tratarem do tema das ferrovias e 

dos impactos e ressonâncias de sua implantação, muitos aspectos referentes à escala 

intra-urbana não foram tratados de maneira mais sistemática, gerando, dessa forma, 

uma lacuna a ser preenchida. Portanto, advém dessa observação a necessidade de um 

maior aprofundamento na questão do poder estruturador das ferrovias e dos bondes 

no âmbito intra-urbano, num determinado momento histórico. Obviamente, deve-se 
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fazer um paralelo com o fator regional como forma de contextualizar, em especial, a 

construção das estradas ferro, no entanto, esse é um tema de suporte ao entendimento 

da questão intra-urbana.  

Outro fator que justifica o desenvolvimento da temática proposta é o fato de 

que ela se insere em uma pesquisa maior. Desde o ano de 2004 a partir do projeto de 

pesquisa Entre as secas e as cidades: formação de práticas, saberes e representações do urbanismo 

(1850-1930), o Grupo de Pesquisa “História da Cidade, do Território e do Urbanismo” 

(HCUrb)5 vem estudando a relação entre as secas e a intervenção politécnica, 

centrada, sobretudo, na figura dos engenheiros. A partir daí, surgiu a ideia de se 

desenvolver temas isolados cujos objetos de análise foram produtos da interferência 

técnica no território afligido, tais como os açudes, as ferrovias e, posteriormente, as 

rodovias. O projeto atual desenvolvido pelo Grupo dá continuidade à temática 

aprofundando outros aspectos, como aqueles vinculados à participação das redes 

técnicas na estruturação do território. Denominado Cultura técnica, projetos e 

reconfigurações urbanas e territoriais (Nordeste/Brasil, 1850-1930)6, nesse projeto a questão 

territorial passou a compor uma das linhas de pesquisa, o que delimitou ainda mais o 

enfoque e permitiu o aprofundamento do conhecimento acerca das condições de 

materialização das vias férreas no Rio Grande do Norte e principalmente acerca da 

sua contribuição na integração do território estadual.  

Norteado pela problemática discutida, o objetivo principal deste trabalho é o 

de compreender o papel das redes técnicas de circulação na estruturação do espaço 

intra-urbano, de forma a contribuir à historiografia urbana que trata do assunto. 

Alguns objetivos específicos buscam balizar o nosso objetivo principal e eles são os 

seguintes: analisar princípios básicos que determinaram os estudos para a 

implantação das vias férreas e das linhas de bonde na época em estudo; avaliar a 

influência dos transportes sobre trilhos no adensamento populacional sobre áreas 

específicas sob sua influência nos diferentes períodos do recorte adotado; entender a 

contribuição das estradas de ferro – estações e complexos – e das linhas de bonde na 

consolidação e/ou criação de eixos de comércio e serviços e, principalmente, na 

vetorização da expansão da mancha urbana; e estabelecer um modelo do suporte 

                                                           
5 Vinculado ao Departamento de Arquitetura da UFRN. 
6 Ambos os projetos de pesquisa são vinculados ao Conselho de Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=S34473#PP_Cultura t%C3%A9cnica, projetos e reconfigura%C3%A7%C3%B5es urbanas e territoriais (Nordeste/Brasil, 1850-1930)
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=S34473#PP_Cultura t%C3%A9cnica, projetos e reconfigura%C3%A7%C3%B5es urbanas e territoriais (Nordeste/Brasil, 1850-1930)


P á g i n a  | 18 

 

físico criado por esse tipo de transporte na estruturação intra-urbana, tentando 

alimentar uma discussão sobre o tema. 

 É importante antes de nos atermos aos referenciais e procedimentos 

metodológicos fazer algumas acepções acerca do método a ser utilizado pelo estudo. 

Primeiramente deve-se dizer que o método operacional será o Histórico, partindo de 

uma abordagem indutiva e, como se trata de uma construção a partir de bases 

documentais e bibliográficas, é de natureza eminentemente qualitativa. Para Lakatos 

e Marconi (2007) o método histórico é o responsável pela reconstrução de um tempo 

a partir de fatos e acontecimentos de modo a assegurar a sua continuidade e 

entrelaçamento. Villaça (1999) também reitera que ao estudo histórico é vital a 

compreensão de que se parte do presente para o passado e não o contrário. Ou seja, 

deve-se ter em mente que o estudo histórico é baseado em evidências, respeitando 

suas respectivas temporalidades e que na análise dos dados empíricos deve-se levar 

em conta sempre o contexto no qual aquilo foi escrito. 

Outras considerações também são fundamentais. O universo de estudo 

abrangido é a cidade do Natal. Já o recorte temporal adotado, entre 1881 e 1937, marca 

temporalmente a trajetória das vias férreas e dos bondes no Rio Grande do Norte: em 

1881 é inaugurado o primeiro trecho de vias férreas no estado – de Natal a São José de 

Mipibu –, bem como, o complexo ferroviário na Praça da República – futura Augusto 

Severo –, o ano de 1937 corresponde ao período eminente do declínio dos bondes 

como sistema de transporte público em Natal. Nesse período – década de 1930 –, as 

ferrovias e os bondes, apesar de estruturas consolidadas, passavam a enfrentar de 

maneira mais intensa a concorrência oferecida pelos veículos automotores. O 

referencial teórico adotado se baseia, sobretudo, nos conceitos e análises de autores 

como Flávio Villaça, Roberto Lobato Corrêa e Gabriel Dupuy. Os primeiros em 

relação à conceituação de valores como “espaço urbano”, “localização” e 

“acessibilidade”. O terceiro especialmente em relação ao entendimento dos 

mecanismos das “redes técnicas”. Essas referências revelam o conflito entre as 

realidades que compõem o universo urbano – interesses e valores –, o que é um fator 

determinante na estruturação do espaço intra-urbano.  

As fontes utilizadas foram de duas naturezas distintas: primárias, tanto 

periódicos de época7, como mensagens e relatórios oficiais de governo8; e secundárias, 

                                                           
7 De circulação nacional (Revista do Clube de Engenharia e a Revista Brazil Ferro-Carril) como em 
especial local (A República, Diário de Natal, Jornal de Natal, A Ordem, O Caixeiro, O Santelmo, O 
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referente à bibliografia que trata do tema, tanto de obras publicadas como de estudos, 

monografias, dissertações e teses. Foram utilizadas também como fontes um acervo 

iconográfico, com imagens levantadas em pesquisas de campo realizadas pelos 

integrantes do HCUrb nos principais acervos do país – como a Politécnica da USP, a 

Biblioteca Nacional e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro –, composto por 

mapas e fotografias de época. 

Para apresentar o estudo realizado, a presente dissertação se subdivide em três 

capítulos. O primeiro deles intitulado “As Linhas e os nós: estruturação espacial por meio de 

redes técnicas de transporte” traça um panorama acerca da base teórica que fundamentou 

o desenvolvimento do estudo, abordando os conceitos fundamentais para o seu 

entendimento, como as noções de “território”, “redes técnicas”, “redes urbanas”, 

“espaço urbano e regional”, “espaço intra-urbano”, “localização”, bem como, o papel 

que as ferrovias e os bondes desempenham nesse contexto. Nesse capítulo também 

são abordados exemplos da implantação desses mecanismos em outras cidades, 

demonstrando, assim a aplicabilidade de alguns conceitos e a explicação de 

determinadas ferramentas, fazendo um contraponto com a realidade natalense. O 

segundo capítulo – “As vias férreas e a cidade: estruturas e a consolidação do espaço intra-

urbano”, discorre sobre as condições em que estruturas ferroviárias foram implantadas 

em Natal e seus respectivos desdobramentos espaciais. O terceiro e último capítulo – 

“A cidade em movimento: Os bondes e o transporte público intra-urbano” – trata da instalação 

das linhas de bonde em Natal e de como esse mecanismo participou dos processos de 

crescimento e desenvolvimento da cidade. Ao fim, encontram-se os itens Considerações 

Finais – onde serão discutidas as contribuições do trabalho ao entendimento da 

estruturação intra-urbana provocada pelos mecanismos de transporte sobre trilhos 

durante o período estudado –, Referências, listando as fontes primárias e secundárias 

utilizadas, e Apêndice, apresentando informações de interesse ao aprofundamento da 

compreensão da temática. 

 

                                                                                                                                                                      
Nortista, entre outros). Esses documentos fazem parte do acervo digital do Grupo de Pesquisa 
“História da Cidade, do Território e do Urbanismo” (HCUrb), com exceção das informações do 
periódico “A República”, coletadas pelo autor em pesquisa realizada no acervo do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN).  
8 Tais como relatórios do Ministério de Viação e Obras Públicas e Mensagens e Relatórios Estaduais e 
Municipais. Também fazem parte do acervo digital do HCUrb. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. AS LINHAS E OS NÓS  
ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL POR MEIO DAS REDES 
TÉCNICAS DE TRANSPORTE 
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1.1 REDES TÉCNICAS E TERRITÓRIO. 

 

A ascensão da engenharia, em meados do século XIX, permitiu o surgimento 

de novas estratégias de planejamento do território e de intervenção sobre o espaço. A 

partir do surgimento de novas tecnologias – como as ferrovias e os canais de 

navegação – e da necessidade de se difundir o capital pelo território nacional9 – por 

meio de circuitos comerciais e bancários – a categoria técnica corrobora o projeto de 

“estabelecimento de um sistema geral de comunicações internas a cada país” (DIAS, 

1994, p. 04). 

Em seu trabalho intitulado “Os capitais e a região”, Jean Labasse (apud DIAS, 

1994) traça um panorama da situação da França novecentista. Labasse demonstra que 

após a “febre ferroviária” que tomou conta do país, se seguiu uma “febre bancária”, o 

que possibilitou tanto a circulação de mercadorias e pessoas, como de capital pelo 

território francês. A análise também mostra que os mesmos “meios sociais” – ou atores 

sociais – que ocasionaram a primeira febre, também foram os responsáveis pela 

segunda, fazendo assim, com que os seus interesses prevalecessem no território. Leila 

Christina Dias (1994) relata que essas duas “redes” foram “os dois principais fatores 

de unificação do mundo material daquele período”. 

Portanto, as noções de “território” e “redes” estão intrinsicamente vinculadas, 

especialmente a partir da difusão das últimas no século XIX. Entretanto, antes de nos 

atermos ao processo de propagação da noção de rede – e mais especificamente de rede 

técnica, objeto do nosso trabalho – é essencial conceitua-la. Teóricos, como Claude 

Raffestin (1993), afirmam que a noção de território sempre esteve associada a algum 

tipo de poder10. As redes pressupõem, antes de qualquer coisa, o movimento, os fluxos 

de todo e qualquer tipo, seja de mercadorias, informações ou capital. De acordo com 

Leila Christina Dias (1994) a primeira propriedade das redes é a conexidade. A 

conexidade se dá por meio da conexão ou dos fluxos entre os nós que compõem a rede 

e que, segundo Claude Raffestin (1993), são os lugares de poder e de referência. No 

entanto, assim como as redes têm o potencial de conectar os pontos ou nós, elas 

                                                           
9 No século XIX vivia-se um momento de afirmação nacionalista dos países europeus e de suas ex-
colônias como o Brasil. 
10 O geógrafo Claude Raffestin diferencia “Poder” de “poder”. Enquanto o primeiro é uma forma 

terminal de uma soberania política, jurídica e ideológica que se esconde atrás do Estado, o segundo é o 

poder em si, presente em cada relação (RAFFESTIN, 1993).  
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também possuem a capacidade de excluir. Essa condição de “incluir” ou “excluir” é o 

que confere o poder exercido pelas redes e, dessa maneira, consequentemente, o poder 

sobre o território. A capacidade de integração ou exclusão, solidarizando ou 

marginalizando os diferentes pontos e nós nos territórios, demonstra o caráter 

político que envolve tanto o planejamento, como o controle das redes.  

Fábio César Alves Cunha (2002) refletindo sobre a condição política das redes 

indaga quais seriam os atores que estão no controle das mesmas. Segundo o autor, os 

atores relacionados à concepção das redes fazem parte de dois grupos distintos: 1) os 

responsáveis pelo desenvolvimento de novas tecnologias e, portanto, participantes da 

dimensão técnica envolvida, e 2) aqueles que definem de que maneira essas redes 

serão implementadas, implicando quais pontos serão incluídos ou excluídos do seu 

grau de ação, os gestores. Essa última, a dimensão política, revela, de acordo com 

Mirlei Pereira (2009), as “estratégias de poder na articulação e mobilização das ações, 

dos recursos e dos lugares”. 

Como afirma Foucault, o poder é exercido a partir das relações (apud 

CUNHA, 2002). Claude Raffestin (1993), em consonância, afirma que as relações são 

engendradas pelo trabalho produzido e, portanto, este seria o vetor “mínimo e 

original” do controle sobre o território. As organizações – instituições, empresas 

privadas – ao se apropriarem do trabalho, se apropriam também dos fluxos de energia 

e informação. Ao se apropriarem dos fluxos, se apropriam das redes e, 

consequentemente, do território (CUNHA, 2002). Dessa maneira, o território, para 

Raffestin (1993) é a cena do poder, porque é o lugar de todas as relações e estas, por 

sua vez, apenas são possíveis pelo papel exercido pelas redes, que é, sobretudo, o de 

circular e comunicar (PEREIRA, 2009). Na Geografia o poder exercido no território é 

o poder de um Estado sobre determinada área ou fração do espaço. Os mecanismos de 

controle desse território e, portanto, a fonte do poder sobre ele são as redes 

(RAFFESTIN, 1993). 

Segundo Mirlei Vicente Fachini Pereira (2009) as redes são estruturas 

reticulares cuja primeira função é a distribuição e circulação de matérias-primas, 

objetos, pessoas, informação e capital no território. O termo “rede” remonta às 

primeiras analogias feitas entre o espaço e o corpo humano. Sua definição provém do 

latim retis e aparece no século XII para designar o conjunto de fios entrelaçados, linhas 

e nós (DIAS, 2007, p. 59). A definição corresponde àquela encontrada nos principais 

dicionários de língua portuguesa. A associação na medicina, da rede à ideia de 
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organismo, decorre desde os estudos de Hipócrates, no século V a.C., onde o corpo 

humano seria formado por diversas redes que organizariam fluxos diferentes. 

Segundo, Leila Christina Dias (2007), somente na segunda metade do século XVIII é 

que o termo rede é relacionado às noções de território, especialmente pela influência 

dos engenheiros cartógrafos, que na composição das cartas geográficas “representam 

o território como um plano de linhas imaginárias ordenadas em rede, para 

matematizá-lo e construir o mapa” (DIAS, 2007, p. 60). 

Posteriormente, na transição entre os séculos XVIII e XIX, o termo rede passa 

a ser vinculado à operacionalização do território. O surgimento dessa noção moderna 

de rede é atribuído a Claude-Henri de Rouvroy, mais conhecido como Conde de 

Saint-Simon. Saint-Simon era adepto das ideias iluministas e defendia a criação de um 

Estado organizado por cientistas e industriais. O ideal sansimonista argumentava que 

o Estado seria mais rico e forte a partir do aumento da circulação do capital. A 

dinamização da circulação seria realizada por meio da estruturação de redes sobre o 

território. Os pensamentos de Saint-Simon influenciaram as elites intelectuais e 

estadistas da Europa, sendo os seus ideais vinculados a grandes obras de 

infraestrutura como o Canal de Suez e o Canal do Panamá.  

 Entre os principais seguidores das ideias sansimonistas estavam Augusto 

Comte, Barthelémy Enfantin, engenheiro e fundador da revista Le producteur e da 

Sociedade de Estudos do Canal de Suez; e o economista político Michel Chevalier. A 

principal diferença entre Saint-Simon e seus discípulos é de que, para o primeiro “as 

redes foram forjadas para pensar a mudança social e, nesse contexto, as redes de 

comunicação eram percebidas como mediadores técnicos dessa mudança”, enquanto 

que para os últimos “as redes tornaram-se as próprias produtoras de relações sociais, 

até mesmo de uma revolução social”, conferindo uma dimensão maior a elas (DIAS, 

2007, p. 61).  

As associações de rede ao território físico, estabelecidas por esses primeiros 

expoentes, culminaram posteriormente na elaboração de novos modelos teórico-

conceituais, portanto explicativos, especialmente, aqueles ligados à noção de redes de 

cidades11. Um dos precursores da teoria acerca das redes urbanas foi o geógrafo 

alemão Walter Christaller. Leila Christina Dias (2007) citando a sua obra Central 

                                                           
11

 As redes urbanas não constituem objeto do nosso trabalho, entretanto, são mencionadas aqui como 
importantes mecanismos de articulação territorial e que, em sua organização a partir da segunda 
metade do século XIX, estavam atrelados sistemas de transporte, sobretudo, as ferrovias. 
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Places in Southern Germany (1933) descreve a teoria por ele elaborada, que parte das 

localidades centrais e suas conexões hierarquizadas: 

 
A teoria das localidades centrais pressupõe regularidade no número, 
no tamanho e na distribuição do conjunto de cidades de uma região 
ou de um país: todo centro urbano é concebido como localidade 
central, e sua centralidade resulta das funções centrais que 
desempenha como centro distribuidor de bens e prestador de 
serviços. A diferenciação entre as localidades centrais na oferta de 
bens e serviços traduz-se em níveis hierárquicos de centros urbanos. 
(DIAS, 2007, p. 64).  

 

O geógrafo Roberto Lobato Corrêa (1989a) define rede urbana 

fundamentando-se na teoria de Christaller. Para Corrêa, a rede urbana é “o meio 

através do qual produção, circulação e consumo se realizam efetivamente” (1989a, p. 

05). A rede teria entre seus parâmetros estruturadores a hierarquia urbana, a relação 

entre cidade e região e a divisão territorial do trabalho. Os níveis de interdependência 

entre os centros urbanos que compõem uma rede urbana são avaliados a partir de 

variados fluxos – transportes, mercadorias, pessoas, capital – que por sua vez se 

organizam no território por meio de redes técnicas, territoriais e de produção 

(FONSECA, O’NEILL, 2001). Nos estudos das redes urbanas, segundo Antonio 

Angelo Martins Fonseca e Maria Monica O’neill (2001), os nós são vinculados aos 

centros, que “funcionalmente se articulam via fios”, geralmente correspondentes aos 

rios, às ferrovias e às estradas de rodagem. O conjunto articulado, destarte, constitui 

uma malha. 

Milton Santos (1985) define que a malha é, portanto, composta de elementos 

“fluxos” e “fixos”, sendo os primeiros correspondentes às vias de circulação e 

comunicação e os segundos aos nós que compõem a rede urbana. Os elementos 

“fluxos” e “fixos” e a territorialidade em rede estabelecida por eles permitem que o 

local se articule com o global, em um plano mais geral, formando o que Castells (2010 

[1947])12 denomina de “sociedade em rede”. 

A origem das redes urbanas segundo Claude Raffestin (1993) é produto da 

articulação engendrada por dois tipos de redes. O primeiro tipo corresponde ao que é 

comumente conhecido como redes técnicas ou infra-estruturais. Essas redes são 

aquelas que dão suporte ao fluxo de materiais e de informações e consistem em redes 

de transporte e de comunicação. O segundo tipo são as redes de serviços ou de 
                                                           
12 Entre colchetes referencia-se a data original da publicação. Entre parênteses, a data da edição 
utilizada. 
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organização. Nelas, segundo Mirlei Fachini Vicente Pereira (2009), há a organização 

de pontos e agentes no território para a realização de atividades multilocalizadas e 

que denotam articulações políticas e sociais. 

As redes técnicas – interesse do nosso trabalho – passam a ser designadas, de 

acordo com Fábio César Alves Cunha (2002), dessa maneira apenas nas duas últimas 

décadas do século XX. É importante também ressaltar que cada fase do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista corresponde a um determinado 

modelo de organização territorial. Portanto, cada articulação proporcionada por um 

tipo de rede técnica específica apresenta uma resposta de organização territorial 

diferente. Isso serve também em relação ao grau de desenvolvimento econômico de 

cada território. A contribuição das redes técnicas de transporte à organização do 

espaço tanto exerce uma influência significativa no território a nível regional, como 

também a nível intra-urbano, como afirma Gabriel Dupuy (1998). Apesar das 

especificidades relativas à diferença de escala entre os dois níveis, pode-se afirmar que 

muitas das estratégias de poder e dominação do espaço por meio do controle das 

redes técnicas são transpostas da escala regional para a intra-urbana. 

 

 

1.2 REDES TÉCNICAS E ESPAÇO INTRA-URBANO. 

 

Assim como as redes exercem um papel primordial na organização espacial do 

território regional, igualmente acontece no âmbito intra-urbano. Esses diversos 

sistemas, agrupados sob o termo genérico de “redes técnicas urbanas” apenas têm 

uma coisa em comum: o fato de que funcionam “permanentemente, gracias a una 

tecnologia adecuada y a una organización colectiva controlada por el poder público, 

con servicios de transferencia e comunicación repartidos en um gran número de 

puntos del espacio urbano” (DUPUY, 1998, p. 36). Como já dito, o termo “redes 

técnicas urbanas” define a transição entre pedestrian city e networked city e ao longo dos 

anos têm sido objeto de diversos estudos, sobretudo, de historiadores urbanos que se 

debruçam sobre temas particulares como os bondes, o metrô, o telefone, entre outros. 

Esses trabalhos se centram sobre o tema da inovação, levando em consideração as 

condições econômicas, políticas e sociais.  

Os diferentes sistemas das redes técnicas urbanas apenas podem ser 

estabelecidos a partir de uma situação econômica e financeira determinada e por 
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modos de controle específicos, geridos pelos poderes públicos (DUPUY, 1998, p. 37). 

Elas também são instaladas não apenas em virtude da necessidade ou demanda por 

parte das populações, mas, sobretudo, graças a uma ordem econômica vigente, onde 

haveria um retorno financeiro esperado (DUPUY, 1998, p. 46). Essa condicionante 

não foi diferente no processo de instalação nem das ferrovias, nem dos bondes, nem de 

qualquer outro tipo de sistema de transporte intra e interurbano (VILLAÇA, 1998).  

Para que possamos entender a relação que um mecanismo de impacto como as 

redes de transporte sobre trilhos – nesse caso especificamente as vias férreas e os 

bondes – exerce no espaço da cidade propriamente dito – urbano no sentido de intra-

urbano e não regional, como bem diferencia Flávio Villaça13 – cabe, primeiramente, 

definir o que é esse espaço e como ele se configura. Roberto Lobato Corrêa, em seu 

livro “O Espaço Urbano” (1989b, p. 05), afirma que o interesse em estudar a cidade 

reside no fato de ser ela o lugar onde vive uma parcela crescente da população e onde 

os investimentos de capital são maiores – atividades e produção do urbano –, além de 

ser o principal lugar dos conflitos sociais.  

O espaço intra-urbano, em um primeiro momento, é, portanto, um “conjunto 

de diferentes usos da terra justapostos entre si” (CORRÊA, 1989b, p. 07). Essa 

justaposição o torna ao mesmo tempo fragmentado e articulado, pois as suas partes 

mantêm relações espaciais com as demais. Segundo Corrêa (1989b) tais relações se 

manifestam empiricamente a partir do fluxo de pessoas – consumo, trabalho e lazer – 

e mercadorias no espaço da cidade.  

A articulação, no entanto, não se resume apenas aos fluxos “físicos”, mas 

também com base na circulação de “decisões e investimentos de capital, mais-valia, 

salários, juros, rendas, envolvendo ainda a prática do poder e da ideologia” (CÔRREA, 

1989b, p. 08). As relações espaciais entre as diversas partes que compõem a cidade 

passam a apresentar um núcleo articulador que, tradicionalmente, se torna o centro 

da cidade. 

Como o espaço intra-urbano é formado por partes distintas que se inter-

relacionam entre si, então esse espaço é composto, antes de tudo, por uma estrutura 

urbana. Por estrutura urbana entendemos a “[...] localização relativa dos elementos 

                                                           
13 É importante deixar claro que neste trabalho utilizaremos a terminologia adotada por Flávio Villaça 
em “Espaço Intra-Urbano no Brasil” (1998) quando nos referirmos ao espaço urbano. Por uma questão 
metodológica de diferenciação com o espaço urbano descrito na geografia a partir de uma lógica 
regional – referente especialmente ao processo de urbanização -, assim como Villaça, no presente 
trabalho utilizaremos como designação do espaço da cidade propriamente dito o termo intra-urbano. 
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espaciais e suas relações, ou seja, dos centros de negócios (não só o principal, mas 

também os demais) das áreas residenciais segregadas e, finalmente, das áreas 

industriais” (VILLAÇA, 1998, p. 33).   

O estudo do espaço intra-urbano é, sobretudo, a análise de sua estrutura 

urbana. A cidade, como afirma Edmond Preteceille deve ser entendida como “sistema, 

cujos bairros têm relações de interdependência estrutural uns com os outros” (2004, 

p. 14). A base do estudo da cidade deve, destarte, partir da análise das relações entre 

as suas partes. 

 
Ao analisarmos os centros de nossas metrópoles, destacaremos que 
o estudo da estrutura intra-urbana não será satisfatório se não der 
conta das localizações dos elementos da estrutura nem das 
correlações entre eles e outros elementos e/ou partes da metrópole. 
[...]. Ao estudo da estrutura urbana interessa saber por que esses 
bairros e centros exibem certo arranjo territorial, e não outro 
qualquer, e qual a inter-relação espacial entre esses bairros e 
centros, ou quais são seus papéis espaciais (VILLAÇA, 1998, p. 35).  

 
Como determinado por Roberto Lobato Côrrea (1989b) e corroborado por 

Flávio Villaça (1998) as relações entre as partes componentes da estrutura da cidade – 

que permitem, assim, a noção do todo – apenas são possíveis a partir dos diversos 

fluxos que compõem a vida cotidiana urbana.  Esses fluxos, por sua vez, acontecem 

por meio de redes técnicas na malha ou tecido da cidade, e podem ser compostos 

tanto pelos transportes físicos, quanto pelas linhas de informação14. Os fluxos, 

portanto, dão suporte à estrutura urbana e materializam as localizações na cidade, o 

que, consequentemente, define o grau de acessibilidade das diferentes frações do 

espaço urbano.  

A acessibilidade confere, destarte, maior possibilidade de deslocamento 

humano e isso interfere diretamente na importância de determinadas “localizações”. 

Os pontos dos centros com maior grau de acessibilidade – o que apenas é possível a 

partir da presença de infraestrutura urbana – passam a concentrar as principais zonas 

de serviços e comércio nas cidades, fator que agrega valor.  

O conceito de localização pode ser definido como “[...] aquela na qual as 

relações não podem existir sem um tipo de contato: aquele que envolve 

deslocamentos dos produtores e dos consumidores entre os locais de moradia e os de 

produção e consumo” (VILLAÇA, 1998, p. 23). Portanto, a relação entre as áreas 

edificadas e as redes técnicas está intrinsecamente vinculada à densidade das 

                                                           
14 No nosso trabalho apenas analisaremos o papel dos transportes físicos nesse processo. 
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habitações, variável chave no desenvolvimento das últimas: “Tanto si la lógica había 

sido la del mercado o la de las necesidades, las redes encontraban primero su 

justificación económica o social allá donde la densidade de ocupación del suelo era 

máxima” (DUPUY, 1998, p. 48). A correspondência entre as redes técnicas e a 

densidade da edificação foi forte e deu lugar, mais tarde, às várias formas de 

normalização, relacionando a construção dos imóveis aos serviços oferecidos pelas 

redes, induzindo, assim, novos usos dos espaços urbanos (DUPUY, 1998, p. 48). 

Uma vez que os potenciais de acesso à terra urbana são diferenciados, essa 

distinção se manifesta espacialmente. A divisão articulada e ao mesmo tempo 

fragmentada é a expressão espacial dos processos sociais, já que a cidade se configura 

como “uma projeção da sociedade sobre um local, [...] não apenas sobre o lugar 

sensível como também sobre o plano específico, percebido e concebido pelo 

pensamento” (LEFEBVRE, 2008, p. 62)15. A diferença no grau de acessibilidade e, 

como corolário, no valor da terra urbana ocasiona também um diferente acesso a esse 

bem pelos diversos estratos sociais que compõem a estrutura social das cidades. 

Como as redes técnicas de transporte são responsáveis pela articulação entre 

as partes e, portanto, pela efusão dos fluxos e pelas diferentes acessibilidades urbanas, 

o controle das redes denota – assim como na escala regional – uma relação de poder, 

exercido pelas administrações públicas que fazem uso de aparatos legislativos e 

ideológicos de controle das massas urbanas.   

As relações de poder são engendradas por grupos sociais específicos, que são 

os agentes responsáveis pela produção do espaço16, que se interpõem à ocupação 

urbana a partir da apropriação de vantagens locacionais, como a atração de 

                                                           
15 É importante lembrar, sobremaneira, que apesar de o presente estudo se basear na ação da sociedade 
sobre o espaço urbano a partir da sua associação enquanto uma organização de diferentes classes 
sociais, a ação do indivíduo não deve ser negligenciada. Apesar de não consistir o viés deste estudo, é 
sabido que as relações individuais também são forças relevantes no processo de estruturação do espaço 
intra-urbano. Com relação a isso Lefebvre (2008) afirma que a cidade é o produto de mediação de uma 
sociedade, de acordo com duas ordens distintas de relações: a ordem próxima e a ordem distante. A 
primeira consiste da relação imediata, individual, pessoal entre os seres humanos, a segunda, em 
contrapartida, responde pela relação das macro-estruturas – política, ideologia, economia. Essa 
preocupação de escala também é evidente nos trabalhos de urbanistas como Arturo Soría e Le 
Corbusier, quando trata da questão do individual e do coletivo em sua Carta de Atenas. 
16 Os agentes sociais responsáveis pela produção do espaço intra-urbano são, segundo Roberto Lobato 
Correa (1989b), os seguintes: os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes 
industriais, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais 
excluídos. A atuação dos agentes se dá dentro de uma esfera jurídica, que regula a atuação deles, porém, 
que reflete o interesse da classe dominante. Em muitos casos, os interesses desses agentes se 
confundem, como no caso dos três primeiros, que apresentam uma união em torno da renda da terra. A 
forma como os agentes intervêm na estruturação do espaço também denota a característica da luta 
entre os diferentes estratos da sociedade. 
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infraestrutura urbana e redes técnicas, o que torna o espaço urbano mais acessível e, 

portanto, mais valorizado. Nesse sentido, o Estado atua como grande produtor do 

espaço urbano, pois é o responsável justamente pela distribuição dessa infraestrutura 

– em especial as redes técnicas de transporte – atuando, dessa maneira, na valorização 

de determinadas frações da cidade em detrimento de outras, além de ser responsável 

pela composição da legislação urbanística. A segmentação imposta pelas redes 

técnicas, portanto, intensifica a diferenciação social do espaço.  

Os processos de diferenciação, segmentação e segregação espacial são bem 

definidos por Luiz César de Queiroz Ribeiro (2004).  Esses termos, segundo Ribeiro, 

designam processos distintos, apesar de todos serem relativos à questão da separação 

entre classes no espaço da cidade. O termo segregação residencial denota a ideia de 

exclusão de determinados grupos da sociedade, ocorrendo, assim, uma “ausência de 

relações que vinculem estes grupos com o conjunto social” (RIBEIRO, 2004 p. 163). 

Entretanto, nem toda divisão social do espaço implica necessariamente em 

segregação residencial. O termo diferenciação social, por exemplo, designa a 

especialização de tarefas gerada pela divisão social do trabalho, causando também 

uma diferenciação espacial no contexto do território e da cidade. Não significa 

necessariamente segregação visto que pode se referir à separação espacial de grupos 

distintos que, sobremaneira, possuem vínculos entre si. A divisão social da cidade, 

porém, não se restringe à diferenciação sócio-espacial, mas abrange também o 

conceito de segmentação social. A segmentação ocorre quando existem barreiras 

físicas que impedem a mobilidade dos indivíduos no espaço da cidade e, portanto, 

entre categorias sociais. Porém, apenas a segmentação não ocasiona a segregação 

propriamente dita. Para Ribeiro (2004, p. 164), o termo segregação apenas deve ser 

empregado quando se procura: 

 
[...] designar a situação na qual a segmentação da sociedade estiver 
fundada na crença compartilhada coletivamente sobre a 
necessidade da manutenção – ou mesmo do aumento – das barreiras 
que bloqueiam a livre circulação dos indivíduos entre as categorias 
e, consequentemente, entre as localizações espaciais. 

 
Dessa forma, o termo segregação acompanha a busca pela manutenção de uma 

separação intencional, uma fragmentação do espaço em virtude de diferenças de 

grupos sociais. Seguiremos neste trabalho a conceituação estabelecida por Queiroz 

Ribeiro (2004) no sentido de que o objeto de estudo do trabalho não consiste na 

análise do processo de separação sócio-espacial, mas sim do papel de estruturação 



P á g i n a  | 30 

 

que as redes técnicas sobre trilhos infligem à malha da cidade. Durante o 

desenvolvimento do tema aqui abordado veremos que essas redes técnicas participam 

do processo de diferenciação sócio-espacial, porém, como não nos interessa entrar no 

âmbito de discussão do fenômeno em si – portanto, não analisando se há ou não a 

intenção de se perpetuar a separação –, faremos o uso do termo diferenciação, ao invés 

de segregação. 

Nesse momento, se retoma a discussão sobre a relação entre acessibilidade / 

localização / valor da terra urbana, pois se sabe que a diferenciação sócio-espacial 

gerada ocasiona o surgimento de conflitos e distinções na apropriação do espaço 

intra-urbano. Nesse processo distinto de ocupação dos espaços pelas classes sociais 

são definidos também diferentes valores dessas áreas “enquanto objeto com valor de 

troca” (SILVA, 2003, p. 25). A atuação do Estado, como visto, tanto como promotor 

imobiliário, quanto como provedor da infraestrutura é um fator de interferência 

primordial na alocação de determinadas classes no espaço da cidade, bem como, no 

aprofundamento da desigualdade a partir da distribuição díspar de meios e redes 

técnicas. 

 
O valor do solo urbano, como localização, estaria atrelado ao acesso 
à rede de serviços e equipamentos aglomerados conforme um 
desenho social, influenciando diretamente a estruturação 
residencial. A intervenção do Estado seria fundamentalmente na 
medida em que viabilizaria a construção de grandes complexos 
habitacionais, financiando moradias, provendo de forma desigual, a 
infra-estrutura e planejando o crescimento da cidade (SILVA, 2003, 
p. 28). 

 
Tomando em conta o fato de que as divisões culturais e sociais não são 

voluntárias, percebe-se que a situação da divisão social do espaço é imposta pelas 

classes dominantes pelo uso da força – implícita ou explicitamente –, que na 

sociedade moderna é controlada pelo Estado. Peter Marcuse (2004) cita um exemplo 

de imposição estatal a partir da formulação de ordenações de zoneamento nos 

Estados Unidos que determinavam que certas áreas apenas poderiam ser ocupadas 

por brancos, o que ocasionou a formação de guetos para as demais populações. Essa 

prática apenas seria considerada inconstitucional pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos em 1948. Apesar de externo à realidade que trabalharemos, esse exemplo 

demonstra o papel que o Estado pode exercer ao atuar na promulgação de legislações 

e leis, bem como por ser o responsável pela provisão de infraestrutura urbana. 
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 Os elementos fluxos têm, dessa forma, um importante papel no processo de 

diferenciação sócio-espacial porque são responsáveis pela acessibilidade de 

determinada área. Essa diferenciação de acessibilidade influi na diferença de preço das 

localizações, o que faz com que determinadas frações sociais se concentrem em 

setores distintos das cidades17. A organização intra-urbana das classes sociais está 

atrelada ao desenvolvimento de vias e tecnologias de transporte18. As redes técnicas 

de transporte exercem, portanto, um papel preponderante na organização sócio-

espacial da cidade, já que são as responsáveis pelo estabelecimento das relações entre 

as partes que formam a estrutura urbana. 

 

 

1.3 – LINHAS DE CONEXÃO: ESTRUTURAÇÃO INTRA-URBANA. 

 

As redes técnicas criam infraestrutura urbana, o que permite a concepção de 

configurações urbanas – tais como a diferenciação social – que induzem 

diferenciações no espaço. Mas como se manifestam essas diferenciações? A história 

das cidades está pontuada de diversos exemplos acerca dessas conformações. A 

cidade é formada por áreas centrais – e vitais – e por áreas periféricas que se 

comunicam com o epicentro. As áreas centrais – em ambos os casos – são 

responsáveis pelo desempenho das principais funções (SENNET, 2008). É por isso 

que uma das primeiras manifestações de desenvolvimento urbano é a consolidação do 

centro da cidade. A área central é a primeira a atrair as principais funções urbanas, 

capitalizando, dessa forma, os investimentos em infraestrutura e, consequentemente, 

aqueles relativos à implantação das redes técnicas de transporte. 

Portanto, essa região é constituída pela concentração das principais atividades 

comerciais, de serviço e da gestão pública e privada, além dos principais terminais de 

transportes inter-regionais e intra-urbanos19, atuando, corriqueiramente, como o 

“foco principal não apenas da cidade, mas também de sua hinterlândia” (CORRÊA, 

1989b, p. 38). Em suma é a materialização no âmbito intra-urbano de uma lógica que 

se manifesta espacialmente no território.  
                                                           
17 É válido lembrar que essa concentração de classes sociais em setores da cidade não se refere à 
exclusividade, mas sim a uma predominância (VILLAÇA, 1998). 
18 A organização intra-urbana das classes sociais foi objeto de diversos estudos que resultaram em 
vários modelos organizacionais. Alguns dos mais conhecidos são aqueles elaborados por Kohl, Burgess 
e Hoyt (VILLAÇA, 1978). 
19 Esse tipo de organização, vale salientar, não é absoluto para todos os contextos urbanos, como, por 
exemplo, no caso de Paris e de outras cidades europeias. Entretanto, é aquele que, em geral, é mais 
prevalecente, especialmente no âmbito brasileiro. 
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Como os meios de transporte – especialmente com o desenvolvimento 

ferroviário decorrente da Segunda Revolução Industrial – convergem para o centro 

urbano, interligando, assim os diferentes núcleos e seguindo uma lógica 

hierarquizada, os terminais desses meios de transportes passam a se concentrar em 

uma região específica da cidade como forma de potencializar a acessibilidade. Essa 

área mais acessível atrai a concentração de empresas, lojas, fábricas, indústrias, em 

resumo, de atividades “voltadas para um amplo mercado, nacional, regional ou 

abrangendo toda a cidade” (CORRÊA, 1989b, p. 40).  

As redes técnicas atuam na estruturação da área central de forma a atrair 

equipamentos, comércios e serviços, bem como, ao direcionar o crescimento físico – 

apesar de aprofundar o processo de diferenciação sócio-espacial. Da relação mais 

intrínseca da área central e do sistema de transportes, Lobato Corrêa (1989b, p. 39) 

destaca que: 

 
Com a Revolução Industrial, as ligações da cidade com o mundo 
exterior a ela ampliaram-se qualitativa e quantitativamente. Nesta 
ampliação as ferrovias tiveram um papel de destaque, tornando-se, a 
partir da segunda metade do século XIX, o mais importante meio de 
transporte inter-regional. Numerosas empresas e linhas foram 
criadas pelo capital privado, sendo elas razoavelmente 
independentes umas das outras. Por outro lado, algumas cidades 
tornaram-se grandes centros metropolitanos, sendo servidas por 
numerosas linhas ferroviárias: Londres, Paris e Chicago são 
excelentes exemplos. A localização dos terminais ferroviários 
dentro das grandes cidades fez-se o mais próximo possível um do 
outro e próximos ainda, quando foi o caso, do terminal marítimo. 
Isto garantia a diminuição dos custos de transbordo. Próximas a 
estes terminais, vão se localizar aquelas atividades, muitas delas 
então nascentes ou em ampliação, voltadas para o mundo exterior à 
cidade, o comércio atacadista, depósitos, escritórios, e a indústria: a 
localização junto aos terminais de transporte era essencial, 
significando diminuição de custos. Estas atividades criaram enorme 
mercado de trabalho, fazendo com que a área se tornasse, além de 
foco de transportes inter-regionais, o foco de transportes intra-
urbanos, que também, a partir da segunda metade do século XIX, 
foram largamente ampliados. Emerge assim uma área de maior 
acessibilidade dentro da cidade. A acessibilidade, por sua vez, atraiu 
as nascentes lojas de departamentos [...] e de outros gêneros do 
comércio varejista, bem como numerosas atividades instaladas em 
escritórios. 

 
Portanto, como forma de maximizar a acessibilidade e minimizar os custos, os 

terminais ferroviários – além das principais linhas de tramways, em um momento 

posterior – irão, no momento de sua instalação, buscar as áreas centrais como sítio de 

implantação. Essa lógica permitirá a atração de atividades – que, consequentemente, 
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irão buscar se situar próximas aos terminais como forma de facilitar o transporte de 

suas mercadorias –, dando origem, destarte, a novos eixos de comércio e de serviços 

em suas imediações e vetorizados pelas suas respectivas linhas. Os urbanistas não 

ignoram o fenômeno de localização das redes técnicas e de seus mecanismos no 

processo de planejamento das cidades, fenômeno que modifica em profundidade os 

modos de vida e, inclusive, os usos do espaço urbano (DUPUY, 1998, p. 50). Essas 

dimensões foram consideradas por diversos urbanistas a partir da segunda metade do 

século XIX, tais como Haussmann, Le Corbusier, Ildefonso Cerdá, Soría y Mata, 

Ebenezer Howard, Camillo Sitte e Frank Lloyd Wrigth. 

É importante frisar que, apesar das ferrovias e dos bondes possuírem 

similaridades, especialmente no tocante ao fato de que ambas constituem redes 

técnicas de transporte sobre trilhos – ou seja, se deslocam a partir de estrutura fixas 

no território –, os efeitos que essas duas categorias exercem sobre o espaço intra-

urbano da cidade são significativamente diferentes. Trataremos desses efeitos a partir 

de exemplos da implantação dessas redes técnicas em diferentes cidades. Por 

conveniência de organização abordaremos cada rede técnica em separado, o que, 

obviamente, não significa que serão omitidas possíveis relações entre essas duas redes 

quando se estiver tratando de alguma delas em particular. 

 

1.3.1 – Estruturando o território e a cidade: as ferrovias. 

 

 A ferrovia surge a partir da necessidade de articulação no âmbito territorial. 

As estradas de ferro, portanto, ao longo do século XIX e, em especial, durante as 

primeiras décadas do XX, exerceram papel fundamental na organização do território, 

assim como, na estruturação de redes de cidades (CAPEL, 2007). Naquele momento, a 

lógica territorial imposta pela linha férrea fez com que os núcleos atendidos por ela se 

desenvolvessem, enquanto que aqueles não atendidos ou então que se situavam nas 

imediações das antigas estradas carroçáveis permaneceram paralisados em termos de 

crescimento, quando muitas vezes não definharam. 

 Horácio Capel (2007) enumera como principais fatores ao traçado final das 

linhas as considerações estratégicas e econômicas – em especial a necessidade de se 

conectar portos e zonas produtoras – e a necessidade de integração de territórios de 

amplas dimensões e de países pouco integrados – como era o caso do Brasil no século 

XIX. Esses traçados estavam também à mercê de diversos fatores políticos e 
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econômicos que alteravam a intenção objetiva técnica em favor do atendimento de 

interesses particulares ou de certas oligarquias. 

Desde fins do século XIX, estudos como o de Charles H. Cooley – The Theory of 

City Location (1894, apud CAPEL, 2007) – já reconheciam a influência das estradas de 

ferro na localização das cidades e no crescimento urbano. A dinâmica imposta pela 

ferrovia rompia com os esquemas tradicionais de transporte, realizados até então a 

partir da tração animal. O tempo e o volume de passageiros e mercadorias tornou-se 

incomparável, bem como o surgimento de novas relações sócio-econômicas “hasta 

entonces impracticables, debido principalmente a factores geográficos de orden físico 

como la orografía y las distancias entre los núcleos de población” (CAPEL, 2007, s.p.). 

A chegada da ferrovia tanto alterou a situação territorial das cidades como 

também ocasionou diversas modificações de morfologia e configuração das mesmas. O 

advento ferroviário coincide, no contexto europeu, com a eclosão da Segunda 

Revolução Industrial e a consequente formação de uma consolidada classe operária. A 

formação dos bairros operários e a introdução de novos equipamentos – como os 

complexos e estações ferroviárias – permitiram a criação de novos espaços ou a 

transformação daqueles pré-existentes. O contexto das cidades europeias – diverso da 

realidade brasileira – fez com que muitos desses equipamentos se instalassem nas 

zonas periféricas o que ocasionou um redirecionamento da expansão urbana a partir 

da criação de novos bairros e subúrbios.  

 
La implantación de dichas infraestructuras fuera del recinto 
amurallado, en la periferia de la urbe que más podía adecuarse a las 
necesidades territoriales del ferrocarril, hecho que motivó, con el 
tiempo, la aparición de suburbios, barrios y núcleos poblacionales 
alrededor de la nueva estación y la unión de ésta con la ciudad por 
medio de una calle o avenida de nueva creación (CAPEL, 2007, s.p.). 

 
É evidente, sobremaneira, que essas estruturas ferroviárias atuaram de forma 

incisiva na organização dos espaços intra-urbanos. Entretanto, vale salientar que a 

atuação das ferrovias no espaço regional é diferente da atuação no espaço intra-

urbano. Enquanto que no primeiro caso prevalecem as leis do capital, no segundo, as 

leis da acessibilidade são mais determinantes na forma de estruturação20. 

                                                           
20 Aqui cabe um esclarecimento. Segundo Villaça (1998), no contexto intra-urbano as diferentes classes 
sociais ocupam os espaços com maior potencial de acessibilidade e, segundo ele, esse é o fator 
determinante no processo de estruturação da cidade. Entretanto, é evidente que o potencial de 
ocupação dessas diversas classes que convivem no ambiente urbano está estritamente vinculado ao 
poder aquisitivo de cada uma delas e, portanto, às leis do capital. 
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No espaço intra-urbano o impacto exercido pelas ferrovias acontece a partir 

de três efeitos básicos: a formação de eixos de comércio e serviços, a vetorização do 

crescimento em relação às classes menos favorecidas e o aprofundamento da 

diferenciação sócio-espacial – causado, sobretudo, pela segmentação do espaço em 

virtude da passagem da linha21 (VILLAÇA, 1978). A vetorização do crescimento 

urbano imposto pela ferrovia atrai, sobretudo, população de baixo poder aquisitivo às 

imediações de suas estações. A população que se instala nas adjacências das linhas faz 

surgir uma demanda por estações suburbanas que se proliferam em cidades como o 

Rio de Janeiro ainda durante fins do século XIX.  

Destarte, a atração populacional desencadeada pela implantação da ferrovia 

possui um caráter mais descontínuo e centralizado nas áreas lindeiras às estações ou 

complexos22. A vetorização imposta pelo traçado da linha férrea permanece por 

bastante tempo, como comprovam os estudos de Flávio Villaça (1978, 1998), uma vez 

que aquelas populações continuam em busca de acessibilidade. A precariedade dos 

serviços ferroviários – que atendiam as zonas pobres23 – fez com que as elites 

brasileiras optassem pelos bondes. O fator elitista que permeava durante a transição 

dos séculos XIX para o XX faz com que as linhas de bonde das metrópoles se 

concentrassem nas regiões centrais em um primeiro momento, atingindo as zonas 

suburbanas apenas posteriormente. Analisaremos a seguir alguns estudos de caso que 

ilustram o fenômeno. No primeiro caso, estudaremos como a ferrovia exerceu o papel 

de vetorização do crescimento nas cidades. No segundo, trataremos da sua 

intervenção no processo de diferenciação sócio-espacial ao atuar como elemento 

segmentador24. 

 

1.3.1.1 – A ferrovia e a estruturação do crescimento. 

 

                                                           
21 Segmentação, discutida no item anterior, cujo principal efeito é o de impossibilitar ou dificultar a 
mobilidade urbana de determinada população residente em uma fração do espaço da cidade. 
22 Originaram cidades inteiras, como João Câmara, no caso do Rio Grande do Norte. 
23 Essas vias de transporte atraíam populações de classe baixa graças ao potencial que possuíam de 
oferecer transporte intra-urbano. Como as vias regionalmente mais importantes são aquelas que 
apresentam uma melhor condição técnica de oferecer esse tipo de transporte, elas passam a atrair uma 
maior expansão urbana ao longo delas em relação às outras vias, se tornando, dessa maneira mais 
importantes do ponto de vista intra-urbano (VILLAÇA, 1998, p. 70). 
24

 Abordaremos no corpo do texto do trabalho apenas os exemplos mais significativos sobre os 
fenômenos em pauta. Os demais exemplos – que ilustram e reforçam essas posições – encontram-se no 
item Apêndices, no final do trabalho. 
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A instalação da ferrovia no contexto urbano – seja europeu, seja latino-

americano – ocasionou fenômenos distintos, como já relatamos. Um deles foi a 

vetorização da ocupação urbana das suas áreas adjacentes, atraindo, sobretudo, as 

classes menos favorecidas às suas imediações, seja por consequência da dependência 

do transporte ferroviário suburbano às áreas centrais, ou seja devido à proximidade 

da classe operária às oficinas e complexos ferroviários, local de trabalho de parte 

dessa parcela da população. Os exemplos que veremos a seguir ilustram essa condição 

que, como poderemos constatar, apesar das peculiaridades, é recorrente nas diferentes 

realidades urbanas. 

 

Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre: 

As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, em fins do século XIX, passam a 

crescer na direção das suas principais ferrovias. O Rio de Janeiro apresenta, dessa 

maneira, crescimento na direção Noroeste que, embora contasse com os terrenos mais 

precários, era aquela por onde se estendiam as vias terrestres de integração regional. A 

acessibilidade se torna, assim, fator mais preponderante que a infraestrutura local 

(VILLAÇA, 1978).  

A oferta de transporte gerada pela implantação das ferrovias fez com que 

cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo abandonassem paulatinamente as direções 

de crescimento determinadas pelas antigas vias de acesso – as estradas carroçáveis – e 

passassem a crescer mais na direção de suas estradas de ferro de maior movimento. 

Nesse sentido, nas primeiras décadas do século XX, no Rio de Janeiro, o maior 

crescimento urbano25 se dava na direção da Linha Centro e Auxiliar da E.F. Central 

do Brasil – que fazia a interligação com São Paulo e Belo Horizonte; enquanto que em 

São Paulo se dava na direção da também da E.F. Central do Brasil – sentido do Rio de 

Janeiro – e da E.F. Santos-Jundiaí na direção de Santos – o porto de escoamento. 

 É importante entender, no entanto, que a transição dos vetores de crescimento 

urbano ocorre de maneira lenta e gradual, e uma vez um mecanismo tendo originado 

uma dinâmica de crescimento, essa atração, uma vez acionada, se prolonga por 

bastante tempo. Em 1870, a cidade do Rio de Janeiro crescia na direção da estrada 

carroçável de Santa Cruz, que ligava o Rio às demais regiões do Estado. Não obstante 

o fato de a estação ferroviária ter sido instalada nessa região apenas em 1914, o seu 
                                                           
25 Entende-se neste contexto “crescimento urbano” como sendo a expansão física da mancha urbana 
proporcionado pelo crescimento demográfico – isto é, atração de população urbana – das áreas 
adjacentes à ferrovia. 
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crescimento continuou ao longo das décadas, apesar da presença das estações em 

outras regiões. Ou seja, o fato de não possuir estação de trem não estagnou o 

crescimento (VILLAÇA, 1978).  

 

Figura 01 – Planta da Cidade do Rio de Janeiro em 1880. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro caso que demonstra essa mudança gradual, no Rio de Janeiro, é o fato de 

que o maior crescimento urbano na direção de Nova Iguaçu – sentido São Paulo, o de 

maior fluxo e melhores condições técnicas – apenas acontece durante a década de 

1950, tendo durante as primeiras décadas do século XX ainda prevalecido a antiga 

direção de Campo Grande, no sentido Mangaratiba (VILLAÇA, 1978).  

Na cidade de Porto Alegre a ferrovia regional, por peculiaridades geográficas 

do relevo local, apresentava apenas uma direção: a de Porto Alegre a Novo Hamburgo. 

A orientação da ferrovia na direção Norte, possibilitou, destarte, a fixação de 

população urbana dando origem à cidade de Canoas, hoje região metropolitana de 

Porto Alegre. Essa condicionante resultou em uma forma linear. O crescimento de 

Canoas, atrelado ao de Porto Alegre e direcionado, sobremaneira, pela ferrovia 

constrangeu a sua direção. Nesse sentido, a via férrea alinhou a direção do 

Fonte: Centro de Memória da Eletricidade no Brasil, 2003. 
Nota: Marcação da ferrovia E. F. Central do Brasil em amarelo feita pelo autor. 
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crescimento como se esse fosse orientado por obstáculos de sítio. Tal fator demonstra 

que a ferrovia é um forte mecanismo na definição da forma urbana.  

Diferentemente da situação do Rio e de Porto Alegre, que apresentavam 

barreiras intra-urbanas que direcionavam o traçado das ferrovias em direções 

específicas, São Paulo possui caminhos em diversas direções. Até o ano de 1881, essa 

condicionante permitiu o desenvolvimento urbano mais ou menos uniforme nas 

diferentes direções. A partir de 1905, com o maior desenvolvimento de núcleos como 

Lapa e Penha nas respectivas direções de Campinas e Rio de Janeiro, a expansão 

urbana passou a se concentrar nessas direções ao longo da via férrea, apesar de que até 

1910 esse desenvolvimento se dá de forma lenta e gradual (VILLAÇA, 1978, p. 85). No 

entanto, a partir da década de 1920, as ferrovias passam a determinar a vetorização do 

crescimento urbano. A atração da população pelas ferrovias não se dá 

necessariamente pela instalação de indústrias. Em São Paulo a principal atração 

acontece mais na direção do Rio do que na de Santos, apesar de nesta última haver um 

maior número de empregos industriais (VILLAÇA, 1978, p. 88). 

Tanto no Rio, como em São Paulo, as elites não ocupavam as áreas adjacentes 

aos terminais ferroviários pela precariedade dos serviços e pelo baixo poder aquisitivo 

da população que fazia uso deles. Assim, na transição dos séculos XIX e XX as elites 

dessas duas metrópoles procuraram se instalar em áreas centrais atendidas pelos 

bondes de tração animal e, posteriormente, elétricos. As áreas ferroviárias ocupadas 

pelas elites e que passam a ser atendidas pelos terminais ferroviários são desocupadas 

e, posteriormente, passam a receber as populações de baixo poder aquisitivo. 

 

1.3.1.2 – A ferrovia e a estruturação sócio-espacial. 

 

Vimos que a ferrovia, quando implantada nas cidades, direciona a ocupação 

das frações adjacentes às suas linhas. Porém, o efeito proporcionado por sua 

instalação não se restringe somente ao fenômeno do crescimento. As zonas ocupadas 

limítrofes à linha férrea têm de lidar também com as consequências referentes à 

diferenciação sócio-espacial definida por esses mecanismos. As áreas sob a influência 

da estrada de ferro são geralmente relegadas à ocupação das populações de baixo 

poder aquisitivo e a partir daí são estabelecidos limites que dificultam a sua 

integração com o restante da cidade. Os exemplos a seguir ilustram a ocorrência desse 

fenômeno em algumas cidades brasileiras. 
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Campinas e Jundiaí: 

A diferenciação sócio-espacial, que paulatinamente é infligida pela 

implantação das ferrovias, marcou a realidade de muitas cidades. A instalação 

ferroviária na cidade de Campinas exemplifica bem esse processo. Campinas passa a 

crescer com o advento do café em meados do século XIX, sobretudo, durante o 

período de 1849 a 1889 com a chegada da ferrovia. Em 1872, ano de instalação da 

primeira companhia férrea, a cidade já possuía uma vida urbana consolidada, tanto do 

ponto de vista econômico, como cultural. A presença ferroviária, portanto, se fará 

sentir sobre uma estrutura urbana definida. 

No ano de 1873, as Posturas Municipais da cidade já levam em conta a 

organização das vias a partir da estação ferroviária. É aberta uma nova via 

interligando o largo da Matriz com o largo da estação da Companhia Paulista, 

constituindo, dessa forma, um novo eixo no sentido Leste-Oeste. A importância da 

estação no contexto urbano, assim como em outras cidades, é atestada pela atração de 

estabelecimentos comerciais às suas adjacências. Apesar do caráter arquitetônico 

monumental da estação ferroviária – idealizado pelas elites urbanas – as atividades 

em seu entorno são, sobretudo, de caráter popular. Dessa forma, enquanto que as 

elites definem como local de moradia o bairro do Cambuí, no sentido do centro, as 

populações operárias passam a ocupar o sentido oposto – onde é fundada a vila 

ferroviária –, no outro lado da linha. 

 
As elites definem o Cambuí como local privilegiado de moradia. 
Entre este bairro e a estação existe toda a cidade, trata-se da maior 
distância possível. E é em sentido oposto, mais longe ainda que fica 
o bairro Vila Industrial localizado além dos trilhos onde a linha 
férrea funciona como barreira física que separa os cemitérios, os 
dejetos – matadouro e curtume – e os ferroviários (LANNA, 2002, p. 
07). 

 
Diferentemente de Jundiaí, onde os serviços de bonde não obtiveram grande 

sucesso, em Campinas esse serviço prosperou rapidamente, tendo como ponto de 

referência a estação ferroviária, como marco para o estabelecimento das direções das 

quatro linhas de tranvias. O bonde à tração animal, inaugurado em 1879, é extinto em 

1912 para dar lugar aos elétricos.  

A instalação da ferrovia Paulista em Campinas não teve o impacto que 

ocasionou em Jundiaí, justamente devido ao fato de que foi nessa última onde foram 
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instaladas as oficinas da Companhia. A ausência de oficinas reduz de forma 

significativa a demanda por trabalhadores. Apesar disso, algumas residências para os 

ferroviários chegaram a ser construídas, marcadas, principalmente, pela diferenciação 

sócio-espacial à qual foram impostas. 

 
A Paulista também constrói casas para ferroviários em Campinas. 
Muitas delas ficarão localizadas no bairro hoje nomeado Vila 
Industrial, em terrenos contíguos aos da Estação, mas em sentido 
oposto ao da cidade modernizada. Ficavam nas proximidades do 
novo matadouro municipal e separadas pelos trilhos e armazéns da 
“cidade”. Desta forma, podemos ver em Campinas a ferrovia 
constituindo bairros operários, mas que marcam áreas socialmente e 
espacialmente segregadas da cidade. Talvez aqui possamos ver a 
ferrovia instituindo a ideia de cicatriz urbana à qual estará 
fortemente associada nos últimos anos, a partir do seu abandono 
(LANNA, 2002, p. 08). 
 

As peculiaridades de cada contexto urbano interferiram profundamente nos 

significados exercidos pela ferrovia. A organização social e temporal da cidade – a sua 

dinâmica e os seus fluxos diários – são alterados pela chegada dos mecanismos 

ferroviários. O movimento das carroças, bondes e pessoas no ir e vir diário para as 

estações de trem cria um novo ritmo e sentido urbano. Mecanismos como as 

locomotivas, os relógios das estações, bem como, o movimento constante de trens 

marcam “novas dimensões do tempo e espaço” (LANNA, 2002, p. 03). 

A construção da estrada de ferro divide Campinas historicamente em “antes” e 

“depois”, representando, assim, uma “clivagem no espaço – social e geográfico –, 

constituindo duas paisagens distintas” (RUBINO, 2006, p. 73). No ano de 1878, uma 

década depois da construção da E.F. Paulista, pertencente à Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro, a composição urbana de Campinas em relação à ferrovia era a 

seguinte: de um lado a cidade inteira – o que é considerado nos dias atuais o centro – 

onde se encontravam os principais equipamentos da cidade – mercados, igrejas, 

teatros, colégios e hospitais –, do outro lado apenas três cemitérios. 

No ano de 1900, a paisagem da cidade muda consideravelmente. No lado do 

centro da cidade vários equipamentos urbanos são inaugurados desde 1878, entre eles 

um grupo escolar, um liceu de artes e ofícios, a nova cadeia da cidade. Além disso, são 

empreendidos diversos serviços de edificação e ajardinamento de praças, além da 

construção de jardins públicos (RUBINO, 2006). Enquanto isso, no outro lado dos 

trilhos também foram empreendidas modificações significativas, entre elas o edifício 

da “imigração” e os chamados “programas insalubres”: hospitais para varíola e 
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hanseníase, o matadouro público e o curtume. A designação dos terrenos “além da 

linha do trem”26, que eram tidos como os piores da cidade, sempre carregavam 

conotações pejorativas como “caminho para o matadouro” ou “estrada para o 

Lazareto”. Posteriormente, esse lado da via férrea ficou conhecido apenas como “Vila 

Industrial”. 

 

Figura 02 – Planta da Cidade de Campinas em 1878.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As próprias iniciativas públicas pareciam ignorar a área “posterior” à ferrovia. 

As reformas empreendidas por Francisco Prestes Maia na cidade de Campinas 

                                                           
26 Aqui nos referimos em relação ao lado do centro da cidade, onde ficavam os terrenos mais 
valorizados. Os terrenos que ficavam desse lado, porém, nas adjacências da via férrea, também eram 
caracterizados pela atração de populações menos favorecidos. Apesar disso, como não possuíam a linha 
ferroviária como obstáculo à sua acessibilidade ao centro, ainda eram mais valorizados do que aqueles 
que se situavam no lado posterior (RUBINO, 2006). 

Fonte: RUBINO, Silvana. 2006, p. 74. (Centro de Memória de UNICAMP). 
Nota: Marcação da ferrovia em vermelho feita pelo autor. Pode-se observar os 

cemitérios no lado “posterior” da ferrovia em relação ao centro, 
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mostravam uma preocupação premente de modernizar o tecido urbano com um 

traçado retilíneo e com novas edificações de “gosto moderno”. No entanto, as 

propostas apresentadas à Câmara Municipal se restringiam à chamada “área central”, 

ou seja, aquela do lado “anterior” à ferrovia em relação ao centro. 

O crescimento habitacional da Vila Industrial se deu, sobretudo, a partir da 

primeira década do século XX com a construção de vilas operárias para imigrantes 

italianos e portugueses que vinham trabalhar na estrada de ferro (RUBINO, 2006, p. 

78). Ao longo dos anos, outras vilas operárias – que poderiam ser classificadas como 

sub-habitações – foram sendo construídas, muitas delas para abrigar os funcionários 

da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Essa prática já demonstra um alto grau 

de diferenciação sócio-espacial no espaço urbano da cidade de Campinas, assim como 

aconteceu em outras cidades brasileiras, o que aponta também a ferrovia como 

elemento primordial nesse processo.  

O lado “posterior” era tido como de difícil acessibilidade por causa do intenso 

fluxo ferroviário. Como alternativa para a travessia da via-férrea, posteriormente, foi 

construído um túnel, que, no entanto, era um dos poucos se não o único ponto de 

acesso dos moradores dessa área com a região central da cidade, como demonstra o 

fragmento a seguir. 

 
A Vila Industrial ligava-se ao centro com muita dificuldade devido 
aos perigos dos trilhos do trem. O acesso era feito contornando-se a 
linha depois de uma rotunda, até que, na década de 1910, outra 
companhia ferroviária instalada na cidade, a Mogiana, inaugurada 
em 1872, negociou com a prefeitura a construção de um armazém ao 
final da Francisco Teodoro, no caminho para o contorno pedestre. 
Como parte do acordo, a companhia construiu um túnel para 
pedestres que, segundo moradores, era a ligação com o “outro lado 
da cidade”, seu comércio [...] (RUBINO, 2006, p. 78). 
 

Além dos curtumes, das fábricas, do matadouro, dos hospitais e lazaretos, no 

lado “posterior” da linha também funcionava uma hospedaria para os imigrantes que 

chegavam à cidade, o que fazia com que a área fosse comumente designada como “o 

lado da imigração” numa conotação pejorativa. Outra denominação comum da área 

era de “Bairro dos Bucheiros”, devido ao matadouro e aos curtumes (RUBINO, 2006, 

p. 79). Essas designações demonstravam a distinção social associada ao espaço 

urbano. A diferenciação social se refletia nos equipamentos e na arquitetura dos 

edifícios da porção “posterior”. 
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Se no Centro predominava uma arquitetura erudita presa aos estilos 
ecléticos então dominantes, na Vila o Matadouro Municipal foi 
projetado por Ramos de Azevedo, conhecido arquiteto que 
projetara outros edifícios importantes na cidade – todos do outro 
lado dos trilhos. Contudo, o que prevaleceu desse lado dos trilhos 
foi uma leitura pobre, vernacular e inventiva do ecletismo 
(RUBINO, 2006, p. 79). 
 

Enquanto que no lado do centro, durante a virada do século XIX para o XX, 

diversas reformas urbanas foram empreendidas – como a já citada realizada por 

Prestes Maia –, com o alargamento e abertura de novas vias, a construção de praças e 

jardins e de obras arquitetônicas monumentais, além da realização de obras de 

saneamento e abastecimento d’água, no lado “posterior” da via férrea as mudanças 

empreendidas eram, como visto, realizadas ou para abrigar as populações migrantes e 

pobres, ou na construção de equipamentos indesejáveis na área central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na cidade de Jundiaí são instaladas, em 1893, as oficinas da Companhia 

Paulista, onde também é fundada uma linha de bonde à tração animal – o que denota a 

Figura 03 – Planta da 
Cidade de Campinas em 
1900.  
 
Fonte: RUBINO, Silvana. 
2006, p. 75. (Centro de 
Memória de UNICAMP). 
Nota: Marcação da ferrovia em 
vermelho feita pelo autor. Aqui 
já vemos uma ocupação, 
sobretudo, ferroviária no lado 
“posterior”. 
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preocupação dos governantes em se aliar o transporte interurbano com o intra-

urbano. A mudança paulatina das elites cafeicultoras jundiaienses para cidades de 

maior porte como Campinas e São Paulo, transforma a cidade, nas primeiras décadas 

do século XX, em um núcleo industrial. A expansão urbana do período é relativa à 

configuração de novos bairros de ferroviários, bem como, de operários de outras 

fábricas que então se instalavam na cidade. 

Os endereços dos ferroviários eram em logradouros bem específicos, de 

proximidade dos complexos – local de trabalho. Com a instalação da Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro, a Intendência Municipal doa terrenos próximos ao 

cemitério à companhia para a acomodação de sua vila ferroviária. A doação tinha 

como pano de fundo ser um incentivo à instalação das oficinas27 da companhia na 

cidade. A disposição das oficinas ferroviárias tinha uma enorme importância, não 

apenas por sua escala monumental, mas também por significar a contratação e 

transferência de centenas de trabalhadores para Jundiaí. Após a consolidação desses 

equipamentos, a cidade passa a crescer muito mais em sua direção do que na direção 

da estação. 

 
Este fato sugere que não é pelo seu aspecto de transporte que as 
ferrovias contribuíram para a urbanização, mas principalmente 
pelos empregos criados e a infraestrutura da indústria, serviços e 
comércio gerada. É como sede, primeiro da Companhia Rio Claro 
(1882) e depois das oficinas da Paulista (1892), que o crescimento 
urbano atinge um ritmo acelerado (LANNA, 2002, p. 04). 

 
Diversas fábricas e casas comerciais são transferidas posteriormente. Grande 

parte delas passa a se situar entre os edifícios das oficinas e a estação de trem. As 

empresas e a Companhia Paulista nessa época empregavam cerca de 2.000 

funcionários, em uma cidade cuja população era de 12.000 (LANNA, ANO). A 

ausência das elites e notada característica ferroviária de Jundiaí, faz com que surja 

uma espécie de aristocracia operária, onde os cargos ferroviários mais altos passaram 

a fazer parte da elite local. Isso reforça a hipótese de que as cidades que mais sofreram 

o impacto da implantação das vias férreas foram aquelas que se tornaram sede de 

estruturas mais amplas como os armazéns, as oficinas e os escritórios, geralmente 

correspondentes aos entroncamentos ou ao fim da linha28. Isso porque, o 

                                                           
27 As oficinas são locais para reparação do material ferroviário. 
28 No entanto, a autora admite que nas cidades menores, apesar de não apresentar as mudanças 
características referentes a uma mão-de-obra operária urbana, houve de fato impactos menores, 
especialmente no que tange ao desenvolvimento econômico dessas localidades. 
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funcionamento dessas estruturas demandava a instalação na cidade de uma mão-de-

obra considerável, que alterava a dinâmica urbana. 

 

1.3.2 – Bondes: dinamização do transporte público urbano. 

 

Os bondes, assim como as ferrovias, participam do processo de 

direcionamento do crescimento, abrangendo, no entanto, as mais diversas classes 

sociais. Diferentemente desses últimos mecanismos, o bonde é um elemento que 

estimulou a conexão sócio-espacial de áreas menos integradas, como os bairros 

operários, por exemplo. Desde a sua concepção, o sistema de bonde puxado por 

animais se diferenciava dos antigos ônibus, também de tração animal, uma vez que se 

deslocavam sobre trilhos, permitindo, assim, uma maior mobilidade de deslocamento, 

muito dificultada no caso dos ônibus devido à falta de pavimentação na maioria das 

vias. 

 
Estos ómnibus, que en su mayor parte circulan por calles sin 
asfaltar, son lentos, poco prácticos y escasos. Aunque son caros, van 
abarrotados. De la familia ferroviaria, el tranvia, vehículo sobre 
raíles tirado por caballos, aporta una solución técnica al problema 
de la mala rodadura. El tranvia se extiende por las ciudades 
americanas hacia 1850, pero sólo llega a las ciudades europeas a 
partir de 1870 (DUPUY, 1998, p. 38). 
 

Esse fator contribui bastante à popularização do bonde na segunda metade do 

século XIX. A solução dos problemas técnicos de distribuição e capacitação da 

energia contribuiu à eletrificação das linhas de bonde em meados da década de 1890, a 

partir de então o bonde se converte em um meio “incontestable del transporte de 

masas” (DUPUY, 1998, p. 38). O transporte coletivo encontra na eletricidade uma 

força motriz muito mais adaptada ao meio urbano do que o vapor. As companhias de 

bonde e metrô passam, então, a instalar as suas próprias companhias de produção de 

energia elétrica. Portanto, o desenvolvimento do bonde está intrinsecamente ligado ao 

aperfeiçoamento do sistema de trilhos – nascido na indústria mineira – e à sua 

posterior eletrificação. A popularização do bonde elétrico fez com que as linhas se 

expandissem nos Estados Unidos e na Europa de maneira exponencial. Nas grandes 

cidades da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, o índice de conexão à malha dos 

tramways atinge o índice aproximado de 80% de abrangência da área urbana em fins 

do século XIX. Os Estados Unidos tiveram um crescimento de 9.600 quilômetros de 
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linhas em 1890, para o dobro, três anos mais tarde, atingindo a cifra de 48 mil 

quilômetros, dez anos depois. Na Europa a extensão das linhas se multiplica por dez 

em cinco anos, de 1893 a 1898 (DUPUY, 1998, p. 44). 

Enquanto que, nas cidades brasileiras em geral o bonde se restringiu às áreas 

centrais, tornando-se um transporte das classes mais favorecidas – pelo menos 

durante o momento de sua instalação, abrangendo depois os extratos mais pobres e 

suburbanos após a sua consolidação –, na Europa, esse tipo de transporte foi essencial 

no desenvolvimento da cidade industrial. As cidades europeias – como relata J.E. 

Cronin (1983 apud OYÓN, 2003) – assistem entre os anos de 1917 e 1920 à aparição de 

um novo tipo de indústria e de um novo tipo de bairro operário. 

Umas das pré-condições para a onda maciça de greves e surgimento de 

organizações trabalhistas na Europa durante o ano de 1917 estava atrelada justamente 

à nova estruturação do espaço urbano. Essas classes reivindicavam condições de 

habitabilidade e de deslocamento (CRONIN, 1983 apud OYÓN, 2003). Durante a 

década de 1920, a fixação residencial expressiva das categorias operárias concede a 

estabilidade residencial, principal fator para consolidação dos bairros operários que, 

portanto, se conformavam a partir da estreita relação que havia entre o local de 

trabalho e o lugar da residência.  

Medidas como o controle dos aluguéis e as leis de proteção dos inquilinos 

corroboraram a estabilidade domiciliar, ocasionando uma queda na mobilidade 

habitacional. A menor mobilidade residencial foi compensada por um significativo 

aumento na mobilidade cotidiana. A partir de 1900, com a larga expansão da energia 

elétrica e da municipalização nas cidades europeias, se produziu a consolidação de 

um transporte urbano de massas, onde o bonde elétrico exerceu um papel 

preponderante (OYÓN, 2003). 

Os bairros operários puderam, dessa forma, se descentralizar, quebrando a 

relação locacional dependente da indústria – apesar de os constantes fluxos 

estabelecidos conservarem uma forte relação de proximidade entre ambos. As 

relações espaciais, entretanto, ainda mantinham uma homogeneidade muito grande 

nos bairros operários – estilo de vida proletário. No contexto urbano, esses bairros se 

encontravam mais diferenciados sócio-espacialmente do que os velhos bairros 

populares. (OYÓN, 2003, p. 35). Homogeneidade que fez com que as classes operárias 

criassem uma consciência de classe bem definida, votando em massa nos partidos 

operários de orientação esquerdista. 
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As novas tecnologias de transporte, como o bonde elétrico, dinamizaram os 

deslocamentos diários, permitindo ao operário fixar a sua residência em áreas diversas 

da cidade, uma vez que não mais necessariamente necessitava morar perto do local de 

trabalho. 

 
Si hasta 1900, el obrero “seguía la fábrica” y cambiaba de domicilio 
en función de sus nuevos empleos, durante 1900-1950, el fenómeno 
del alargamiento de los desplazamientos al trabajo fue general, 
afectando claramente a todos los sectores obreros y populares 
(OYÓN, 2003, p. 47). 
 

Pelo menos na Grã-Bretanha, na primeira metade do século, se consolida 

definitivamente a dissociação entre local de trabalho e de moradia. Até 1914 as 

associações operárias representavam mecanismos essenciais para o estreitamento dos 

laços comunitários da cultura operária – clubes operários, ateneus, cooperativas de 

consumo, sociedades de socorros mútuos, sedes de partidos políticos socialistas, entre 

outros. O deslocamento urbano diário ao trabalho pelo transporte público se 

transforma durante a primeira metade do século XX em uma prática habitual da vida 

operária. A dissociação entre moradia e trabalho foi pelo menos mais extensa aos 

trabalhadores de melhor remuneração. 

 Na realidade brasileira, os bondes – em um primeiro momento à tração animal 

e, posteriormente, movidos à eletricidade – também foram responsáveis pela 

expansão da mancha urbana, embora guardando suas peculiaridades em relação ao 

crescimento da cidade europeia. Em fins do século XIX, o Rio de Janeiro era uma 

cidade que se movimentava sobre trilhos. No ano de 1870, as redes de carris urbanos – 

os bondes – e as ferrovias passam a constituir os meios técnicos primordiais no fluxo 

de pessoas pelo espaço urbano da capital brasileira. Esse período representaria, nas 

palavras de Ronaldo Goulart Duarte (2003, p. 93), um “grande momento de alteração 

das possibilidades de deslocamento de pessoas”. 

A diferenciação sócio-espacial, atrelada ao desenvolvimento díspar no espaço 

urbano do Rio desses dois tipos de redes técnicas de transporte sobre trilhos, resulta 

em duas características de crescimento urbano diferenciadas.  Ao Norte e Noroeste da 

área central, a urbanização acontece de forma axial, ao longo dos eixos ferroviários. 

Na Zona Sul – elitista – a inexistência de vias férreas faz com que os bondes exerçam 

um monopólio nessa área, possibilitando uma urbanização mais densa, em função da 

maior capilaridade da rede de carris – enquanto que nas vias férreas ela é mais 

centralizada em torno das estações.  



P á g i n a  | 48 

 

Em relação ao crescimento urbano, os bondes representaram um papel 

decisivo na criação de novos bairros no Rio, tais como Leme e Copacabana (CENTRO 

DE MEMÓRIA..., 2003). O interesse empreendedor das companhias de carris 

urbanos, aliado aos interesses imobiliários, realizaram a construção do primeiro ramal 

para Copacabana através de um túnel – aberto pela própria Companhia de Ferro 

Carril do Jardim Botânico – no Morro do Barroso – que passou a ser conhecido, 

posteriormente como Túnel Velho, e atualmente corresponde ao Alaor Prata. A 

inauguração da linha aconteceria em 6 de julho de 1892, já movido à eletricidade 

(CENTRO DE MEMÓRIA..., 2003). Posteriormente, como forma de retorno aos 

investimentos realizados na construção do túnel, a Companhia Ferro Carril do Jardim 

Botânico, em conjunto com outras companhias do ramo da construção civil, passa a 

estimular a compra de terrenos no novo bairro a partir de anúncios e de oferta de 

condução gratuita (CENTRO DE MEMÓRIA..., 2003). 

Apesar de a rede de transporte não ser o elemento exclusivo de explicação 

para a centralidade dos subcentros de negócios no Rio de Janeiro, a contribuição 

desses sistemas é inegável. Os subcentros cariocas estavam necessariamente 

vinculados ou ao trem – populares, como Madureira e Méier – ou ao bonde – elitistas, 

como Tijuca e Copacabana. Até o ano de 1940 o trem e o bonde eram responsáveis 

pelo deslocamento de 83,47% dos passageiros transportados na cidade (DUARTE, 

2003). O transporte ferroviário, após esse ápice, entra em declínio em virtude da 

associação com os subúrbios, local de residência da população pobre. 

 
Andar de trem na cidade do Rio de Janeiro passou a estar associado, 
no imaginário local, a baixo status social, o que, sem dúvida, passou 
a constituir um elemento poderoso no sentido de estimular a 
procura por opções alternativas (DUARTE, 2003, p. 95). 
 

No ínterim, entre os anos de 1946 e 1964, acontece o processo de ascensão, 

predomínio e consolidação das linhas de ônibus suburbano, que têm os seus serviços 

ampliados no Rio. Diferente das linhas de bonde, fixas ao território pelos trilhos – 

assim como as do trem – as linhas de ônibus, por não serem fixas, apresentam uma 

maior capilaridade e se espalham por todo o espaço urbano, não se restringindo a 

apenas alguns setores dele. 

A própria característica dos subúrbios cariocas, que nascem de maneira 

aleatória – a partir de loteamentos e sem obedecer a um planejamento ou plano 

diretor prévio – favoreceram a disseminação do ônibus auto-motor, em detrimento do 
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bonde. Os arruamentos descontínuos, portanto, tornavam necessárias linhas de 

transporte que se acomodassem a essa configuração e que pudesse facilmente alterar o 

seu itinerário. Aliada a essa necessidade também merece destaque a ênfase dada pelo 

governo brasileiro à indústria automobilística, que então se instalava no país a partir 

da década de 1950. 

Portanto, tanto as ferrovias, como os bondes sofrem forte declínio em suas 

atividades e no número de passageiros transportados durante a década de 1960. 

Enquanto o volume de passageiros da ferrovia cai de 300 para 190 milhões de 

passageiros transportados ao ano – no período de 1960 a 1965 –, os bondes, por sua 

vez, sofrem uma queda de 700 milhões – em 1945 – para 200 milhões de passageiros 

por ano em 1964 (DUARTE, 2003). 

 
A decadência do sistema contribuiu para que o bonde, símbolo do 
progresso no início do século, ganhasse no imaginário coletivo a 
imagem oposta. Desconforto, atraso, lentidão e obstáculo ao tráfego 
tornaram-se parte do conceito que o carioca possuía do bonde, o 
que, sem dúvida, muito contribuiu para a decisão do então 
governador da Guanabara, Carlos Lacerda, de extinguir os carris no 
ano de 1964 (DUARTE, 2003, p. 99). 
 

Além da maior adaptação à vanguarda do crescimento urbano, o transporte 

auto-motor rodoviário, diminuía as distâncias entre as classes sociais, em relação ao 

investimento em infraestrutura. A construção de vias e estradas servia tanto ao 

transporte público, quanto ao transporte particular. Essa característica dilui – pelo 

menos em termos de investimento em redes técnicas de transporte – a dualidade até 

então tão evidente no Rio de Janeiro – o bonde na Zona Sul e o trem na Zona Norte. O 

bonde que em meados da década de 1950 tornou-se um transporte das classes pobres, 

é substituído em meados dos anos 1960 nas regiões do Centro e da Zona Sul, 

primeiramente pelos ônibus elétricos e, posteriormente, pelos ônibus auto-motores. 

Assim como o trem, o bonde passa a ser associado a uma imagem pejorativa, bem 

diferente do símbolo de modernidade que representou na época de sua introdução, 

durante a transição entre os séculos XIX e XX.  

O exemplo do Rio de Janeiro é bem emblemático e de certa forma ilustra a 

realidade dos bondes nas demais cidades brasileiras. As linhas desse transporte, 

portanto, foram fundamentais na consolidação do crescimento urbano dos núcleos 

brasileiros, principalmente, no início do século XX. A decadência do transporte no 

país se dá a partir das décadas de 1930 e 1940 com a popularização dos veículos 
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automotores. Apesar disso, os bondes continuam a existir até as décadas de 1950 e 

1960, embora em condições precárias de circulação.  

As ferrovias e os bondes, dessa maneira, foram fundamentais na estruturação 

das cidades durante um período de aproximadamente cem anos, desde a segunda 

metade do século XIX até fins da segunda metade do século XX, e as suas 

ressonâncias se fazem sentir na realidade urbana atual, embora boa parte – ou quase 

totalmente, no caso dos bondes no Brasil – dos serviços já tenha sido extinta. A 

substituição desses mecanismos por estruturas e veículos mais modernos – como o 

metrô, o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) e os automóveis de maneira geral – não 

apagam as impressões espaciais deixadas por esses mecanismos no traçado e na 

organização das cidades. Resgataremos, nos capítulos seguintes, as condições de 

implantação dessas redes técnicas, analisando as suas consequências no contexto 

urbano da cidade do Natal. Primeiramente, veremos como a implantação das ferrovias 

no âmbito territorial do Rio Grande do Norte direcionou a instalação dos 

equipamentos e linhas ferroviárias na capital e como esses mecanismos atuaram na 

estruturação intra-urbana da cidade. Posteriormente, passaremos à questão dos 

bondes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AS VIAS FÉRREAS E A CIDADE 
ESTRUTURAS E A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO INTRA-
URBANO. 
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2.1 – PARQUE DA E.F. NATAL A NOVA CRUZ: IMPLICAÇÕES SÓCIO-
ESPACIAIS (1881-1904). 
 

O crescimento e consolidação de uma cidade estão intrinsecamente ligados à 

situação regional. A lógica dos fluxos no território e a sua relação com os elementos 

fixos, os pontos nodais – i.e. as cidades – é determinante na dinamização ou no 

definhamento de determinados núcleos. Cidades ou assentamentos que antes eram 

beneficiados pela articulação territorial promovida pelas estradas carroçáveis, em um 

momento posterior se tornaram centros estagnados ou até mesmo que regrediram 

quando passa a prevalecer uma nova rede de articulação: as estradas de ferro. O 

mesmo acontece posteriormente, com a hegemonia da rede rodoviária.  

Portanto, o fato de se estar articulado territorialmente – e, dessa forma, fazer 

parte do sistema de circulação de bens, mercadorias e capital – era uma condicionante 

vital ao desenvolvimento de qualquer núcleo urbano em fins do século XIX e esse 

fator apenas poderia ser atingido a partir da construção de redes técnicas de 

transporte comunicando as diferentes localidades nas mais diversas regiões. 

Entretanto, Natal durante esse período não gozava tal prerrogativa. A cidade se 

encontrava isolada pelos atributos naturais do sítio onde foi fundada, limitada pelo 

Rio Potengi, pelo cordão de terreno dunar circundante e ainda pela disposição de 

diversos recifes na entrada do porto, elementos que dificultavam a comunicação da 

capital do Rio Grande do Norte com o território do interior. A situação de isolamento 

de Natal incomodava as elites da cidade, que reclamavam, por meio dos periódicos 

locais, a iniciativa de medidas urgentes em prol de sua comunicação, tanto com os 

demais núcleos da província, quanto com as outras capitais regionais como a Cidade 

da Paraíba e o Recife. 

A falta de integração gerada pela carência de vias de comunicação prejudicava, 

sobretudo, a economia da província e de Natal, que assistia as demais capitais se 

desenvolverem. Em 1874, Natal não contava com sequer uma estrada carroçável em 

boas condições que a comunicasse com as demais cidades e zonas produtivas do Rio 

Grande do Norte e isso implicava em um progresso material pífio, bem como, em uma 

cidade ainda baseada nos moldes ditos “coloniais”, nessa época, sinônimo de atraso. 

Em 1874, o presidente da província Sr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho, 

reiterava esse quadro afirmando: 

 
Infelizmente é grande o atraso da provincia a respeito deste 
importante ramo de obras publicas que tanta influencia exerce na 
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prosperidade, riqueza e civilisação dos povos. Posto que grossas 
somas tenham sido gastas desde longa data com este serviço, a 
província não conta uma só estrada regular que ponha em 
communicação a capital com os diversos centros de producção, nem 
estes entre si (RIO GRANDE..., 1874, p. 56)28. 

 
Após a segunda metade do século XIX, são realizadas diversas concessões para 

a construção de estradas de ferro partindo de Natal – especialmente aquela que 

interligaria a cidade ao Ceará-Mirim, importante núcleo de produção açucareira – 

que, no entanto, não são concretizadas. Nesse ínterim, em 1873, outra ferrovia também 

é concessionada: a que interligaria a capital à então vila de Nova Cruz, na zona úmida 

paralela ao litoral, “atravessando os valles do Capió e Jacu, cidade de S. José, villas de 

Goianinha e Penha ou Canguaretama” (RIO GRANDE..., 1874, p. 58). A Estrada de 

Ferro de Natal a Nova Cruz – encampada pela rede Great Western Railway Company em 

1901 –, partia de Natal passando pelas localidades de São José do Mipibu, Goianinha, 

Canguaretama, Vila Nova (atual Pedro Velho), Montanhas e Nova Cruz, se 

encontrando, a partir dali, com a rede ferroviária paraibana29. Ao interligar esses 

núcleos, a estrada de ferro iria dinamizar as suas economias, ao mesmo tempo em que 

fortificaria as relações entre eles, pautadas, sobretudo, pelo âmbito comercial. A 

construção dessa via férrea – que não penetrava no interior da província, mas sim, 

margeava a zona açucareira próxima ao litoral – resultaria, paulatinamente, em 

transformações urbanas na realidade natelense, especialmente no tocante ao traçado 

de sua linha e da construção do seu parque ferroviário. 

Natal em fins do século XIX ainda apresentava um desenvolvimento incipiente 

em relação às outras capitais das províncias vizinhas30. Isso se refletia nos espaços da 

cidade. Carentes de intervenções e apresentando um caráter descuidado e 

provinciano, as principais praças e logradouros eram objeto de discussão nos 

discursos das elites, que reivindicavam uma ação enérgica por parte dos poderes 

públicos no intuito de reverter essa situação. O periódico “O Caixeiro”, descreve a 

cidade no ano de 1892 como “pobre e pequena” e de edificação “irregular e 

                                                           
28 A ortografia e pontuação das citações deste trabalho foram mantidas de acordo com os documentos 
originais, inclusive os eventuais erros tipográficos e de redação desde que esses não comprometam o 
entendimento do texto. 
29 O que, no entanto, apenas se concretiza em 1903, com a construção do ramal até a cidade de 
Guarabira na Paraíba, pela Great Western (A REPUBLICA, 1903). 
30

 Para saber mais sobre o desenvolvimento urbano de Natal durante entre os séculos XVIII e primeira 
metade do XX , especialmente sobre o processo de secularização dos espaços urbanos Cf. TEIXEIRA, 
Rubenilson Brazão. Da Cidade de Deus à Cidade dos Homens: a secularização do uso, da forma e da função 
urbana. Natal: EDUFRN, 2009. 
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mesquinha”. Nesse artigo tanto a iluminação rudimentar – “feita por verdadeiras 

lamparinas” – como as praças – classificadas como “tristes” – são objeto de crítica. O 

interlocutor fala a partir da perspectiva de um visitante que chega à cidade e que, 

paulatinamente, começa a formar a suas impressões.  

 
Quem chega ao porto do Natal recebe a principio a impressão 
menos má de 3 ou 4 grandes edifícios, que emergem na cidade alta, 
de entre a cazaria chata e reles; aquelles cazarões embora não sejam 
nenhum palacio, sempre dão ao conjunto uma perspectiva 
relativamente agradável. Mas, logo que o visitante baixa os olhos 
para o desembarque, julga-se n’alguma aldeia marítima do Congo: O 
aspecto do caes é de desanimar, de entristecer. – Fundos de 
quintaes, decorados de pequenas latrinas ignobeis, feitas de velhas 
tabuas de pinho mal unidas, deixando perceber lá dentro vultos 
indiscretos agachados; um alinhamento a Ia diable onde não se 
encontram dois predios que coincidam... uma vergonha! Entretanto, 
corressem um cordão de casas desde a Alfandega ao Canto da 
Ribeira, numa extensão que não tem talvez 300 metros; fizessem 
avançar ou recuar as casas, obrigando os proprietários a fazerem 
uma rua de 40 a 50 palmos, com um renque de arvoredos e bancos 
toscos a sua sombra; dispusessem meia duzia de Kiosques entre as 
arvores: e que bello passeio não ficaria alli, na frescura das brisas 
matinaes, ou ao explendor dos nossos occasos fulvos de zona 
tropical, discortinando-se todo o movimento do porto?! Eis uma 
idéia que não nos parece má e que deixamos de graça à 
municipalidade e a população em geral. Promettemos continuar 
neste assumpto. Embora nos desanimem, affirmando que pregamos 
no deserto, temos muita confiança no velho prolóquio: - agua mole 
em pedra dura... (O CAIXEIRO, 1892a, p. 01, grifos do autor)31. 
 

A percepção dos visitantes sobre a urbe irá no decorrer das primeiras décadas 

do século XX ocupar um lugar de destaque nas preocupações intervencionistas: era 

preciso criar um espaço que fosse o cartão de visitas da cidade. Onde os visitantes que 

desembarcassem pudessem constatar o grau de desenvolvimento de Natal. Nesse local 

estariam localizados os principais equipamentos urbanos, bem como, um jardim que 

aformoseasse e emoldurasse a primeira impressão que um visitante tivesse ao chegar. 

O local, por ser onde se situava a estação da Estrada de Ferro de Natal a Nova Cruz, 

não poderia deixar de ser outro: a então Praça da República. Com a chegada dos 

trilhos a Natal em 1881, a estação ferroviária passava a ser a “nova porta de entrada”, 

uma vez que a maioria dos fluxos, seja de mercadorias, seja de pessoas, passou a ser 

efetivado pela estrada de ferro. A estação consistia a conexão entre Natal e a principal 

artéria de transporte da província, a praça – sobrepujando a sua importância 
                                                           
31 É interessante notar o lento progresso e desenvolvimento urbano vivenciado por Natal ao longo do 
século XIX. O relato acima transcrito de fins do século (1892) se assemelha consideravelmente ao relato 
do inglês Henry Koster, quando esteve na cidade em 1810. 
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meramente local – se materializaria como o lugar responsável pela “concretização 

intra-urbana da integração da cidade com a região e com o mundo” (RODRIGUES, 

2006, p. 122). Portanto, a estação, depois de inaugurada, se torna o elemento 

congregador do espaço intra-urbano da cidade de então: os novos equipamentos, o 

comércio, os serviços, assim como os novos símbolos “civilizatórios” da sociedade 

natalense passariam a ser edificados ao seu redor. 

 
Figura 04 – Mapa do Rio Grande do Norte em 1904.  

 

 

 

O espaço do charco, ou alagadiço da Praça da República é objeto de um aterro 

parcial no sítio destinado a abrigar o parque ferroviário da Estrada de Ferro de Natal a 

Nova. O aterro posteriormente reclamado seria aquele referente à área em frente à 

estação, que continuaria alagada. Os primeiros estudos realizados para instalação da 

estação acontecem em 1878 na época em que a companhia responsável pela 

construção da via férrea era a Imperial Brazilian Natal and Nova Cruz Railway Company e o 

aterro inicialmente não havia sido planejado (RODRIGUES, 2006). Esses estudos 

determinavam que os trilhos passariam por cima do chamado Cais do Salgado – muro 

de arrimo construído entre o Rio Potengi e o alagadiço – e terminariam nas 

proximidades da Alfândega, permanecendo ainda o charco que, posteriormente, seria 

aterrado. Entretanto, essa proposta não é levada adiante. No ano 1881 – ano também 

da inauguração das atividades da via férrea – é iniciada a construção de “um aterro de 

Fonte: Almanaque Brasileiro Garnier, 1904, Rio de Janeiro. Acervo do Centro Norte-
Riograndense de Documentação. 
Nota: Destaque para o traçado da ferrovia de Natal a Nova Cruz e do possível traçado para a 
ferrovia Natal – Ceará-Mirim (linha contínua preta). 
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70 mil metros quadrados sobre o alagadiço, agora área da marinha, para conseguir-se 

o espaço necessário ao parque ferroviário, com edifícios destinados aos vagões, 

mercadorias, locomotivas, carpintaria, oficinas de máquina e casa de fundição” 

(RODRIGUES, 2006, p. 127). Dessa forma, o espaço ocupado pelos equipamentos se 

torna uma nova fronteira para a cidade. No entanto, apesar da instalação do 

complexo, a área frontal, correspondente à Praça da República, continua a ser objeto 

de constantes reclamações. 

 

Figura 05 – Natal em 1864 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O historiador Raimundo Arrais (2009) afirma que o processo intervencionista 

pelo qual passaria a Praça da República exemplifica o fato de que as realizações 

urbanísticas devem ser tomadas “como uma expressão visual dos valores de uma 

classe social” (ARRAIS, 2009, p. 163). Na Natal do início do século XX, a sociedade – 

leia-se, as elites – se sentia moderna, mas ainda estava atrelada aos códigos 

considerados “coloniais”, portanto, atrasados. Os sinais do progresso, posteriores, são 

uma materialização espacial desse sentimento e aparece mesmo que em pequena 

escala, paulatinamente, nos novos equipamentos urbanos, nos meios de transportes e 

no estilo das edificações.  

O primeiro esforço significativo nesse sentido estava na obra de melhoramento 

e aformoseamento da Praça da República, classificada como “a obra urbanística de 

maior significado da primeira década do século” (ARRAIS, 2009, p. 164). No entanto, 

até o ano de 1892 nada ainda havia sido feito. “O Caixeiro”, em mais uma de suas 

reportagens denunciativas reiterava as singularidades “pitorescas” e “bucólicas” da 

Fonte: MIRANDA, João Maurício. 1999. 
Nota: Marcações feitas pelo autor. Pode-se ver o Cais do Salgado (em vermelho) e 
a área que seria aterrada para dar lugar ao parque ferroviário da E. F. Natal a 
Nova Cruz (em azul), em 1881.  
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praça que, por não apresentar um aterro e um sistema de drenagem eficiente, até 

então constituía local de descanso para “jumentos” e “suínos”. A reportagem ao 

reclamar medidas básicas de intervenção urbana defendia que se realizadas o 

logradouro passaria a ser uma praça de “primeira ordem”. 

 
A depressão do terreno, já em parte minorada pelas patrióticas e 
economicas commissões de socorros, precisa ainda de considerável 
aterro, e de um systema de esgotos regulares e promptos; mas Roma 
não se fez num só dia e a perseverança no trabalho tem eliminado 
obstáculos naturaes reputados insuperaveis. Se a Hollanda ha 
seculos que luta com o mar, empurrando-o para lá, não é muito que a 
Potyguarania ponha para fora de uma praça publica uma nesga de 
maré. Não temos plano nenhum a offerecer para o aformoseamento 
da Praça da Republica, fique isto aos competentes. Não é preciso 
grande couza, entretanto para reduzir-lhe aquella bella planície a 
um parque encantador. Já ouvimos dizer que ha ideia de construir-
se ao nascente da praça, formando um dos lados do quadrilátero um 
vasto edifício para o aquartellamento do <<Corpo Militar de 
Segurança>>. Realmente ficaria a força estadoal [...] com um 
excellente campo de exercício e manobras, embora diminuísse a 
formosura natural do recinto. Emfim, faça-se alli qualquer couza, 
mas faça-se logo. O que está não abona a nossa civilisação; quem 
quer que chegue a esta cidade ha de estranhar a nossa falta de gosto, 
conservando desaproveitado alagoado de chuva e da maré, servindo 
de pasto de animaes (contra as posturas da Intendencia) e 
escripturado por varias (O CAIXEIRO, 1892b, grifos do autor). 

 
 

A importância das intervenções na Praça da República eram tão urgentes que 

em uma reportagem do periódico “A República”, de 15 de abril de 1896, é feito um 

contraponto entre o projeto de aformoseamento da Praça André de Albuquerque – 

localizada na Cidade Alta e marco zero da ocupação da cidade – e a falta de iniciativas 

do tipo na Praça da República. Ou seja, se estavam sendo investidas somas no 

melhoramento de outras praças e logradouros da cidade, parte desses investimentos 

deveria ser destinada à intervenção da praça da estação ferroviária. Além da urgência 

do aterro e embelezamento, o charco formado na praça era recorrentemente apontado 

também como foco de doenças, por abrigar águas paradas que liberavam, na cultura 

da época, “miasmas”, que podiam ser causas de epidemias (TEIXEIRA, 2009, p. 300). 

Até o ano de 1901 nada havia sido efetivamente realizado e a chegada de mais 

um inverno piorava a situação, com a formação de alagadiços. Para piorar, a falta de 

educação da população, a partir do depósito de lixo e dejetos nas valas que drenavam 

as águas pluviais tornava a situação ainda mais crítica (A REPUBLICA, 1901, p. 01). 

Ruas e logradouros adjacentes, tais como o largo do Bom Jesus e as ruas de Santo 
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Amaro e da Campina, se tornavam “inabitáveis”, como eram descritos nesses períodos 

por alguns periódicos. Entre esses argumentos, os jornais em circulação chegavam a 

citar o fato de que uma intervenção na Praça da República significaria um 

beneficiamento das próprias elites políticas e intelectual, já que ou residiam ou se 

hospedavam em suas adjacências. 

 
Em frente à Estação central da Estrada de Ferro de Natal á Nova 
Cruz; (as casas do actual governador do Estado Dr. Pedro Velho, e 
do governador eleito dr. Chaves Filho); próximo ao porto de 
desembarque, - e no ponto principal que liga os dous bairros desta 
capital, a Praça da Republica, cercada por outros edifícios 
importantes e pelas encostas dos morros que formão uma 
perspectiva agradável, - parece destinada para servir de um centro 
de recreio, se nella se fizessem os necessários serviços de aterro e 
arborisação, que se impõem como uma necessidade publica 
urgentíssima. No entanto, peza-nos dizel-o: a Praça da Republica é 
actualmente um charco, um pântano, um receptáculo das águas 
pútridas que alli vão ter dos diferentes pontos da cidade. Sabemos 
que a Intendencia não pode fazer o serviço que precisa a Praça da 
Republica, mas ahi está o Congresso funccionando, e não será mais 
esta despesa tão necessária que há de determinar a impossibilidade 
da continuação da estabilidade e manutenção da organisação do 
Estado. Aterre-se aquelle pântano, que é tambem prejudicial a 
salubridade publica; faça-se alli senão os grande embellezamentos a 
que se presta a Praça da Republica – ao menos torne-se aquelle 
largo e vasto terreno capaz de transitar-se – arborisado, onde á 
fresca sombra das palmeiras e outros naturaes do Brazil, possão alli 
os estrangeiros e nacionaes encontrar abrigo aos ardores do sol, 
nesse tranzito fatigante entre a Ribeira e a Cidade Alta. Ninguem 
mais do que os srs. drs. Governadores que alli moram, ninguém mais 
do que os srs. deputados que estão hospedados no Hotel Vitterbino 
sito naquella Praça – pode calcular e medir a urgente precisão de 
melhorar já e já as péssimas, - tristes mesmo – condições daquella 
parte da cidade (CALÇAMENTO, 1895, p. 01). 

 
 Além de representar uma nova centralidade na cidade, bem como, a sua nova 

porta de entrada, o aterro da Praça da República consistiria – junto com a posterior 

pavimentação da Avenida Junqueira Aires – a comunicação entre os dois bairros que 

compunham Natal à época: a Ribeira e a Cidade Alta. Por volta do ano de 1895, 

calcula-se que a Ribeira possuía cerca de 500 casas, enquanto que a Cidade Alta 

apresentava cerca de 1500 (CALÇAMENTO, 1895). E em virtude da separação 

ocasionada pelo alagadiço, os dois bairros quase que funcionavam como núcleos à 

parte, o que alimentou uma rixa entre as suas populações, denominadas, 

respectivamente, de Canguleiros e Xarias32. Até então a Praça da República – que 

                                                           
32 Para maiores detalhes Cf. CASCUDO, Luis da Câmara. História da Cidade do Natal. IHGRN, 1999. 
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após os serviços de melhoramento receberia a denominação de Praça Augusto Severo 

– estabelecia a comunicação entre os bairros de maneira muito precária. Câmara 

Cascudo descreve essa comunicação da seguinte maneira: “logo adiante da estação da 

Estrada de Ferro, na praça Augusto Severo, a corrente d’água era viva, obrigando a 

existência de uma ponte, simples tronco de árvore, transposto em equilíbrio instável” 

(1999 [1946], p. 150). A falta da pavimentação da Avenida Junqueira Aires era também 

apontada como um transtorno tanto para a comunicação entre os dois bairros, com 

também em relação ao depósito de materiais na Praça da República. 

 
Precisa de indispensável reforma o desta cidade que liga os dous 
bairros, principalmente a começar do Atheneu até a casa da 
typographia da “Republica”. Alem de todo desbaratado este 
calçamento, - entre o escriptorio da fabrica de tecidos e a estação da 
estrada de ferro, - quando chove é inundado pelas águas que descem 
arrastando grande areal que derrama sobre o calçamento, 
difficultando muito a passagem dos tranzeuntes na quadra 
invernosa. O calçamento fica alli coberto de águas e áreas que sobre 
elle se derraman em parte de sua extenção, e assim parece ser de 
grande necessidade, eleval-o mais um pouco em ordem a poder 
conduzir as águas para a Praça da Republica, em frente a estação, 
para dalli encaminharem-se ellas para o esgoto que conduz a maré, 
que fica entre a casa da morada do sr. governador e a dita estação. 
Esse serviço é de muita necessidade publica e interessa a todos 
(CALÇAMENTO, 1895, p. 01). 
 

A condição precária, portanto, dificultava até mesmo o acesso e o 

desembarque da estação à cidade, uma vez que as águas se estagnavam em frente a 

esse edifício. A situação da Praça da República apenas seria revertida no ano de 1904, 

durante o término do primeiro governo de Alberto Maranhão. O governador contrata 

o arquiteto Herculano Ramos – que também projetaria o Teatro Carlos Gomes e o 

edifício do Congresso – em junho do referido ano para a elaboração do projeto da 

praça. No projeto e ajardinamento, da praça que passaria a se chamar Augusto 

Severo33, foi despendida a quantia de 62:446$861, porém o suficiente uma vez que “o 

lameiro desapareceu” (CASCUDO, 1999 [1946], p. 154). No processo do aterro, o 

“lodo salgado” foi substituído por “toneladas de areia alva dos morros”. No 

ajardinamento foram transpostas, por coordenação de Ramos, diversas árvores 

adultas para compor o ambiente sombreado que se pretendia. O aterro e 

ajardinamento da Praça Augusto Severo contou com o uso de recursos federais 

destinados ao combate das secas. A mão-de-obra utilizada foi a dos retirantes que se 

                                                           
33 Irmão do governador Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, morto em um acidente aéreo com o 
dirigível PAX, em Paris, no ano de 1902. 
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acumulavam na cidade – cerca de 15.647, segundo Cascudo (1999 [1946], p. 153). O 

emprego dos recursos das obras contra as secas e dos retirantes eram justificados 

pelos governantes como uma saída dupla ao problema de sua presença na cidade, uma 

vez que esses seriam remunerados pelo trabalho efetuado, ao mesmo tempo em que 

não se tornavam ociosos, enquanto que concomitantemente era resolvido o problema 

do alagadiço da praça (SIMONINI, 2010). Em discurso proferido perante a 

Assembleia Legislativa do Estado, em 1903, Alberto Maranhão defendia essa prática 

ao afirmar que “é necessário soccorrer os famintos, mas aproveitando os indigentes 

validos para o serviço em trabalhos uteis, evitando-se assim a vadiagem prejudicial e 

desmoralizadora. [...]” (A REPUBLICA, 1903, p. 01). 

 Como os retirantes eram vistos como elemento de desordem, o seu emprego 

nas obras também consistia um meio de concretizar o ideal elitista de urbe civilizada. 

(FERREIRA, 2006). Apesar dessa justificativa, o emprego desses recursos – 

inicialmente destinados à solução do problema no interior – e da mão-de-obra 

flagelada gerou diversas críticas dos jornais da oposição, como o “Diario do Natal” e o 

“Commercio de Mossoró” (RODRIGUES, 2006). 

O aterro e o ajardinamento da Praça Augusto Severo é finalmente inaugurado 

no ano de 190534. A praça passava a contar com um ajardinamento e era dividida por 

um canal, por onde ainda circulavam águas provenientes das marés, embora agora 

devidamente controladas. O novo cenário de entrada da cidade para os passageiros e 

visitantes que chegavam pela estação de trem, passou a ser o tema recorrente dos 

cartões-postais que ilustravam a cidade do Natal. Firmava-se, destarte, o “complexo 

estação-jardim”, tão comumente presente nas grandes capitais brasileiras e mundiais. 

A boa imagem já pode ser constatada durante a visita do então presidente eleito 

Afonso Pena a Natal. Em matéria do dia 20 de julho de 1906, o periódico “A 

República”, transcrevendo parte do relato publicado no jornal “A Tribuna”, do Rio de 

Janeiro, por um jornalista dessa mesma folha, relatava as seguintes impressões: 

 

Natal é pequena, alegre, levantada, como a maioria das cidades de 
nossa terra, em terreno accidentado. No emtanto, não tem nada 
semelhante a muitas que já temos visto. Tem um certo quê de 
particular, de muito seu. Outra coisa que impressiona logo o 
visitante é o espírito de reforma material por que ella passa, 
acompanhando o desenvolvimento geral da Republica. Tem praças 

                                                           
34 Para maiores detalhes, Cf. FERREIRA, Angela Lúcia; DANTAS, George A. F. Os “indesejáveis” na 
cidade: as representações do retirante da seca (Natal, 1890-1930). In: ______. (Org.). Surge et Ambula. 
Natal: EDUFRN, 2006. p. 45-68. 
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ajardinadas adoravelmente floridas, ruas largas, bem calçadas, e 
avenidas arborisadas. As edificações são, porém, ainda acanhadas, 
mas asseiadas e de boa apparencia.  A cidade que pretendem edificar 
os operosos riograndenses, tomando-se em linha de conta a sua 
actividade e o seu amor ao trabalho patenteado sobejamente no 
aformoseamento da cidade velha, será, cremos, dentro em pouco 
tempo, uma realidade, apesar da exigüidade dos seus recursos 
pecuniários (A REPUBLICA, 1906a, p. 02). 

 
 
Figuras 06 e 07 – Cartões postais de Natal, onde se pode ver a estação da E. F. Natal a 

Nova Cruz, e a Praça Augusto Severo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a regulamentação do aterro e do ajardinamento da praça, são 

consolidados em seus arredores alguns dos principais edifícios da cidade, seguindo a 

lógica já estabelecida pela estação de trem. Em 1903 o governador Alberto Maranhão 

já afirmava o adiantamento nas obras do teatro, em concomitância com o 

ajardinamento: “Acha-se quasi concluído o ‘Theatro Carlos Gomes’ [...]. Para 

Fonte: GALVÃO, 2005. 
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decoração e scenographia do theatro firmei contracto com o conhecido profissinal, dr. 

Herculano Ramos” (A REPUBLICA, 1903a, p. 01).  O Teatro Carlos Gomes, cuja obra 

foi iniciada em 1898 e concluída em 1904 – apesar de passar por uma total 

reformulação em 1912 –, “polarizava no outro extremo da praça o centro das atenções 

de quem chegava de trem” (RODRIGUES, 2006 p. 135). Ou seja, sua conformação 

estava em total concordância com o aspecto da praça e da estação que constituíam a 

nova porta de entrada. 

Outras melhorias seguem a inauguração do teatro. Entre elas, a iluminação a 

gás acetileno, realizada em 1905. No entanto, como afirma Raimundo Arrais (2009), 

para que o jardim de fato exercesse a função de “local de passeio e exibição burguesa”, 

ainda faltava um elemento indispensável que atestasse o grau de civilização da 

população natalense: a energia elétrica. Embora funcionasse na fábrica de tecido do 

industrial Juvino Barreto desde 1892, a energia elétrica35 apenas é implantada em 

Natal no segundo governo de Alberto Maranhão, em 1911 (ARRAIS, 2009, p. 165). 

Concomitante a esses melhoramentos são instalados também na praça o Grupo 

Escolar Augusto Severo, ao lado do teatro, em 1907 e a Escola Doméstica, em 1914.  

 
A face oriental da praça, de frente para a estação, é determinada por 
esses prédios públicos relacionados à educação e compõem a 
primeira vista de quem chega à cidade. O espaço público, antes 
protagonizado pelos prédios religiosos, era dessacralizado pelas 
instituições de ensino e a estação. (RODRIGUES, 2006, p. 135). 
 

 Outros importantes estabelecimentos também se situavam na praça, tais 

como os principais hotéis da cidade – o Internacional, o Hotel dos Leões, o Viterbino, 

o do Comércio e o Avenida –, além de outro dos principais equipamentos de lazer 

juntamente com o teatro, o cinema Polytheama, inaugurado também em 1911 

(ARRAIS, 2009, p. 168). Muitos estabelecimentos comerciais também são atraídos, 

tais como “o magazine Paris em Natal, a firma de Omar Medeiros e o loja de Lira 

Oliveira & Cia." (MOURA, 1986, p. 222 apud RODRIGUES, 2006, p. 136). Ainda se 

situava na praça, ao lado da estação, a residência e indústria da família Barreto 

A integração da estação com o transporte intra-urbano dos bondes se 

concretiza em 1908, pela inauguração da primeira linha, ainda de tração animal, 

instalada pela Companhia Ferro Carril. Essa primeira linha partia da Rua Doutor 

Barata, na Ribeira e ia dar à Praça João Maria, na Cidade Alta, passando pela Praça 

                                                           
35 Nesse mesmo período também é instalado o sistema de bondes elétricos, dinamizando o transporte 
intra-urbano da cidade, como veremos no Capítulo 03. 
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Augusto Severo. Três anos depois, em 1911, os bondes de tração animal são 

substituídos pelos elétricos. As novas linhas elétricas passaram a abranger uma maior 

área da cidade: primeiramente os bairros da Ribeira, Cidade Alta e Cidade Nova, 

atingindo também nesse mesmo ano o Alecrim. Em meados de 1912 é inaugurada mais 

uma linha ao monte de Petrópolis e os trilhos alcançam o Tirol, parando na residência 

de Alberto Maranhão. A concessão do serviço de bonde passa também em 1913 das 

mãos da Companhia Ferro Carril para a Empresa Tração Força e Luz Elétrica de 

Natal, “que continua expandindo o serviço, de modo que em 1915 o bonde alcança 

Areia Preta, a praia elegante da cidade” (ARRAIS, 2009, p. 173). A ferrovia e os bondes 

elétricos concretizavam o ideal de modernidade simbolizado pelo encurtamento das 

distâncias. 

 
[...]. De fato, na cidade de Natal, o bonde, do mesmo modo que as 
ferrovias e os transportes marítimos revolucionados pela técnica do 
final do século XIX, atendia àquela exigência introduzida pela 
modernidade, o encurtamento das distâncias, o encolhimento do 
espaço. O bonde se associou à expansão física da cidade – uma 
cidade que em 1900 abrigava 16.056 habitantes e que quase dobrara 
esse número em 1912 –, contribuindo para converter aquilo que fora, 
até então, uma justaposição de bairros (Cidade Alta e Ribeira), 
numa unidade concebida como cidade (ARRAIS, 2009, p. 173). 

  
A Praça Augusto Severo e a estação de trem se tornam, a partir dos 

melhoramentos, no local das principais cerimônias cívicas e militares do Rio Grande 

do Norte. Um exemplo disso é decoração da estação da Great Western para receber o 

Presidente Afonso Pena em 1906 (A REPUBLICA, 1906b, p. 01). Não apenas a estação, 

mas a praça também é decorada. A importância das vias férreas para a cidade é 

também exemplificada por essa visita, uma vez que o presidente eleito vinha à cidade 

justamente para inaugurar o primeiro trecho da Estrada de Ferro Central do Rio 

Grande do Norte, de Natal a Ceará-Mirim. As atenções que antes se voltavam ao 

porto e ao cais da ladeira do Passo da Pátria no século XIX – elementos que 

conectavam a cidade às outras regiões através do rio – passaram, com as reformas 

empreendidas, para a Praça Augusto Severo, “onde a estação de trem protagonizava 

esse novo pórtico, o que veio a modificar sensivelmente a noção de centralidade 

dentro do espaço urbano de Natal” (RODRIGUES, 2006, p. 142). 
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Figura 10 – Praça 
Augusto Severo e a 
estação da E. F. Natal a 
Nova Cruz. Destaque 
para o bonde 
integrando o 
transporte inter ao 
intra-urbano. 
 
Fonte: Acervo do Centro 
Norte-Riograndense de 
Documentação, Rio de 
Janeiro. 

Figura 09 – Estátua de 
Augusto Severo na 

praça homônima. 
 

Fonte: CAMARA, 
Amphiloquio. Scenarios 

norte-riograndenses, 1923. 
Rio de Janeiro: Editora “O 

Norte”. 

Figura 08 – Teatro 
Carlos Gomes – depois 
Alberto Maranhão – 
após sua reforma de 
1912. 
 
Fonte: CAMARA, 
Amphiloquio. Scenarios 
norte-riograndenses, 1923. 
Rio de Janeiro: Editora “O 
Norte”. 
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A instalação do parque ferroviário e o agenciamento do seu entorno, em 

especial, a consolidação de um importante espaço de integração intra e interurbana 

para a cidade, a Praça Augusto Severo, entretanto, oblitera outra faceta da instalação 

das vias férreas no contexto urbano de Natal. Esse aspecto faz referência à 

segmentação espacial de determinados espaços da cidade, como o Passo da Pátria. 

Historicamente situado na faixa de terra entre o rio e o casario que dá início à 

Cidade Alta, o Passo da Pátria depois da segunda metade do século XIX se 

caracterizava por duas funções principais: por ser o cais da Cidade Alta, fazendo a 

comunicação entre esse bairro e o Rio Potengi – transportando mercadorias de Natal 

para o entreposto de Guarapes e para a cidade de Macaíba – e por abrigar uma feira 

tradicional que abastecia grande parte do bairro alto. O engenheiro responsável pelo 

setor de Obras Públicas da província, Sr. Ernesto Augusto Amorim (apud CASCUDO, 

1999 [1946], p; 251), em 1866, relatava a constituição da comunicação entre o Passo da 

Pátria e a Cidade Alta da seguinte maneira: 

 
A falta de uma ladeira que se prestasse ao fácil trânsito entre a 
Cidade e o Porto do Rio Salgado era reclamado instantemente pelos 
habitantes desta Cidade. Foi em virtude disto que o antecessor de 
V. Excia. ordenou-me que organizasse um orçamento para 
proceder-se ao calçamento da ladeira que passa pelo oitão do 
Hospital da Caridade, a qual recebeu o nome de Passo da Pátria. 
 

 A feira e as mercadorias que chegavam pelo cais abasteciam a Cidade Alta e 

movimentavam financeiramente a localidade do Passo. Itamar de Souza (2008, p. 125) 

afirma que “tudo era desembarcado ali, procedente de Macaíba, São Gonçalo, Redinha 

e outras povoações”. Para a Cidade Alta eram transportados “tijolos, telhas, madeira, 

frutas, legumes, carnes, aves, criações de todo tipo”, entre outros produtos e 

Figura 11 – Grupo 
Escolar Augusto 

Severo, um dos belos 
edifícios construídos 

na praça. 
 

Fonte: CAMARA, 
Amphiloquio. Scenarios 

norte-riograndenses, 
1923. Rio de Janeiro: 

Editora “O Norte”. 
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mercadorias. Muitos dos animais transportados eram levados para serem abatidos no 

Matadouro Público que se localizava, então, na Cidade Alta – e depois seria removido 

para o bairro das Quintas. Apesar de apresentar desde cedo uma característica de 

aglomeração de camadas mais baixas da sociedade, desde a sua fundação o Passo da 

Pátria mantinha uma relação de intercâmbio constante com o restante da cidade, em 

especial com o bairro da Cidade Alta. Entretanto, com a passagem da linha férrea da 

Estrada de Ferro de Natal a Nova Cruz as relações seriam mitigadas pela intervenção 

física desse mecanismo. A população que já vivia dificilmente nas pequenas casas 

passou a se sentir mais comprimida ainda “na estreita faixa de terra entre a linha do 

trem e a margem direita do rio Potengi” (SOUZA, 2008, p. 125).  

 Em reportagem de 26 de outubro de 1892, o periódico “O Caixeiro” traça 

algumas considerações acerca do “interessante ‘Passo da Pátria’, que é a feira e o caes 

da população do bairro alto da cidade”. O Passo é descrito como “o porto dos charias, 

mas sem abrigo nem caes de pedra”. A subida, descrita como “menos convidativa do 

que uma ascenção aos Alpes” no relato do periódico é calçada regularmente desde “o 

tempo da guerra do Paraguay”. O nome derivaria do sentimento da vitória 

empreendida pelas tropas brasileiras naquele conflito. No decorrer de sua exposição, 

entretanto, o periódico transcreve os primeiros sinais de decadência da feira do Passo, 

que passava a concentrar também a zona de meretrício da cidade, além do local não 

possuir mais um caráter aprazível, já que se encontrava praticamente “esmagado” pela 

linha férrea. 

 
Presentemente a feira do Passo nada offerece de attrativo. No meio 
de exalações Agua Florida frits mack e de banha mandarina, as Venus 
de tamanco, com o cachimbo derreado ao canto da boca, fazem-se 
ouvir sem cerimônias, com demasias de linguagem capazes de faser 
corar os sabres da patrulha; e no mesquinho recinto, onde se 
aglomeram vendilhões e mercadores, não é prudente arriscar-se uma 
família, sem ter os ouvidos calafetados e uns óculos pretos. [...] O 
“Passo da Patria” poderá, entretanto, apesar da estreitesa do local, quase 
esmagado como se acha pela passagem da estrada de ferro, soffrer alguns 
melhoramentos, no sentido da commodidade, da hygiene e do 
aformoseamento (O CAIXEIRO, 1892a, p. 02, grifos nossos). 
 

 A feira do Passo da Pátria se degradou paulatinamente nos anos subsequentes. 

Dois motivos principais são apontados: o primeiro é devido ao fato de que emergiram 

novos polos comerciais na cidade – como no caso do Alecrim – que originaram as suas 

próprias feiras; o segundo é relativo ao prejuízo da comunicação existente entre a 

Cidade Alta e o Passo, especialmente no tocante à ladeira e ao cais, causado pela 
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passagem da estrada de ferro entre os dois núcleos. Tanto a feira, como o cais iriam 

declinar nas décadas seguintes. O “Diário de Natal” publica em 1931 uma matéria 

reivindicando medidas de intervenção urgentes sobre o cais contra a situação de 

“desasseio e completo abandono em que se acha o trapiche do Passo da Pátria” 

(DIÁRIO DE NATAL, 1931). “A República”, por sua vez, publica em 1936 uma 

reportagem relatando a situação das feiras de Natal. Enquanto que a feira do Alecrim 

é relatada recente, porém em franca ascendência e provavelmente como uma das 

maiores da cidade, à feira do Passo é atribuído o adjetivo de decadente. Esse 

contraponto reflete a situação de declínio que sofre a comunidade do Passo, antes 

integrada à cidade. 

 
Começamos pela antiga feira do “Passo da Pátria”. Ella vem dos 
tempos em que Natal ensaiava os primeiros passos na senda do 
progresso. É incontestavelmente, uma das tradições da cidade. Há 
annos passados, as melhores familias do nosso meio social acorriam 
áquelle pitoresco recanto situado às margens do Potengy, para, aos 
sabados à tarde, comprarem guloseimas varias. Hoje a feira do 
“Passo” encontra-se em franca decadência [...].Iniciada a alguns 
annos passados, por meia duzia de pequenos commerciantes, a feira 
do Alecrim foi progredindo rapidamente, ao ponto de ser, hoje, em 
dia, uma das maiores da capital. Tem lugar aos domingos e nella são 
vendidos todos os generos possiveis a um lar [...] (A REPUBLICA, 
1936a). 
 

 Tais aspectos apenas seriam intensificados com o aumento do movimento dos 

trens a partir da inauguração da ponte metálica sobre o Rio Potengi em 1916, o que 

intensificou a decadência da localidade, como descrito, durante a década de 1930. O 

aspecto segmentador impresso pela via férrea no ambiente urbano de Natal não se 

restringe apenas à comunidade do Passo da Pátria. No item a seguir discutiremos 

essas implicações em outras áreas da cidade, bem como, de que maneira a 

consolidação dos mecanismos ferroviários atuou no âmbito de estruturação urbana da 

capital norte-riograndense. 
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Figura 12 – Traçado da construção da E. F. Natal a Nova Cruz, em 1878. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – A feira do Passo em início do século XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 – PARQUE DA E.F. CENTRAL DO RIO GRANDE DO NORTE: DISPUTAS 
FUNDIÁRIAS E DIFERENCIAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL (1908-1925). 
 

A Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte foi construída tendo como 

premissa o combate à seca. Essa ferrovia acabaria se tornando a materialização de 

uma antiga aspiração que era a estrada interligando os municípios de Natal e Ceará-

Mirim, tornando-a parte um projeto mais amplo: a via seria a linha de penetração ao 

Fonte: OLIVEIRA, 1999. 
Nota: Ao fundo, pode-se ver os vagões do trem passando entre a feira do 
Passo e a Cidade Alta.  
 

Fonte: RODRIGUES, Wagner, 2006. 
Nota: Na imagem pode-se ver a linha férrea cortando o caminho que dava 
para o cais do Passo da Pátria. 
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interior do estado, interligando a capital às zonas produtivas algodoeiras do Seridó 

norte-riograndense. Com base na Lei nº 1145 de 31 de Dezembro de 190336, o então 

ministro da Viação e Obras Públicas Sr. Lauro Muller, nomeou, em 23 de Fevereiro de 

1904, a Comissão de Estudos e Obras Contra as Secas37 chefiada pelo engenheiro 

Sampaio Correia, incumbida de realizar os estudos de planejamento para a Estrada de 

Ferro Central (RIO GRANDE..., 1906, p. 08). A escolha do traçado – que partiria de 

Natal em direção ao interior – gerou grande polêmica e disputa entre as elites 

natalenses e mossoroenses38. Entre as principais razões em defesa do traçado adotado, 

constavam as seguintes: 

 
A necessidade de pôr a Capital em fácil communicação com o 
interior; o facto de ser o porto de Natal – cujo melhoramento está 
em via de execução – acessível, em qualquer maré, aos navios e 
vapores brasileiros que viajam na costa; o inconveniente que 
resultaria de ser outro qualquer o ponto inicial da estrada, por ficar 
esta isolada da rede ferroviária actualmente existente; o menor 
custo da linha que, percorrendo a zona flagellada, permitte chegar 
ao seu centro sem haver necessidade de atravessar a serra da 
Borborema, que, em vez de ser transposta, é contornada no seu 
cabeço extremo (RIO GRANDE..., 1906, p. 08-09).  

 
Os motivos apontados pelo engenheiro Sampaio Correia corroboram as 

intenções políticas por detrás da construção dessa via férrea. Essas intenções 

primavam, sobretudo, o privilégio de Natal em frente às demais cidades potiguares, 

algumas delas, como Mossoró, que nesse momento, apresentava até mesmo um 

desenvolvimento econômico mais significativo39. A ênfase das ações políticas em prol 

da construção de estradas de ferro partindo de Natal possuía um claro objetivo: tornar 

a cidade não apenas o centro administrativo, mas também o centro econômico do Rio 

Grande do Norte. Portanto, a construção desse sistema de redes férreas constituía o 

                                                           
36 A Lei nº 1145 de 31 de Dezembro de 1903, autorizava o governo do estado a mandar proceder os 
estudos de uma estrada de ferro, que, partindo de ponto conveniente do litoral do RN, fosse ter à região 
mais assolada pela seca (RIO GRANDE..., 1906, p. 08). 
37 A Comissão de Estudos e Obras Contra as Secas surgiu a partir da Comissão de Melhoramentos do 
Porto de Natal, sendo desmembrada nos primeiros anos do século XX (SIMONINI, 2010). 
38 Essa questão refere-se à disputa pelo estabelecimento de um traçado que privilegiasse 
respectivamente as cidades de Natal e Mossoró. Enquanto que as elites da primeira defendiam a adoção 
da Estrada de Ferro Central do RN como um prolongamento da E.F. Natal-Ceará-Mirim, as da segunda 
afirmavam que seria muito mais vantajoso para o estado a adoção do percurso estabelecido por Ulrich 
Graf em 1875, passando por Mossoró, Apodi e Pau dos Ferros (MEDEIROS, 2007).  
39 Para maiores detalhes sobre as disputas territoriais entre Natal e Mossoró Cf. RODRIGUES, 

Wagner do Nascimento. Dos caminhos de água aos caminhos de ferro: a construção da hegemonia de Natal 
através das vias de comunicação (1820-1920). 2006. Op. Cit. 
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rompimento do isolamento da capital em relação ao interior, o que viria a modificar a 

função urbana exercida pela cidade no contexto territorial do estado. 

Com base nisso, o traçado estabelecido primava pela interligação das diversas 

zonas de produção agrícola interioranas e atentava para a possibilidade de se 

interligar a outros ramais que mais posteriormente poderiam ser construídos, bem 

como, a outras redes ferroviárias estaduais como as da Paraíba e Ceará, como se pode 

constatar no fragmento a seguir: 

 
Como vedes, a linha de penetração percorrerá a parte central da 
região assolada pela secca e ligará a viação férrea do Ceará á rede 
que já se estende de Alagoas ao Rio Grande do Norte; quer dizer, 
entrou no plano geral que visa ligar todos os Estados do Brasil; e, 
por isso mesmo que nella se poderão entroncar novos ramaes, que 
partam de Macau e Mossoró, será, de futuro, a linha principal de 
uma vasta rede que attenderá ás múltiplas necessidades de 
transporte em uma região em que elle se faz difficil e 
imperfeitamente em costas de animaes. Virá a ser, portanto, uma 
estrada de soccorro em tempo de calamidade e um elemento seguro 
de progresso nas epochas normaes (RIO GRANDE..., 1906, p. 09). 
 

Nessa época, os meios providos pelas obras contra as secas continuavam a 

representar um importante viés para modernização e o progresso do estado e da sua 

capital. O governador Alberto Maranhão40, em relatório de 1910, cobra uma ação mais 

sistemática e enfática das municipalidades do RN no combate à seca, acelerando as 

obras já em andamento, no intuito de, assim, poder exigir verbas maiores do Governo 

da União. Por trás dessa cobrança estava claramente a necessidade de se investir na 

capital, pois eram reclamadas por investidores do comércio e da indústria melhores 

condições de salubridade para a cidade, como premissa aos investimentos. Era 

necessário tornar a cidade mais competitiva. Portanto, Natal deveria oferecer “as 

condições necessárias de salubridade e de conforto por meio dos serviços mais 

modernamente aconselhados pela hygiene publica” (RIO GRANDE..., 1910, p. 24), 

como mencionado nos discursos do governador do estado:  

 

Tenho ultimado os estudos a que me entreguei desde a primeira 
hora de minha administração e posso anunciar-vos que, si 
auctorizardes a obter os meios que reputo necessários e que se 
traduzem no empréstimo de quatro ou cinco mil contos, estarei 
habilitado a realizar, por um lado, uma parte dos serviços contra a 
secca, o que nos dará auctoridade maior para reclamarmos o auxilio 

                                                           
40 O governo do Sr. Alberto Maranhão empreendeu nesse segundo mandato uma série de melhorias 
urbanas em Natal, tais como, a incineração do lixo, a instalação da eletricidade, a implantação de 
transporte urbano sobre trilhos – os bondes – a reforma do Teatro Carlos Gomes, entre outros. 
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da União, e, por outro lado, a melhorar as condições das industrias 
agrícola, pastoril e fabril, tornar menos onerosas as relações dos 
funccionarios públicos com o nosso único estabelecimento de 
credito e atacar, para resolvel-o definitivamente, o problema actual 
e urgetissimo dos melhoramentos da Cidade, tornando esta capital 
um centro populoso em condições de habitabilidade que despertem 
e convidem a immigração espontânea de industriaes e 
commerciantes que aqui desejem vir empregar sua actividade 
bemfaseja (RIO GRANDE..., 1910, p. 24). 
 

 
Figura 14 – Espacialização das obras contra as secas da IFOCS.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As disputas políticas e a posição de privilégio de Natal por parte do Governo 

do Estado nas ações intervencionistas que vinham se realizando, não apenas se 

restringiram à definição do traçado da estrada: também abrangeriam as discussões em 

relação ao sítio que abrigaria o seu complexo ferroviário. A mudança do parque 

ferroviário da linha – que deveria situar-se na cidade de Ceará-Mirim e depois de já 

concluídos os trabalhos de terraplanagem e iniciados os de fundações teve seu sítio 

mudado para Natal – reforça a ideia de que havia a organização de interesses 

prementes por detrás da fixação da situação desse mecanismo. A mudança tem uma 

conotação política forte devido ao fato de que Ceará-Mirim apresentava uma melhor 

estrutura para abrigar o equipamento, uma vez que se localizava no mesmo lado do 

rio que a estação da Coroa e da estação de Igapó, além de contar com um terreno mais 

Fonte: Revista da Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, 1922. 
Nota: Pode-se observar o desenvolvimento do prolongamento da E.F. Central 
(circundada em vermelho). Marcação feita pelo autor. 
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apropriado. Em Natal, o terreno destinado ao parque ferroviário correspondia a uma 

área alagadiça, constantemente atingida pelas marés, o que representaria um maior 

custo de implantação. Além disso, o parque estaria situado do lado oposto do rio em 

relação à estação de passageiros e mercadorias (Coroa e Igapó), o que acarretaria a 

construção de uma ponte para interligá-los.  

 

Figura 15 – Traçado original da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte como 
idealizado pela Comissão de Estudos e Obras Contra as Secas. 

  

 

A política de beneficiar Natal, que contava com o apoio da algumas das 

principais lideranças estaduais, entre elas o governador Alberto Maranhão, objetivava 

reforçar a sua posição de centralidade na hierarquia urbana, além de contribuir ao 

alcance do ideal de “cidade moderna” almejado pelas elites, através de melhoramentos 

urbanos e da implantação de equipamentos que privilegiassem os fluxos comerciais 

pela cidade. O parque ferroviário, que seria implantado na Esplanada Silva Jardim, era 

um desses importantes equipamentos ao desenvolvimento da capital. O mesmo 

Fonte: Arquivo Nacional, Rio de Janeiro. Acervo HCUrb. 
Nota: O traçado da E.F. Central corresponde à linha branca em destaque destacada. 
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constituía não só um complexo arquitetônico com funções relacionadas à 

administração, armazenamento e embarque de passageiros e mercadorias, mas 

também um complexo industrial ferroviário, onde funcionariam oficinas de 

montagem de vagões e locomotivas, o que representava o emprego de mão-de-obra 

operária, que motivaria o crescimento econômico da cidade do Natal (RODRIGUES, 

2006, p. 117). Entre as obras mencionadas, o edifício que serviria de estação inicial e 

administração para a Estrada de Ferro Central, é um dos primeiros a ter as suas obras 

iniciadas, ainda no ano de 1908, e de acordo com periódicos da época, constituiria um 

marco arquitetônico para a cidade: 

 
Tivemos o prazer de visitar ha dias as obras do predio que vai servir 
de estação inicial da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do 
Norte. Feito sob as mais rigorosas regras da architectura moderna, 
vai ser talvez uma das mais bellas construcções dessa capital. [...]. O 
predio está orçado em 35.000$ já tendo sido despendida cerca de 32 
contos, devendo estar prompto até meado de abril proximo. E’ uma 
construcção sobria e elegante que honra as habilitações do illustre 
moço A. Sprenger, que está encarregado de sua direcção [...] (A 
REPUBLICA, 1908, p. 02). 

 
Os melhoramentos advindos da instalação do parque ferroviário abrangeriam a 

construção da ponte de Igapó, que viria a ser símbolo de modernidade e de um muro 

de arrimo que serviria de cais atracável para o porto e de ramal de ligação da linha 

com o parque ferroviário (BRASIL..., 1912). Dessa maneira, o parque objetivava a 

integração entre porto e ferrovia “sem rupturas, e de maneira a facilitar a fluidez e 

continuidade da rede de transportes” (RODRIGUES, 2006, p. 118). Posteriormente, 

no ano de 1912, é iniciada a construção de três galpões na Esplanada Silva Jardim, 

assim como a instalação da “Comissão de Melhoramentos de Natal” em suas 

dependências, dando impulso às obras da estação central, oficinas e almoxarifado na 

cidade do Natal (BRASIL..., 1912). 

O prolongamento da estrada de ferro apresentou ressonâncias econômicas 

significativas para Natal. Em reportagem de 06 de fevereiro de 1913, o periódico “A 

República” traça um panorama sobre o progresso material vivenciado pelo Rio 

Grande do Norte nos últimos anos, mostrando que a Alfândega de Natal passava a ser 

a oitava do país em arrecadação. Entre os fatores citados como “imprescindíveis” pela 

reportagem para o alcance dessa condição estão os melhoramentos efetuados na E.F. 
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Central, além das obras do porto41 e das obras contra as secas como um todo  

(O CASO..., 1913).  

No ano de 1915 várias obras do parque ferroviário na Esplanada Silva Jardim já 

haviam sido concluídas, como as oficinas, a rotunda para máquinas, a ponte de 

atracação, o almoxarifado, o reservatório para água e os depósitos para carros. Outros 

trabalhos encontravam-se em iminente avanço como as obras de construção da ponte 

sobre o Rio Potengi e “outras instalações da Praça Silva Jardim” (BRASIL..., 1915). 

Concomitantemente, nesse período estava em andamento o processo de 

melhoramento do porto de Natal a partir da dragagem da foz do Rio Potengi, de onde, 

em 1909, já haviam sido retirados 19.814 m³ de material. Ocorria também a 

desobstrução da embocadura do rio com o arrasamento da pedra da Baixinha, bem 

como, a fixação das dunas adjacentes e o revestimento da margem direita para 

prevenir a erosão provocada pelas intempéries (BRASIL..., 1910, p. 425). A 

concretização dessas obras demonstra como a capital do estado paulatinamente vai se 

transformando no centro econômico, e não apenas administrativo, do Rio Grande do 

Norte, materializando, assim, as intenções das elites políticas.  

Na verdade, é importante frisar que havia uma intrínseca relação entre o 

aumento do volume de mercadorias transportadas pelas estradas de ferro e a demanda 

por um porto que permitisse a entrada de embarcações de grandes calados, capazes de 

exportar a crescente produção. Era necessário que o porto de Natal pudesse absorver 

aquilo que era produzido no estado, deslocando assim mercadorias que anteriormente 

eram escoadas por portos de outras capitais. Essa convergência de rendas à capital 

apenas era possível por meio da implantação de vias férreas e de um porto compatível, 

obras que durante a década de 1910 se encontravam em andamento subsidiadas pelas 

verbas da Inspetoria de Obras Contra as Secas (BRASIL..., 1912). Delineava-se, dessa 

maneira, uma rede urbana hierarquizada, encabeçada por Natal. 

As obras ferroviárias, em conjunto com as demais melhorias que vinham sendo 

desenvolvidas na cidade, faziam proliferar, destarte, o número de postos de trabalhos 

para a população operária. O contexto de desenvolvimento urbano gerado durante a 

gestão de Alberto Maranhão frente ao Governo do Estado permitiu – além do 

aumento no número de empregos – também a proliferação de instituições de 

                                                           
41 Para mais detalhes sobre as obras realizadas no porto de Natal, Cf. SIMONINI, Yuri. Ribeira, Técnica 
versus Natureza: transformações em prol de um projeto de modernização (1860 - 1932), 2010. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. 
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instrução, tais como as escolas de marinheiros e de artífices e o consequente aumento 

de salários. Esse fator se torna um mote na campanha em prol da candidatura de 

Ferreira Chaves ao Governo do Estado pelo periódico que representa os interesses da 

situação – “A República” –, reivindicando o apoio das classes operárias. Ao relatar o 

emprego do operariado nas novas obras, o referido periódico afirma:  

 
É debalde que os adversários pregam contra a evidencia dos factos, 
procurando demonstrar que a nossa terra não tem progredido, 
quando por toda parte há os mais evidentes signaes de uma 
laboriosa actividade, seja de iniciativa de seus habitantes, ou do 
governo nas muitas obras em construcção, relativas a viacção 
terrestre pela construcção de estradas de ferro e de rodagem, e ao 
problema das secas, nas obras atacadas para o fim de attenuar e 
mesmo resolver os effeitos dessa inominável calamidade (VARIAS, 
1913a, p. 01). 
 

Em 1916 as obras de construção do parque ferroviário da Estrada de Ferro 

Central do Rio Grande do Norte se encontram em fase de intenso desenvolvimento. 

Apesar disso, para o seu pleno funcionamento a materialização de outra obra era 

imprescindível: a ponte sobre o Rio Potengi. A ponte permitiria a comunicação da 

estrada de ferro, que até então atingia a localidade de Igapó – do outro lado do rio em 

relação a Natal – onde também se localizava então a primeira estação da linha, 

chamada também de Coroa, Pedra Preta ou Porto do Padre. A ponte consistia em uma 

obra de vulto, com participação de mais de 200 trabalhadores, cuja residência havia 

sido construída nas proximidades de Igapó – contribuindo assim à dinâmica de 

ocupação da área. A empresa responsável por sua construção é a The Cleveland Bridge & 

Engeering Company. Ltd., companhia norte-americana, que envia pessoal especializado – 

engenheiros e técnicos – para coordenarem o desenvolvimento dos serviços. As linhas, 

depois de construída a ponte, margeariam o Rio Potengi em direção à Esplanada Silva 

Jardim, onde vários edifícios das oficinas já haviam sido erguidos e em fase de 

finalização estava o da estação central, também sede administrativa da companhia. 

No dia 27 de fevereiro de 1913 chegam ao porto de Natal as ferragens para a 

construção da ponte.  

 
Pelo “Artist” chegou hontem toda a ferragem destinada á grande 
ponte sobre o rio Potegy. Nesta cidade já se acham os drs. Stephen e 
Beit, engenheiros chefe e ajudante da The Cleveland Bridge & 
Engeering Cª. Ltd. a quem está entregue a construcção da ponte. As 
primeiras instalações já foram iniciadas na margem esquerda do 
Potengy. Além da casa de residencia para o engenheiro chefe e 
ajudante, serão construídas casas para acommodarem 200 
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operarios, consultório medico, pharmacia, etc. A ponte vai ser 
construída no conhecido “Porto do Padre”. Depois de atravessar o 
rio, a linha tomará a direcção da rua Silva Jardim onde já se acham 
construídos edifícios e em construcção a Estação Central. Ao 
encerrarmos essa ligeira noticia, desejamos o melhor possível na 
construcção de tão importante obra, afim de que em pouco tempo 
seja uma realidade a travessia do Potengy (ESTRADA..., 1912, p. 01). 
 

 Em janeiro de 1913, assumem os cargos de diretor e engenheiro chefe de 

fiscalização da Estrada de Ferro Central, respectivamente, os Srs. Octavio Penna – 

recém-formado na Politécnica do Rio – e João Benevides. A sua gestão em frente à 

diretoria da companhia resulta em vários melhoramentos como a introdução de 

“installações mais modernas e aperfeiçoadas de decouvilles” para os diferentes 

transportes, além de perfuradoras de ar comprimido, para o movimento e corte de 

pedras para a realização dos túneis e de abertura do leito da estrada (ESTRADA..., 

1913). Simultaneamente ao emprego dessa nova aparelhagem, passam a ser 

empregados “500 contos de trabalho realizado” na produção mensal (ESTRADA..., 

1913). Essas providências visavam prolongar a linha até a povoação de Lajes, ponto de 

onde partiriam diversos ramais da Central. Além disso, a nova gestão buscava 

dinamizar o transporte fluvial entre as duas margens, facilitando e apressando o 

deslocamento de passageiros e mercadorias entre Natal e a estação da Coroa, até 

então, ponto terminal da ferrovia, enquanto a ponte não ficava pronta. São efetuados 

também melhoramentos em prol da construção do complexo central e da ponte de 

atracação, em sua divisa com o Rio Potengi.  Os terrenos ocupados pelo parque 

ferroviário eram antigas zonas alagadas que separavam o bairro da Ribeira e a 

comunidade – até então não reconhecida como bairro oficial da zona urbana – das 

Rocas, antiga vila de pescadores e, posteriormente, residência de grande parte da 

população operária da cidade, principalmente, de ferroviários. 

 
Alem dessas preocupações que evidenciam a capacidade do 
administrador, sob a sua vigilante actividade têm tomado grande 
impulso a construcção da estação central, nos antigos terrenos 
alagados nas proximidades das Rocas e da rotunda destinada ao 
abrigo das locomotivas e officinas. Um dos mais belos serviços já 
concluídos é da ponte caes de 200 metros de extensão, montada 
sobre columnas metálicas com parafusos Mitchell, permittindo a 
atracação de navios até 18 pés de calado, com apparelhamento 
completo para carga e descarga. É este um dos melhoramentos mais 
uteis ultimados pela administração da Central, ainda ignorado por 
muitos dos que aqui habitam, mal informados da transformação por 
que tem passado a cidade, na parte comprehendida entre as Rocas e 
o antigo Canto, abrigo das nossas jangadas desapparecidas 
(ESTRADA..., 1913, p. 01). 
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 A criação de novos postos de emprego servia também como justificativa, por 

parte do Governo do Estado, para a obtenção de verbas junto ao Governo da União, 

uma vez que as obras contra as secas – que incluíam o prolongamento da Estrada de 

Ferro Central e a construção do parque em Natal – empregavam mão-de-obra 

flagelada. No caso do parque a utilização desse tipo de mão-de-obra, com a abertura 

de novas vagas, fomentava também o êxodo de população do interior para a capital42. 

 

Figura 16 – Planta de Situação do Parque da Estrada de Ferro Central do Rio Grande 
do Norte.  

 

 

                                                           
42

 Não apenas a construção do parque, mas também o conjunto de obras que vinham sendo 
desenvolvidas em Natal desde o início do século XX – como o aterro da Praça Augusto Severo e a 
construção do Teatro Carlos Gomes – corroboraram o processo de migração populacional do interior 
para a capital. 

Fonte: Arquivo Nacional, Rio de Janeiro. 
Nota: Pode-se ver o traçado da ferrovia sobre o projeto do cais atracável que, no entanto, apenas 

foi concretizado parcialmente. 
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A situação das áreas de instalação e de influência do complexo gerou diversas 

disputas fundiárias. Inicialmente relativas à venda de casas e terrenos à população que 

migrava à comunidade das Rocas, entre Angelo Roselli, que defendia a posse dos 

títulos de aforamento da área, e o capitão José da Penha, que vinha realizando essa 

prática (O CASO..., 1913, p. 02). As casas alugadas na área estavam sendo vendidas, 

segundo Roselli, sem o seu consentimento e, portanto, sem título de propriedade e 

sem “direitos de transmissão”. Em virtude da sua resistência à venda das casas, foi 

feito um movimento contra Roselli – segundo ele, incitado pelo capitão Penha – no 

qual se pretendia até mesmo atentar contra a sua vida (O CASO..., 1913, p. 02). As 

condições de posse dos títulos de aforamentos viriam a ter desdobramentos 

posteriores, como veremos à frente. 

Enquanto que a instalação do parque da Central na Esplanada Silva Jardim 

demandava discussões acerca da propriedade das terras sob sua influência e 

aprofundava a segmentação espacial entre as Rocas e a Ribeira – uma vez que 

representava um novo elemento de fronteira entre as duas frações urbanas –, a 

consolidação do parque e da linha da Great Western no traçado urbano de Natal vinha 

ocasionando consequências significativas. A falta de infraestrutura da linha 

pertencente a essa estrada de ferro no trecho que atravessa a cidade, especialmente no 

tocante à drenagem das águas da chuva, resultaram em diversos prejuízos materiais, 

especialmente em relação ao fato de que determinadas partes da cidade – nesse caso, o 

Passo da Pátria – poderiam ter a comunicação com o resto da cidade prejudicada (A 

VARIAS, 1914a). Essa fração urbana já vinha sofrendo as consequências da 

segmentação proporcionada desde a construção da linha – em fins do século XIX, 

como visto anteriormente – e que trariam implicações como o obstáculo na 

comunicação entre o Passo da Pátria e a Cidade Alta e o consequente declínio de sua 

feira. 

 
Ainda em dias da semana passada, quando cahiu a chuva mais 
copiosa desta estação, o facto reproduziu-se causando aos que 
viajavam no horário o aborrecimento bem serio de uma longa 
caminhada a pé, debaixo de um formidável aguaceiro. Os leitores já 
adivinharam que nos referimos ao trecho da linha que defronta com 
o sitio Oitizeiro nas proximidades desta cidade, onde as areias 
trazidas pelas chuvas torrenciaes se accumulam sobre a linha 
impedindo a passagem dos trens. [...] não nos recordamos de ter 
visto em parte alguma, linha férrea ou estrada qualquer de encosta 
sem a valêta proporcional e indispensável ao escoamento das aguas. 
A Great Western contrariou essa prática, sendo fácil constatar não 
se encontrar a montante do corte existente em toda a extensão que 
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vai desde o Passo da Pátria ao Refoles mais do que alguns boeiros, 
pela quantidade e equidistância insufficientes, para darem vazão às 
aguas que ali se precipitam. [...] Aproveitamos o ensejo para 
solicitar da Intendencia que lance suas vistas para o trecho da 
cidade marginal da Great Western e comprehendido precisamente 
na parte onde a cada inverno annual se verifica o accumulo de areias 
causadoras das interrupções objecto desta respeitosa petição. Ainda 
hontem por alli andamos e vimos com tristeza os Precipicios 
causados pelas chuvas ultimas nos extremos das ruas que dão para o 
lado do Potengy. Si um remédio não vier, e immediato, dentro em 
pouco uma bôa parte daquelle pedaço da cidade ficará privado de se 
communicar com o Passo da Patria e adjacências (VARIAS, 1914a, p. 
01). 
 

A falta de valetas de escoamento das águas possibilitavam dois grandes 

inconvenientes: o assoreamento da linha de trem pelo movimento de terras realizado e 

o acúmulo de águas na direção do Passo da Pátria, dificultado ainda mais a sua 

comunicação com o restante da cidade. 

  

Figura 17 – Perspectiva atual da zona do Passo da Pátria delimitada pela via férrea e a 
zona de interseção entre a ferrovia e o riacho do Baldo, onde se acumulavam as águas 

pluviais. 

 

 

Em momentos posteriores, como no ano de 1924, busca-se atenuar essa 

condição a partir de alguns investimentos públicos, como aqueles efetuados na gestão 

do coronel Joaquim Manoel Teixeira de Moura da Intendência de Natal. Durante esse 

período, foram realizados investimentos como a construção de um novo prédio para a 

Fonte: Elaboração do autor sobre imagem do Google Earth (Dezembro/2011). 
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Intendência, do novo matadouro – a se situar no Porto do Padre, estação da Central 

no outro lado do rio, e da pavimentação da Rua Cabugi, que interligava a Praça André 

de Albuquerque, na Cidade Alta, com o Passo da Pátria.  

 
RUA CABUGY – A continuação dos serviços que emprehendi nessa 
importante artéria, que comunica em linha recta a praça “André de 
Albuquerque” com o Paço da Patria, impõe-se como medida de valor 
real. Pendendo em declive rápido para o rio, carece a construcção de 
sargêtas e vallas de exgoto, para garantir os edifícios na estação 
invernosa e facilitar o tranzito publico. O seu calçamento 
completará o trabalho iniciado, cuja conclusão, por falta de recursos 
orçamentários, não tive a fortuna de terminar. O auxilio do Estado 
será talvez indispensável á realisação dessa grande obra, junto á 
qual depositei muitos materiaes. Suspender esse trabalho seria pela 
superveniência do inverno, sacrificar o serviço já feito, em prejuízo 
dos cofres municipaes (A REPUBLICA, 1924a, p. 02). 

 

Retrocedendo para o período de implantação do parque ferroviário e da 

construção da ponte, no dia 20 de abril de 1916 é inaugurada a ponte sobre o Potengi. 

A inauguração contou com a presença de várias autoridades, inclusive do Governador 

do Estado, Joaquim Ferreira Chaves, e nessa ocasião um trem cruzou a ponte, 

comprovando, assim, a “solidez da obra realizada” (SOUZA, 2008, p. 788). Em 11 de 

julho de 1916, é anunciado o balizamento dos cilindros tombados sobre a ponte do 

Potengi, sob responsabilidade da Companhia de Viação e Construções, da Estrada de 

Ferro Central do Rio Grande do Norte. O balizamento, segundo reportagem do 

periódico “A República”, consiste na fixação de hastes de ferro nos cilindros da ponte 

por meio de braçadeiras, cuja função é o de permitir aos cilindros uma maior 

resistência às correntezas. Por convenção da Superintendência de Navegação as 

partes superiores das hastes apresentariam cones pretos para demarcação de 

obstruções permanentes. A fixação das hastes basicamente representava um reforço 

às estruturas da ponte em relação à força da correnteza do rio. 

 
Termo de inauguração do balisamento fixo dos dois cylindros 
tombados sob a ponte Potengy. Aos 11 dias de Julho de 1916, 
presentes na Capitania do Porto do Estado do Rio Grande do Norte, 
os abaixo assignados partiram ás onze horas em lancha especial, 
cedida pela Companhia de Viação e Construcções da E.F. Central 
deste Estado, com destino á ponte Potengy, afim de ser inaugurado 
o balisamento fixo dos dois cylindros tombados sob a dita ponte. 
Alli chegados o sr. Capitão de corveta Emmanuel Gomes Braga, 
Capitão do Porto, declarou inaugurado o mesmo balisamento que 
foi feito sob as expensas da “The Cleveland and Engeneering 
Company Ltd.” mas sob a suas fiscalisação e direcção pela 
importância de 3.600$000 recebida do sr. dr. Manoel Dantas 
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representante da mesma Companhia (O BALLISAMENTO..., 1916, 
p. 01). 
 

No ano posterior – 1917 – é inaugurado o complexo ferroviário da Estrada de 

Ferro Central. A inauguração de ambas essas estruturas permitiram a chegada dos 

trens dessa ferrovia diretamente à capital, bem como a sua integração com o porto. A 

construção do parque demandou o aterro de parte dos alagadiços entre a Ribeira e as 

Rocas e as obras de melhoramentos portuárias, pela proximidade com o parque, 

tiveram grande parte do seu material transportado pelas locomotivas da Central. 

Contudo, embora a evolução urbana proporcionada pela inauguração dessas obras 

seja comemorada largamente pelos meios de imprensa da cidade, os “efeitos 

negativos” são logo sentidos e comunicados por esses mesmos órgãos.  Às imediações 

das estradas de ferro, especialmente nas áreas intersticiais entre a ferrovia e o rio, são 

atraídas populações pobres, tanto em virtude da circunvizinhança aos mecanismos 

ferroviários – atraindo população operária – como em razão da conveniência 

proporcionada pela proximidade em relação à utilização dos serviços43.  

 
 
.  

Figura 18 – As Rocas em vista da torre da IFOCS 
 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 No caso específico do Passo da Pátria houve uma segmentação daquela população residente, 
intensificando a sua característica de baixo poder aquisitivo. O “estrangulamento” daquela 
aglomeração se dá, sobretudo, devido ao aspecto do sítio enclausurado entre o rio e o terreno alto do 
bairro da Cidade Alta. 

Fonte: Acervo HCUrb.  
Nota: Detalhe para o alagadiço ainda não aterrado, separando a comunidade do parque. Pode-se ver na 
imagem as oficinas de marcenaria e a caixa d’água. 
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Figura 22 – Ponte de Igapó, sobre o Rio Potengi, ainda em funcionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MIRANDA, João Maurício, 1999. 

Figura 21 – O aterro 
concluído. As oficinas da 

Central podem ser vistas ao 
fundo. 

Fonte: Centro Norte-Riograndense 
de Documentação. 

Figura 20 – Escavação do 
material a ser utilizado no 
aterro do Parque da E. F. 
Central e transporte por via 
férrea. 
Fonte: Centro Norte-Riograndense 
de Documentação. 

Figura 19 – Trecho da linha 
férrea para o transporte do 

material do aterro do parque. 
 

Fonte: Centro Norte-Riograndense 
de Documentação. 
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A atração dessas camadas da sociedade, habitando as adjacências da ferrovia, 

gera repercussões negativas, uma vez que o trem nessa época ainda era a principal 

porta de entrada da cidade. Enquanto que a Praça Augusto Severo era o símbolo de 

modernidade da sociedade natalense, o trecho percorrido pelo trem na zona urbana 

representava justamente o contrário. Em artigo de 19 de junho de 1917, são expostas as 

impressões de quem chega pelas linhas férreas à capital, tanto em relação à aparência 

estética das edificações, quanto em virtude do aspecto das populações que residem 

nas imediações da ferrovia. O autor do artigo, J. Cláudio, reclama, sobretudo, acerca 

da presença de tipos populares, como as lavadeiras, na área da entrada pelas vias 

férreas, representando o que seria, segundo as suas palavras, um “espetáculo de costa 

africana”. 

 
O viajante que se approxima de nossa Capital, quer pela Great 
Western, quer pela Central, quer pelo caminho marítimo, tem 
sempre uma impressão de desapontamento. A moldura da cidade é 
das mais formosas do mundo; mas, cidade pobre, pessimamente 
construída desde o começo, precisa de modificações que seriam 
urgentes se houvesse dinheiro nos cofres do Estado ou do 
Município. Já não queremos falar nesses eternos fundos de 
armazéns, nesse aspecto oriental cada vez mais pronunciadamente 
sujo e que, por um contraste que não deixa de ser curioso, quanto 
mais se procura melhorar peior se torna, porque os edifícios novos 
fazem resaltar a fealdade dos velhos. Referimo-nos á esse 
espectaculo de costa africana, presenciado continuamente pelos 
passageiros da Great Western, ao longo da linha luminosa do 
Potengy, colleando silenciosamente para o mar. São desenas e 
desenas de mulheres semi nuas, de pele tostada e perfil esquelético 
[...]. O problema, além do lado esthetico, tem uma face humana, a 
mais importante, é bem de vêr, pois ninguém pode pensar em 
affastar para mais distante, para as Quintas por exemplo, essas 
pobres creaturas humanas (CINCO..., 1917, p. 01). 
 

Portanto, as populações pobres fixam sua residência às margens das ferrovias, 

zonificando, assim, a sua situação no contexto da cidade. É interessante notar como o 

mecanismo da via férrea, até fins da primeira metade do século XX, de certa maneira 

direciona a ocupação das zonas pobres em Natal. O mapa abaixo, do ano de 1924, 

especializa essa condição. Pode-se ver que as camadas pobres se fixam, sobretudo, 

nesse momento nas regiões do Passo da Pátria, da Guarita, das Rocas e do Alecrim, 

todas áreas limítrofes a estruturas ferroviárias.  

Além desses fatores, a eclosão de diversas estiagens durante as primeiras 

décadas do século XX também resultou no uso das redes férreas, em especial a linha 
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da E. F. Central, no processo de êxodo das áreas atingidas, acumulando-se nas cidades 

abrangidas pela linha e, sobretudo, em Natal. 

 
É sabido que, com a ausência de chuvas no littoral, grande parte da 
população dos municípios servidos pela Great Western, não só 
deste, como do estado da Parahyba, e pela E.F. Central, deslocou-se 
para esta capital, em busca do desconhecido, esperando encontrar 
aqui socorros e meios de trabalho. Os trens da Great Western e da 
Central chegavam abarrotados, por que, numa espécie de delírio da 
fuga, todo mundo á margem das estradas de ferro, perdida a 
esperança de inverno, gastava o ultimo vintém na compra de uma 
passagem para esta capital. Foi preciso dar assistência a esta gente e 
fazel-a voltar, em parte, aos seus lares, para evitar, com a 
agglomeração nesta capital, as scenas dolorosas, já muito nossas 
conhecidas, da fome e da epidemia numa cidade que não offerece 
recursos de espécie alguma aos flagellados da secca (A 
REPUBLICA, 1919e, p. 01). 

 
Figura 23 – Espacialização das áreas adjacentes às ferrovias em Natal 

 

 

 

Embora uma considerável parcela da população migrante retornasse aos seus 

locais de origem após o término da seca, outra parcela se fixava na capital, o que 

contribuiu significativamente no crescimento demográfico, vivenciado, sobretudo, a 

partir da década de 1920.  

A partir do dia 2 de julho de 1917, o transporte de passageiros, bagagens e 

encomendas passa a ser feito pela estação de Natal. Enquanto isso, o transporte de 

mercadorias da Estrada de Ferro Central continua a ser realizado na estação da 

Fonte: Acervo HCUrb.  
Nota: Elaboração do autor sobre o mapa do Plano de Sistematização de Henrique de Novaes para 
Natal, de 1924. O traçado da Cidade Nova está demarcado em laranja. 
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Coroa, no outro lado do rio, em comunicação com a localidade de Igapó44. Entretanto, 

há uma demonstração de se transferir, posteriormente, o serviço de mercadorias 

também para a estação de Natal. O acúmulo dessas atribuições pelas duas estações 

ocasiona o aumento no movimento de trens entre elas (CINCO..., 1917), estreitando a 

relação entre a capital e essas localidades.  

 

Figura 24 – Quadro com o horário dos trens entre Igapó e Natal 

 

 

A questão das disputas fundiárias alimentadas no processo de implantação do 

complexo ferroviário na Esplanada Silva Jardim é reforçada, posteriormente, no ano 

de 1918. No dia 25 de julho de 1918, é publicada por “A República” a sentença do juiz 

federal Meira e Sá, julgando improcedente a ação de manutenção de posse proposta 

pelo Dr. Bruno Pereira – advogado de Julius von Sohsten, arrendatário dos terrenos – 

contra a Companhia de Viação e Construções, empreiteira da E. F. Central do Rio 

Grande do Norte. A disputa judicial pela posse das terras tem início a partir do 

momento que é iniciada a construção de um cais – feito do enrocamento de pedras – e 

de um depósito de materiais para a estrada de ferro pela Construtora Ferreira e Cia. 

no referido terreno. Esse cais seria responsável pela nova comunicação da linha da 

Central com o seu complexo viário, em detrimento da antiga conexão, que passava 

pela Rua do Comércio, na Ribeira. O arrendatário dos terrenos à margem do rio, Sr. 

Julius von Sohsten, entra, então, com ação contra as benfeitorias que vinham sendo 

realizadas pela companhia da estrada de ferro. 

                                                           
44

 A duração do trajeto do trem entre Natal e Igapó era em média de 15 a 22 minutos. Esse fator permite 
uma forte aproximação entre as duas localidades e um estreitamento de suas relações (ESTRADA..., 
1922). 
 

Fonte: A República, 1917. 
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Entretanto, a ação não é considerada válida pelo magistrado em virtude das 

terras situarem-se em área da Marinha e pelo fato também de que os autuantes não 

poderiam impedir serviços de utilidade pública. Acompanhando os embargos são 

anexados documentos como a planta de parte do muro e do enrocamento da margem 

direita do Potengi e a cópia do Decreto n. 12.403 de 22 de fevereiro de 1917 aprovando 

o projeto definitivo, com orçamento para construção de um muro de arrimo na linha 

de ligação de Natal a Igapó da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte.  

 
[...] a Companhia de Viação e Construcções alega o seguinte: que no 
local onde os A.A. dizem ser possuidores de terrenos de marinha, ao 
longo da via férrea da Great Western Railway, no espaço 
comprehendido entre essa mesma via férrea e o rio Potengy, a partir 
do logar Pedra do Rozario, abaixo da ladeira do mesmo nome, até a 
estação provisória ao lado da Alfandega. [...] porque a ninguém é 
permittido fazer obras em marinhas, ou construcções sobre o mar 
ou rios navegáveis sem o competente titulo de aforamento (A 
REPUBLICA, 1918b, p. 02). 

 
Os autuantes afirmavam, entretanto, que possuíam benfeitorias – entre elas 

um trapiche – construídas na área. Em defesa aos réus o juiz dispõe que o cais 

construído pela Construtora Ferreira e Cia. ficava sobre o rio – não tocando o referido 

terreno em causa – e que a construção da linha da E. F. Central não se encontrava 

sobre terreno da Marinha, mas de terreno “acrescido” por meio de aterro e, portanto, 

não incluso nas disposições de possíveis escrituras e cartas de aforamento que 

eventualmente os autuantes pudessem possuir. Essas conformações são aprovadas 

por peritos engenheiros que realizaram uma planta do local (A REPUBLICA, 1918c). 

Além disso, o juiz afirma que se não é “acrescido” – como afirmavam os autuantes – 

tratava-se de um terreno marginal de rio navegável – flutuante no sentido da lei, à 

mercê das marés – e, portanto, patrimônio da União e de serventia pública. Dessa 

forma, o magistrado corroborava a tese de que, mesmo aforada, a posse desses 

terrenos seria ilegal pelo disposto na legislação federal, portanto, não existindo a 

posse legal jurídica. Meira e Sá afirmou que as obras dispostas pela companhia na 

construção do cais e da linha férrea seriam legais em virtude de serem públicas e de 

“gozo geral”. Em contrapartida, a permissão para construção do trapiche pelos 

particulares, emitida pela Capitania do Porto e Intendência Municipal, em virtude do 

relatado, teria apenas o caráter provisório (A REPUBLICA, 1918d). A própria carta de 

aforamento cedida durante a compra dos terrenos pelos autuantes ao antigo 

proprietário – senhor Francisco Rodrigues Vianna – citava que as terras de 
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propriedade municipal encontravam-se parcialmente encravadas em “terras da 

marinha”, portanto, de propriedade da União (A REPUBLICA, 1918e). 

 
Ora, nesses documentos, escripturas publicas em que se baseia a 
acção, figuram como comprador adquirente – Julius von Sohsten – e 
como vendedor – transmitente – Francisco Rodrigues Vianna. E nas 
mesmas escripturas, como na inicial, se declara que ditas partes de 
terra são encravadas em terrenos da marinha, tendo por isso, o 
transmitente pago o respectivo laudêmio na Delegacia Fiscal do 
Thesouro Nacional e exhibido a competente licença do senhorio 
directo para a alienação, segundo tudo consta dos respectivos 
documentos transcriptos nas ditas escripturas (A REPUBLICA, 
1918e, p. 01). 
 

A relação das linhas das estradas de ferro – Central e Great Western – com o 

porto era intrínseca. Os cais que eram construídos para atracação das embarcações, 

também davam passagem aos trens, que neles desembarcavam ou embarcavam 

mercadorias que eram transportadas pela ferrovia. No relato da situação dos 

principais projetos para o porto de Natal, o superintendente Décio Fonseca destaca os 

projetos para esse cais de atracação, elaborados pelos engenheiros Souza Bandeira, 

José Garcia e Lothario Hehl.  

 
Construcção de quatrocentos metros de caes começando defronte 
da casa n. 26 da rua do Commercio e terminando defronte da 
rotunda da estação da E.F. da Great Western passando por fora da 
Alfandega (A REPUBLICA, 1919a, p. 01). 

 
Figura 25 – Espacialização das duas propostas de interligação da E. F. Central do RN 

com o seu parque.  

 

 

Com a elaboração dos novos projetos, as obras do cais de atracação são 

reiniciadas em 19 de maio de 1919, sob a responsabilidade da Companhia de Viação e 

Construções, concessionária da E. F. Central e do cais do porto (A REPUBLICA, 

Fonte: RODRIGUES, Wagner, 2006. 
Nota: Em vermelho, a proposta de construção do cais, em preto, o de desapropriação dos imóveis na 
Rua do Comércio. 
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1919b, p. 02). A lógica de aproximação entre ferrovias e porto é uma prática difundida 

no planejamento dos mecanismos ferroviários para as cidades portuárias – como visto 

no Capítulo 01 – permitindo, assim, uma maior fluidez na transição das mercadorias 

do transporte marítimo para o terrestre. Diversos planos urbanísticos utilizaram esse 

recurso em sua elaboração, como por exemplo, o plano elaborado por Ildefonso Cerdá 

para Barcelona. A comunicação entre esses dois grandes equipamentos atraía 

naturalmente para as suas imediações instalações de diversas empresas. 

Em Natal, em 1922, é iniciada a construção de dois armazéns da Standard Oil 

Company of Brazil, nas imediações das linhas da Central, para depósito de inflamáveis 

(VARIAS, 1922a). O primeiro possuía área de 500 m² e 3000 m³ de volume 

(capacidade de 70.000 caixas), e o segundo 350 m² e 1750 m³ de volume (40.000 

caixas). O maior era destinado à serventia da Municipalidade – armazenando o 

material de todas as casas que negociavam o produto na cidade – e o menor 

exclusivamente para a Standard Oil.  

 
A distancia, da frente dos armazéns ao centro da linha da 
E.F.C.R.G.N. será de 25m, e o espaço entre os mesmos será de 20m. 
O edifício mais próximo das novas installações está a 80m de 
distancia das mesmas. Foram assim tomadas as precauções para no 
caso de haver um incêndio [...]. Para maior facilidade na expedição 
de mercadorias para o interior do Estado, os armazéns serão 
servidos por um desvio particular da E.F. Central (VARIAS, 1922a, 
p. 01). 
 

Outros equipamentos de grande importância, como a sede dos Correios na 

cidade, também eram atraídos às imediações da linha férrea (A REPUBLICA, 1922b). 

Um problema recorrente na organização das linhas de trem no ambiente urbano de 

Natal se dava em virtude da utilização de um trecho da mesma linha pelas duas 

estradas de ferro, compreendido entre a localidade de Refoles e a Ribeira. Por não 

possuir uma linha margeando o rio para dar em seu complexo localizado entre a 

Ribeira e as Rocas, a Estrada de Ferro Central passou a fazer uso do referido trecho, 

de propriedade da Great Western. Esse fato gerava diversos inconvenientes e para tanto, 

teve de ser construída uma guarita na bifurcação onde as duas linhas se encontravam, 

controlando o tráfego dos trens, o que deu origem, posteriormente, à aglomeração de 

funcionários ferroviários conhecida por Gurita ou Guarita. Tal propriedade às vezes 

gerava riscos até mesmo de graves acidentes, como é relatado no fragmento a seguir.  

 



P á g i n a  | 89 

 

Tendo o illustre chefe de Obras Contra as Seccas requisitado um 
trem especial de Lages a Natal, determinou que a partida de Lages 
seria ás cinco horas da manhã do dia 5. Posteriormente, resolveu 
apressar a viagem e partiu às 6 e 20 minutos da tarde do dia 4, não 
havendo tempo já para pedir linha franca de Refoles a Natal no 
trecho pertencente à Great Western, cujo telegrapho fecha às 6 
horas da tarde, quando não há trens seus na linha. Em Refoles o 
trem se demora 13 minutos (e não duas horas como está na notícia 
de “A Imprensa”) para pedir a licença e, como não a obtivesse, 
partiu com “linha franca com o telegrapho fechado”, sem nenhum 
accidente. Apenas isso que se deu. [...] Para terminar, pode se 
informar o noticiarista que há entre a Great Western e a Central um 
contracto oneroso para esta e áquella cabe a responsabilidade de 
licenças para os trens entre o km 2 e Natal (VARIAS, 1922a, p. 02). 
 

Essa condição viria, posteriormente, a dar origem a soluções visando dotar a E. 

F. Central de uma linha própria de comunicação do Refoles ao seu parque ferroviário. 

Dois dos principais projetos eram a construção de uma linha contornando a cidade – 

passando pela Cidade Nova – e atingindo por meio das Rocas o complexo e a outra 

era a proposta de se edificar um novo edifício de administração da Central no terreno 

onde se situava o complexo da Great Western. Essas proposições serão melhor 

discutidas no item a seguir. 

 

2.3 – CONSOLIDAÇÃO DAS ESTRUTURAS FERROVIÁRIAS NO INTRA-
URBANO (1925-1937). 
 

Na metade da década de 1920 as estruturas ferroviárias já se encontram de 

certa maneira consolidadas no contexto urbano da cidade do Natal. A instalação do 

complexo ferroviário na Esplanada Silva Jardim, da E. F. Central, já estava nessa época 

em pleno funcionamento, apesar de sua comunicação apenas ser possível com o 

restante da linha a partir da utilização de um trecho cedido pela Great Western Railway 

Company. O complexo da E. F. Central de certa maneira, depois de consolidado, passa 

a exercer o papel de limite entre a Ribeira e as Rocas. Esse fato é reforçado quando é 

noticiado em outubro de 1925 o novo sistema de numeração das edificações na área 

urbana da cidade. Nele, é estabelecido como referência dois eixos imaginários 

formados pela Rua Silva Jardim e o seu prolongamento – norte-sul – e outro 

perpendicular à Silva Jardim tangenciando o Cais Tavares de Lyra – leste-oeste 

(NUMERAÇÃO...,1925). Como a nova numeração iniciava-se a partir da Rua Silva 

Jardim, pode-se inferir que ela – onde se localizava o complexo da Central – 

representava o limite urbano da cidade, tornando-se assim o limiar entre a parte 
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urbana e suburbana – Rocas. O complexo ferroviário e suas linhas reforçava esse 

papel. A comunidade das Rocas era uma fração urbana tão segmentada que apenas no 

ano de 1925 é que é inaugurada a energia elétrica em suas residências e logradouros, 

quatorze anos após a inauguração do serviço nos bairros oficiais natalenses. A 

solenidade do início do funcionamento da luz elétrica no “subúrbio” das Rocas, conta 

com a presença do então Governador do Estado José Augusto. 

 

Figura 26 – Espacialização das linhas férreas Central e Great 
Western, do trecho intra-urbano compartilhado entre as duas e 
da proposta de acesso ao parque da Central por linha própria, 
contornando a cidade.   
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Tem sido natavel [sic] o crescente e rápido desenvolvimento do 
subúrbio das Roccas, subúrbio onde moram de preferencia os nosso 
operários, nelle ainda estando situada a colônia de pescadores do 
Rio G. do Norte, diz do seu progresso o aumento considerável do 
seu numero de construcções, o que denota o mesmo accrescimo de 
população (NOS SURBURBIOS..., 1925, p. 01). 

 

Em setembro de 1925, a direção da E. F. Central passa das mãos do Dr. Getúlio 

Nóbrega ao engenheiro Cornélio da Fonseca (O NOSSO..., 1925). Nesse ínterim é 

realizada uma visita pelo periódico “A Republica” às dependências do complexo 

ferroviário da Central em Natal guiada pelo Dr. Cornélio, onde são colhidas diversas 

impressões. Com relação aos melhoramentos na linha – como a aquisição de novos 

dormentes – as providências, segundo o engenheiro, estão sujeitas à aprovação do 

Tribunal de Contas do Rio. Além disso, Cornélio prevê para o início do ano seguinte o 

prolongamento das obras até Angicos, seguindo o traçado Sampaio Correia, embora 

as obras até Macau encontrem-se, nesse momento, paralisadas (O NOSSO..., 1925).  

No tocante à organização do complexo são distendidas pelo engenheiro as várias 

melhorias de infraestrutura realizadas após a sua assunção ao cargo. Outro fato que é 

citado por Cornélio é a passagem dos trens pela Rua do Comércio, linha própria da 

Central, em prolongamento ao acesso por linhas da Great Western. Essa condição 

gerava uma séria discussão com os comerciantes que possuíam estabelecimentos na 

rua, uma vez que a passagem contínua dos trens dificultava bastante o acesso e a 

relação com o público consumidor. Tal aspecto reforça a ideia de que o trem 

representava um mecanismo de forte impacto no contexto intra-urbano em virtude da 

sua grande escala. Vários melhoramentos são efetuados no parque ferroviário da 

Central. 

 
O velho edifício da estação que apresentava, tanto interior como 
exteriormente, aspecto desagradável, mostra-se agora, depois da 
limpeza geral e da nova disposição das diversas dependências, com 
uma feição bem mais agradável. [...]. Fiz a terraplanagem do pateo 
de manobras da estação Central, medida de grande utilidade para os 
passageiros, que teem por este meio fácil accesso, dado o pequeno 
espaço de que dispõe a plataforma de desembarque. Como 
apresente mau aspecto e não sejam lisonjeiras as suas condições de 
estabilidade, já autorisei o engenheiro chefe da linha a construir 
uma nova cobertura á plataforma de embarque. [...]. O trecho de 
Natal a Igapó sofreu especial reparo, tendo colocado pedra britada 
em vários pontos, afim de evitar o transito de animaes pelo leito da 
linha, o que tanto a prejudica. A bela viga da ponte do Potengy está 
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sendo pintada. As exigências do Codigo de Contabilidade 
determinam muitas vezes prejuízos ao serviço. [...]. As officinas 
estão regularmente aparelhadas, dispondo das machinas operatrizes 
mais essenciaes ao serviço de reparação do material; estão ellas, 
entretanto, para as condições actuaes, mal localisadas, em ponto 
quasi inaccessivel, pois a sua comunicação é feita pela Rua do 
Commercio, com graves inconvenientes (O NOSSO..., 1925, p. 01). 
 

 A condição do acesso da linha ao complexo da Estrada de Ferro Central, 

portanto, era muito precária, ocasionando grandes dificuldades às suas áreas 

adjacentes e, além disso, possibilitando um difícil acesso às suas próprias estruturas 

de manutenção, como no caso das oficinas. Nos anos subsequentes há a mobilização 

dos posteriores diretores da Central em solucionar esse inconveniente a partir da 

elaboração de propostas que permitissem um acesso mais apropriado às instalações 

da Esplanada Silva Jardim. Ao longo do restante da década de 1920 a principal medida 

nesse aspecto é o projeto de uma linha de contorno, atravessando a Cidade Nova. A 

linha, partindo do antigo entroncamento com a Great Western, continuava subindo o 

Baldo e virando na Rua Campos Salles, atravessando a Cidade Nova e se encontrando 

com o complexo ferroviário por sua extremidade norte (Figura 25). Alguns aspectos 

inadequados, entretanto, eram decorrentes dessa organização como o cruzamento da 

linha de bonde do Tirol, na Avenida Jundiaí, bem como, das avenidas Potengi, Seridó e 

Manoel Dantas. A linha chegou a ser parcialmente construída, tendo o seu leito 

preparado, porém a solução não foi de fato implementada. Em 1934, a situação ainda 

gerava acaloradas discussões, em virtude da continuidade na dificuldade de acesso às 

instalações ferroviárias da Central. O novo diretor da estrada, o engenheiro Teixeira 

Brandão, discute nos órgãos de imprensa a viabilidade de novos projetos para a linha 

no âmbito intra-urbano da cidade do Natal. Também é relatado o porquê do 

abandono nas obras da linha de contorno à estação da Esplanada Silva Jardim. 

 
Quero referir-me á parte em que o ilustre profissional, na sua 
entrevista ao “Diario de Noticias”, nos fala da linha de contorno e 
das instalações feitas em Natal. Acha que estão mal localizadas e 
incompletas, condenando a linha de contorno, por constituir, além 
de um feio atentado á estética das largas avenidas que emolduram a 
cidade, a injustificável teimosia de um erro que póde ser reparado, 
com vantagens de caráter técnico e econômico, sem perder de vista 
a vantagem, que resultaria para a cidade, de uma nova estação com 
as acomodações e requisitos indispensáveis á modernização da 
nossa capital. [...] Quem condenaria, de boa mente, a construção de 
um edifício com capacidade para os serviços de passageiros da 
Central e Great Western – no local onde se encontra o pardieiro 
que serve a esta ultima – dotado de instalações modernas, com 
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secção para correio, telegrafo, restaurante e barbearia, banheiros 
públicos, etc., etc.? (ENTRELINHAS, 1934, p. 05). 
 

Esclarecendo a situação, o engenheiro Heitor Teixeira Brandão concede uma 

entrevista ao periódico “A Republica”, publicada no dia 21 março de 1934, onde ele 

discorre sobre a situação da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte. Em 

relação à condição territorial, o prolongamento da ferrovia encontrava-se nesse 

momento em vias de finalização do trecho entre Angicos e São Rafael, “dependendo 

somente de trilhos e algumas superestruturas metálicas para ser acrescida de mais 45 

quilometros” – chegando, assim, à margem do rio Assú/Piranhas; concomitantemente 

vão sendo desenvolvidos os estudos para o trecho entre São Rafael e São Miguel – 35 

km –, ligando a Central ao Seridó; e a construção do ramal de Macau, “com leito já 

concluído em grande parte” (ESTRADA..., 1934). Após a conclusão desse 

prolongamento, faltaria apenas um trecho de 50 km entre São Miguel e Caicó, destino 

final, embora a vontade do diretor fosse a de se prolonga-la até a Rede de Viação 

Cearense, para ele “uma das mais importantes ligações ferroviárias do Nordeste” 

(ESTRADA..., 1934, p. 01). Apesar do desenvolvimento da estrada em âmbito 

territorial, as condições das instalações em Natal se tornam o foco da discussão. Para 

Brandão, a conclusão da linha de contorno seria inviável em virtude do impacto que 

geraria em uma das áreas que, segundo ele, era uma das mais aprazíveis da cidade. 

Inicialmente, Brandão relata a situação da estação de Igapó, cujas oficinas se 

localizavam em “um modesto barracão cercado por uma salina”. As locomotivas eram 

guardadas nessas instalações que, de acordo com o diretor, seriam totalmente 

inadequadas, em virtude da falta de proteção adequada às intempéries. 

 
É de causar pena ve-las reluzentes e bem tratadas, porém guardadas 
em uma serie de desvios na beira de uma velha salina, inteiramente 
ao tempo, em Igapó. Como disse, é o nosso depósito de tração, 
porém considero-o mais um cemitério de máquinas do que um 
deposito de conservação. Digo cemitério por falta de abrigo, e pela 
sua situação, recebendo o ar do mar em cheio, o que concorre para 
corroer as ferragens, destruindo o material. É preciso notar que fica 
distante da estação inicial e obriga a um percurso de locomotivas, 
para cada trem, de 46 quilometros sem a menor utilidade 
(ESTRADA...1934, p.01). 
 

 Além disso, as locomotivas tinham que se deslocar até a estação de Natal para 

o carregamento dos trens. A construção da linha própria da E. F. Central, passando 

pela Rua do Comércio – atual Rua Chile – resolveu parcialmente a questão do acesso 

ao complexo ferroviário (Figura 27). Entretanto, devido ao fato de nessa artéria se 
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localizarem importantes equipamentos, entre eles as casas de prensagem do algodão, 

o acesso por esse trecho se tornava “quase impossível de atravessar durante o dia”, o 

que, portanto, o que fazia com que os trens saíssem e chegassem à estação de Natal 

nos horários iniciais e finais do dia (ESTRADA..., 1934).  

A linha de contorno teria sido construída parcialmente nos anos anteriores, 

com um alongamento de cinco quilômetros (Figura 27). Entretanto, Brandão 

considerava o trecho muito acidentado, por atravessar grande parte da cidade. A linha 

é avaliada, portanto, como “condenável pelas suas condições de traçado e pelas 

inúmeras travessias de nível e cruzamento com linhas de bondes”. As condições 

técnicas, portanto, são apontadas como o principal motivo para o abandono do 

traçado, especialmente devido ao fato de existirem, em média, três passagens de nível 

por quilômetro, apresentando rampas que dificultariam a lotação compensadora das 

locomotivas.  

 

Figura 27 – Espacialização das linhas férreas, Central e Great Western, das linhas de 
bonde e da proposta de acesso ao parque da Central por linha própria, contornando a 

cidade.  

 

 

 

Para Brandão, a proposta dessa linha de contorno teria sido um erro desde o 

início. A ligação com o parque poderia ter sido realizada mais facilmente a partir da 

desapropriação de parte da Rua do Comércio, ou, então, com o prosseguimento do 

Fonte: Acervo HCUrb. 
Nota: Elaboração do autor sobre o mapa do Plano de Sistematização de Henrique de Novaes para Natal, de 
1924. A Cidade Nova está demarcada em laranja. 
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cais projetado pela companhia então arrendatária da Central, porém, não concluído. 

O cais seria de fácil construção, feito a partir de pedras jogadas, apenas tendo como 

paramento a maré mínima. Ao ser perguntado sobre o porquê da não conclusão da 

proposta do cais no momento de então, Heitor Teixeira de Brandão responde que 

seria mais difícil uma vez que as instalações pertencentes à Estrada de Ferro Central 

na cidade de Macaíba, onde seriam conseguidas as pedras, haviam sido entregues às 

Obras do Porto. Além disso, o terreno destinado ao cais já vinha sendo ocupado pela 

construção de um novo armazém, no âmbito da reforma do Porto de Natal. Contudo, 

apesar das dificuldades, o engenheiro ainda julgava a construção do cais como a mais 

adequada à “melhor estética de Natal”, apontando-a também como a mais apropriada 

à ligação das instalações do porto às linhas da Central e da Great Western (ESTRADA..., 

1934). 

Apesar de o engenheiro Brandão citar como fator preponderante a 

inviabilidade técnica do projeto como motivo para o posterior abandono do traçado 

de contorno, ele também deixa claro que o fator estético colaborou bastante para o 

abandono da proposta. Podemos supor que a própria característica da zona que seria 

cortada pela linha de contorno impossibilitou de fato a sua materialização. Os bairros 

de Petropólis e Tirol desde a sua concepção foram destinados a abrigar as classes 

socialmente mais favorecidas e o trem, por ser um mecanismo de grande impacto, 

especialmente no ambiente urbano, historicamente ficou confinado – ou atraiu para 

suas imediações – às zonas marginais da cidade. Portanto, a linha ferroviária era um 

elemento indesejável que não deveria cortar algumas das áreas residenciais mais 

elitistas da cidade. 

A solução mais viável, de acordo com o engenheiro, seria a construção de um 

edifício que abrigasse as funções de estação e de administração da E. F. Central 

localizado no parque da Great Western. No parque da Central, na Esplanada Silva 

Jardim, se localizariam apenas os depósitos de tração. As oficinas seriam transferidas 

para Extremoz, onde segundo Brandão “há agua abundante e boas condições de vida 

para o operariado”. Os depósitos dos carros seriam construídos no quilômetro dois, 

onde haveria abundância de terreno disponível para desapropriação. 

 
São problemas, em suma, que estou estudando e que submeterei á 
apreciação do governo, aproveitando assim a boa vontade já 
demonstrada do sr. ministro, para darmos esse grande passo 
adiante, em prol de uma solução definitiva de um problema que se 
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debate em resoluções provisórias há vários anos (ESTRADA..., 
1934). 
 

As diversas alternativas de ligação com o parque, contudo, não são colocadas 

em prática. A conexão com o parque continua a ser efetivada através da Rua do 

Comércio e pelo trecho parcialmente construído do cais de atracação até a paralisação 

dos serviços ferroviários na década de 1950. O agenciamento com as estações e os seus 

respectivos parques recebem um novo reforço a partir da abertura de novas avenidas, 

como a Avenida do C.G. 145, margeando a estrada de ferro e inaugurada em 16 de 

janeiro de 1936, na ocasião da inauguração do primeiro coletor de esgotos, projeto 

incluso nas obras de abastecimento e saneamento do Escritório Saturnino de Brito em 

Natal – tomando como base o estudo feito pelo engenheiro Henrique de Novaes, em 

1924. Essa avenida, paralela à linha de trem, partiria das imediações do riacho do 

Baldo e, de acordo com os artigos então publicados nos periódicos, teria uma grande 

influência na organização do acesso às estações ferroviárias, especialmente a da Great 

Western, situada na Praça Augusto Severo.  

 

O projecto de 1935 compõe-se de 16 Districtos, sendo que a elevação 
mechanica se realisa em trez destes. Em vez do emissário de ferro, 
cujo preço actualmente é muito elevado, preferimos o emprego de 
interceptores, que recebendo todos os outros collectores da rêde até 
a depuração, recebe igualmente em percurso as ligações 
domiciliares. O principal interceptor será lançado em uma avenida a 
construir-se na encosta, a qual partindo da margem do córrego do 
Baldo vae ter a Petropolis contornando o morro montante do bairro 
das Roccas, sendo de cerca de 2 kilometros a extensão a ser 
construída no presente. Além desta função tem ainda esta avenida a 
vantagem de sanear a encosta, evitando o desagradável panorama 
que descortina quem penetra na cidade por via férrea, facilitando 
ligação entre as estações de estrada de ferro e aero-porto 
(SANEAMENTO..., 1936, p. 13, grifos nossos). 
 

O Coletor C.G. 1, nas palavras do engenheiro Gouveia Moura, chefe da 

Repartição de Saneamento de Natal, seria o responsável pela coleta de quase todos os 

despejos da cidade.  Essa estrutura seria construída em alvenaria e concreto armado, 

com aproximadamente dois quilômetros de extensão. A avenida, partindo do Baldo, 

nas proximidades da Usina do Oitizeiro, seguiria a meia encosta e contornaria o 

                                                           
45 A sigla C.G. significa “Coletor Geral” de esgotos. Essa avenida abrigava o Coletor 01, primeiro desse 
tipo a ser inaugurado em Natal. Posteriormente, seriam inaugurados pelas obras de abastecimento e 
saneamento d’água mais duas avenidas e seus respectivos coletores: o C.G.2 e o C.G. 3. Para maiores 
detalhes sobre as obras de saneamento de Natal, Cf. FERREIRA, Angela et al. Uma cidade sã e bela: a 
trajetória do saneamento de Natal (1850-1969). Natal: IAB/RN, CREA/RN, 2008. 
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pontal das Rocas, terminando em Petrópolis (AS VULTOSAS..., 1936). As obras da 

avenida encontravam-se nesse momento terminadas, contando inclusive com a visita 

de membros da Assembleia Legislativa em 1937 (A REPUBLICA, 1937e). Essa 

disposição também daria acessibilidade ao parque ferroviário da Esplanada Silva 

Jardim, como se pode ver na Figura 28. 

 
Ao vosso espirito constructivo e emprehendedor, não passaram 
despercebidas as vantagens da construcção da grande Avenida do 
C.G.1, que vae dotar a nossa capital de uma excellente via de 
communicação ligando o sertão longínquo ás nossas estações de 
estrada de ferro e comercio da cidade. A sua funcção hygienisadora é 
sobretudo digna de nota, sem esquecer, a confortante perspectiva 
aos olhos dos que nos visitam (A REPUBLICA, 1937e, p. 01). 
 

Figura 28 – Espacialização dos coletores e suas respectivas avenidas em Natal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O traçado da Avenida do C.G. 1, como visto na imagem acima, abrange a 

localização dos parques ferroviários na Ribeira. A conclusão parcial das obras de 

Fonte: FERREIRA, et al. (2008). 
Nota: Destaque para a localização do Passo da Pátria (Azul), do complexo ferroviário da Great 

Western (Vermelho) e do parque da E. F. Central do RN (Laranja). Marcações feitas pelo autor. 
 



P á g i n a  | 98 

 

saneamento ocasiona diversas imbricações no contexto de organização urbana em 

Natal, direcionando a ocupação da cidade e liberando faixas de terrenos antes não 

edificáveis, à edificação. As avenidas dos coletores, em especial a do C.G. 1, já citada 

anteriormente, são tidas como elementos essenciais na reorganização dos fluxos 

viários na cidade. Segundo os periódicos – retransmitindo as palavras da própria 

Comissão de Saneamento – a Avenida do C.G. 1 seria responsável pela redistribuição 

do movimento viário, desafogando, assim, a Avenida Rio Branco e proporcionando 

uma maior acessibilidade às estações férreas. 

 
A rêde sanitária e o abastecimento dagua estarão concluídos em 
princípios do próximo anno e ahi então começará Natal a 
beneficiar-se desses serviços imprescindíveis ao progresso de todos 
os centros cultos. Os bairros de Alecrim, Tyrol, Petropolis e Ribeira 
transformar-se-ão por força do surto renovador e prédios novos irão 
surgindo á margem das longas e amplas avenidas. Ao mesmo tempo, 
o Saneamento dotará Natal de faixas de terreno onde, outrora, seria 
impossível construir, taes como a Avenida do CG1 e do CG2. A 
Avenida do CG1, parallela ao leito da E.F. Central, resolverá 
importante problema de urbanização e trafego, pois ella permitte 
desviar-se todo o movimento de carros e caminhões da Avenida Rio 
Branco diretamente para a zona commercial e as estações das 
estradas de ferro  (A MODERNIZAÇÃO..., 1937, p. 01). 

 
Em uma entrevista seguinte o engenheiro Gouveia Moura enfatiza também, 

além da facilitação da acessibilidade gerada pela construção da avenida, a sua função 

higienizadora, tanto no âmbito de coleta de dejetos pelo coletor armazenado em suas 

fundações, como também devido ao fato de que a sua conclusão retiraria vários 

“mocambos” situados à margem da ferrovia e que “afeiavam” a cidade46. Como se pode 

constatar no fragmento seguinte: 

 
Para receber o collector CG-1 consta do projecto a abertura de uma 
avenida, que vae da rua Amaro Barreto, no Alecrim, até a praia do 
Meio. Para a construcção dessa avenida foram realizados grandes 
movimentos de terra e muros de arrimo de sustentação em alvenaria 
de granito com argamassa de cimento. Essa avenida, além da sua 
funcção hygienisadora e econômica, offerece ainda a vantagem de 
uma rápida e fácil communicação, permittindo que todos os 
vehiculos que veem do interior e se destinam á cidade e vice-versa, 
por ella trafeguem descongestionando a Avenida Rio Branco. Outra 
funcção não menos interessante da avenida é a que diz respeito á 
parte hygienica, removendo ali um grande numero de mocambos 
que afeiavam a cidade. Esta grande avenida, na parte que interessa á 
rêde sanitária para o presente, está praticamente construída (AS 
VUTOSAS..., 1937, p. 03). 

                                                           
46 Esse tipo de discurso era bastante comum em Natal e em outras cidades do Rio Grande do Norte 
desde meados do século XIX (TEIXEIRA, 2009). 
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A constatação acima reforça a ideia de que havia uma forte diferenciação 

sócio-espacial nas áreas adjacentes às linhas férreas, espaços ocupados pelas classes 

mais pobres do extrato social urbano da cidade do Natal. Em meados da década de 

1930 essa organização sócio-espacial dos diferentes bairros componentes da estrutura 

urbana da capital já estava consolidada. As ferrovias representavam um importante 

papel nesse processo por serem elementos delimitadores e segmentadores de certas 

frações da cidade. Zonas pobres como o Passo da Pátria e a Guarita eram delimitadas 

pela estrada de ferro. Outras áreas sofriam com a segmentação imposta por seus 

equipamentos, como no caso do bairro das Rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Visitas dos 
deputados às obras do C. 
G. 1 em 1937. Pode-se ver 

o trem trafegando e ao 
fundo o parque da Great 

Western. 
Fonte: Acervo do HCUrb. 

 

Figura 29 – O Passo 
da Pátria em 1920, 
antes da construção 
da Avenida do C. G. 1. 
Casas alinhadas ao 
longo da via férrea. 
Fonte: Acervo do HCUrb. 
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A regularização das construções em Natal passa pela regulamentação de 

diversas determinações, como o Decreto nº 19, de 14 de novembro de 1935, instituído 

durante a gestão do prefeito Gentil Ferreira, e que resolve regularizar as construções 

de novos prédios na capital. Em 15 de março de 1936 é publicada em “A Republica” 

uma reportagem especificando as condições de vida na capital natalense e as 

diferenças entre os seus bairros que, segundo o autor do artigo, teriam características 

distintas entre si. Os bairros então reconhecidos como parte da zona urbana eram: 

Rocas, Ribeira, Cidade Alta, Alecrim, Lagoa Seca, Tirol e Petropólis. As Rocas são 

caracterizadas como residência das classes mais pobres e de pescadores. O Alecrim 

corresponde à antiga área da pobreza, então favorecida pelos melhoramentos urbanos 

e pelo comércio. Lagoa Seca corresponderia ao local onde se situavam os currais da 

cidade, também denominada de “sertão em miniatura”. Em contraponto, Tirol e 

Figura 31 – Casas 
sendo derrubadas 
durante a construção 
da Avenida do C.G. 1. 
Ao lado, a via férrea. 
Fonte: Acervo do HCUrb. 

Figura 32 – 
Construção do C. 

G. 1. Ao lado a 
ferrovia e parte do 

Passo da Pátria. 
Ao fundo o 

telheiro onde 
funcionava a feira 
dessa localidade. 

Fonte: Acervo do 
HCUrb. 
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Petropólis seriam os bairros elegantes, onde residências “modernas” estavam sendo 

construídas. 

 

NOS BAIRROS POBRES – Os casebres das Roccas e dos confins da 
Lagôa Secca são de taipa, feitos quasi sempre pelo seu próprio dono 
e construídos sem plano, ao léo do terreno sem alinhamento. Essas 
construcções não obedecerm á legislação municipal porque, quasi 
todas, estão fóra do perímetro urbano. No entanto, essas casinhas 
pobres há de, num futuro próximo, dar lugar aos “bungalows” e 
residências de campo para que se prestam, admiravelmente, a 
situação e o clima dos arredores de Natal. A choupana das Roccas 
obedece a uma única planta [...], essas bibócas são os mucambos de 
Natal, alinhados em nada menos de vinte ruas que constituem um 
dos bairros mais populosos da cidade, habitação de pescadores, 
catraeiros, estivadores, homens que vêm todo o dia para o porto e 
para a estiva, ganhar a vida trabalhosamente. 
O ALECRIM – No bairro do Alecrim mora, talvez, mais de um terço 
da população natalense. Antigamente, o bairro era de operários e de 
gente pobre. Mas, a expansão de natal para todos os lados fez do 
Alecrim um bairro que offerece hoje, á vista dos passantes, grande 
numero de residências burguesas, com as suas varandas amplas 
enfeitadas de trepadeiras e o quintal ao lado, com um jardim e 
algumas arvores. O que entristece o Alecrim é o cemitério, no centro 
do bairro, em uma de suas ruas mais movimentadas, surgindo aos 
olhos de quem passa como uma recordação constrangedora e 
pungente. De resto, o Alecrim é um bairro alegre, se estendendo do 
Baldo á Lagôa Secca com os seus sítios, os seus pequenos pomares, 
as suas mangueiras e os seus coqueiros (COMO..., 1936, p. 01). 
 

É interessante notar que tanto a população das Rocas, quanto a do Alecrim é 

descrita como formada principalmente por classe operária, boa parcela dessa 

população sendo composta por ferroviários. Em virtude dessa forte característica e da 

proximidade aos equipamentos das estradas de ferro – complexo ferroviário e oficinas 

– serão construídas, durante a década de 1950, duas vilas ferroviárias nesses 

respectivos bairros, consolidando, assim, a ocupação ferroviária existente neles desde 

a inauguração dos primeiros mecanismos das estradas no ambiente urbano de Natal47. 

Enquanto que essas áreas se consolidam como residência operária, as frações 

centrais continuam a receber investimentos por parte do poder público, como por 

exemplo, com a construção de edificações emblemáticas e há muito reclamadas pelas 

elites político-intelectuais da cidade, como o Grande Hotel de Natal, localizado “em 

um dos pontos de maior movimento da nossa ‘urbs’” (CHRONICA..., 1937b). Esse 

                                                           
47

 É importante ressaltar que, apesar de constituir um importante fator no processo de ocupação desses 
bairros em Natal, a via férrea não constitui a única causa da formação dessas frações urbanas. A ferrovia 
participa ativamente, porém, não é causa exclusiva. 
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ponto corresponde justamente ao cruzamento de duas das principais avenidas da 

cidade: a Avenida Sachet48, construída no triênio de 1905 a 1907, e que interligava a 

Praça Augusto Severo – onde se localizava o parque da Great Western – à Esplanada 

Silva Jardim – localização do parque da E. F. Central – e a Avenida Tavares de Lira, 

importante artéria onde se localizavam vários equipamentos como a sede dos 

telégrafos, da Repartição de Serviços Urbanos, o Banco do Brasil e o Cais Tavares de 

Lira (Figura 37). Ambas essas avenidas eram servidas pelo transporte intra-urbano 

dos bondes elétricos. 

 

Figura 33 – Vila ferroviária das Rocas nas proximidades do parque da E. F. Central, 
na década de 1950, E. F. Sampaio Correia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Vila ferroviária do Alecrim, próxima a uma antiga oficina (em amarelo), 
hoje demolida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Atual Duque de Caxias. 

Fonte: Google Earth 
(Dezembro/2011). 
Nota: Marcações 
feitas pelo autor. 

 

Fonte: Google Earth 
(Dezembro/2011). 
Nota: Marcações 
feitas pelo autor. 
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O local escolhido presta-se magnificamente à sua finalidade. 
Em pleno bairro commercial, próximo das Docas, dos 
Correios e Telegraphos, das agencias de companhias aéreas e 
de navegação, o Grande Hotel será, em breve, o centro de 
acolhida confortável a quantos visitem Natal (A 
REPUBLICA, 1937b, p. 01). 

 

A cidade cresce significativamente durante os anos finais da década de 1930. 

Porém, espaços consolidados, como a Praça Augusto Severo – referida como “desolada 

praça da Ribeira” –, e as suas estruturas circundantes – entre elas a estação da Great 

Western – passam a sofrer um paulatino processo de deterioração (SOCIAES, 1937b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As crônicas publicadas nos periódicos remetem à importância ainda 

desempenhada pela Praça, por onde transitam os “vagarosos e barulhentos bondes da 

Força e Luz”, mas lembrando que “vê-se um pouco de longe, o prédio da Great 

Western [...] que á noite, nas horas da chegada dos trens, ha defficiencia de 

illuminação na ‘gare’ por si já deteriorada” (CHRONICA..., 1937a, p. 02). Mesmo as 

Figura 35 – Imagem da construção 
do Grande Hotel. 
Fonte: A República, 1937. 

Figura 36 – Passeata de apoio 
ao Presidente Getúlio Vargas 

em 1938. Perspectiva da 
Avenida Sachet (já cortando a 

Praça Augusto Severo). 
Grande Hotel ao fundo e 

Estação da Great Western no 
canto esquerdo. 

Fonte: Centro Norte-Riograndense 
de Documentação. 
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iniciativas em prol da renovação do complexo ferroviário, como a construção de uma 

residência para os operários da companhia ferroviária, situada em parte do terreno da 

Great Western são posteriormente frustradas pelo abandono das obras. Essa paralisação 

e a não concretização do projeto pode ter sido objeto também de interesses contrários 

à implantação de uma casa para funcionários em plena Praça Augusto Severo. O 

próprio tom irônico de referência dos periódicos a esse projeto parece reforçar essa 

hipótese. 

 

 

 

 
 
A casa “maravilhosa” que se chegou a construir no terreno da Great 
Western, com um recúo nos limites do que se requer para as casas 
de residência, está ali agora, parece até que abandonada. Fincaram-
lhe uns trilhos velhos para futuro alpendre fronteiro, e desde então 
tudo tem estado quieto, sem operários nem moradores... Não sei que 
espécie de greve terá concorrido para os maus princípios da 
“elegante” casa dos architectos da Great Western. Ou se aquella 
armação de ferro negro colocada no seu frontispício trouxe-lhe 
algum desarranjo ao fim do “grandioso projecto”... O certo é que 
tudo está parado, por traz do muro da praça, que já tentaram abrir 
para um gradil, certamente de dormentes servidos e portão de 
trilhos velhos... (SOCIAES, 1937a, p. 08). 
 

A atração das classes operárias para as imediações das vias férreas em Natal se 

torna mais evidente a partir dos diversos relatos e crônicas que são publicados ao 

longo da década de 1930. Em 01 de outubro de 1937 é publicada em “A Republica” a 

Figura 37 – Relação espacial dos parques e da linha férrea com as avenidas e 
outros equipamentos urbanos. 

 

Fonte: Google Earth (Dezembro/2011). Nota: Marcações feitas pelo autor. 
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experiência do repórter Rômulo Wanderlei percorrendo as várias estações da E. F. 

Central e descrevendo as suas impressões, assinando a coluna “De Natal ao Sertão”. 

Nesse conjunto de crônicas ele descreve o aspecto das casas do Passo da Pátria, 

adjacentes à ferrovia, e que, segundo ele, dariam um aspecto negativo ao visitante que 

chegava à cidade. Sobre a saída da estação de Natal, Wanderlei afirma o seguinte: 

 

Ao longo da estrada, as casinhas dos operários estavam com os seus 
habitantes á porta, como si fosse a primeira vez que por ali passasse 
um trem-de-ferro... E eu fiquei a pensar que aquellas casinholas 
desalinhadas, de paredes obliquas, dão a quem chega num trem da 
Central ou da Great Western, a impressão de que Natal é uma 
cidade que não se renovou. Uma cidade colonial. Depois eu me 
lembrei dos prédios elegantes de Tyrol e Petropolis, que fazem o 
forasteiro esquecer as construcções humildes do Passo da Patria 
(WANDERLEY, 1937a, p. 03). 
 

As suas impressões não se limitam apenas a Natal. Rômulo também descreve a 

reação das pessoas ao atravessar a ponte sobre o Rio Potengi, permitindo, assim, a 

comunicação com o restante da linha por meio da primeira estação, situada em Igapó. 

 

De repente entrámos na immensa ponte que a engenharia cravou no 
Potengy. É a primeira de todo o percurso. Mede 500 metros de 
comprimento e parece não ter fim. As pessôas nervosas e as 
creanças tímidas encolhem-se medrosamente nos seus bancos. 
Estão com medo que as vigas lhes causem algum mal. Mas, como é 
possível, si ellas ficam a mais de um metro das janelas? Estamos 
felizmente nos approximando da primeira estação, ou melhor, da 
primeira “parada”. Vencemos a etapa inicial. Chegámos a Igapó 
(WANDERLEY, 1937a, p. 03).  
 

Na Parte II de “De Natal ao Sertão” é narrada a passagem pela parada de Igapó 

e pela vila de Extremoz. O cronista enfatiza, sobretudo, a simplicidade das instalações 

da estação e também dos habitantes da localidade. Faz menção que após a Revolução 

de 1930 o local haveria recebido o nome de Siqueira Campos, que, no entanto, não se 

tornou comum entre os moradores, que continuaram a chama-la de Igapó. 

 

Os engenheiros quando traçam a planta de uma estação, procuram 
antes de tudo, atender ao movimento de passageiros que por ali 
terão de embarcar e desembarcar. Em Igapó essa minucia não foi 
esquecida. Não construíram lá uma estação propriamente dita. 
Fizeram um simples galpão [...]. Do ponto onde o trem para, pouco 
se póde admirar o villarejo. Ao norte, as margens do Potengy orladas 
de mangues e aqui e ali, pequenos montes de sal [...]. Ao sul fica a 
igrejinha que não se divisa bem. A uns 30 metros da “parada”, o 
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terreno se eleva consideravelmente, começando num corte vertical, 
como os próprios “córtes” das estradas de ferro. E lá em cima, 
mulheres e meninos, olhando os passageiros com certa 
superioridade, como si estivessem no decimo andar de um arranha-
céo... Não sabemos si naquelle logar existem habitações modernas. 
Talvez estejam localisadas no “meio urbano” que não conhecemos 
nem temos tempo para tal. Vemos apenas duas ruas, parallelas á 
linha férrea (WANDERLEY, 1937b, p. 02). 

 
Figura 38 – Caminhos e equipamentos das linhas férreas e as zonas limítrofes. 

 

 

 

 Apesar da precariedade das habitações e de suas poucas ruas nas 

proximidades da estação de Igapó e da simplicidade das instalações ferroviárias, fica 

evidente, a partir do relato de Rômulo Wanderlei, como a instalação desses 

mecanismos foi primordial para a formação e consolidação desse assentamento na 

outra margem do rio. Boa parte da população de Igapó ou dependia dos serviços do 

trem ou trabalhava nas oficinas ferroviárias e isso foi um dos principais fatores para a 

formação de um núcleo de casas que, posteriormente, daria origem a toda uma 

ocupação que se desenvolveria e nas décadas subsequentes daria origem à Zona Norte 

de Natal. O direcionamento da expansão urbana após a travessia do rio também 

apenas foi possível graças à implantação da ponte metálica, que seria a única por 

diversos anos até a construção da ponte de concreto na década de 1970, pelo 

Fonte: Mapa de Natal de 1941, Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo, Acervo George Dantas. Nota: 

Marcações feitas pelo autor. 
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governador Walfredo Gurgel. Portanto, além de ter importância primordial no 

processo de estruturação intra-urbana de Natal durante o período da primeira metade 

do século XX, as estruturas ferroviárias também representariam um papel incisivo na 

expansão da cidade nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. Apesar do 

posterior abandono de grande parte dessas estruturas, o impacto de sua implantação 

no processo de ocupação e do crescimento urbano ambiente da cidade do Natal se faz 

sentir até os dias atuais. 

As ferrovias atuaram, sobremaneira, a partir de dois vieses: os seus complexos 

ferroviários se tornaram novas centralidades na cidade e os seus caminhos agiram 

como elementos de segmentação do espaço. Os complexos atraíram para as suas 

imediações – ou foram planejados em concordância – importantes equipamentos, 

como o porto e os edifícios da Praça Augusto Severo. As oficinas foram responsáveis 

pela atração de população operária, que residiam próximo aos seus respectivos locais 

de trabalho, o que fez com que os mecanismos ferroviários participassem da dinâmica 

de formação de novos bairros da cidade. Os caminhos de ferro também atuaram como 

elementos segmentadores do espaço, especialmente da faixa entre a linha e o rio, 

correspondente, principalmente à comunidade do Passo da Pátria. Esse assentamento, 

embora existisse anteriormente à passagem da linha férrea, teve a sua comunicação 

com o restante da cidade e, em especial, a Cidade Alta significativamente prejudicada 

pelo fluxo ferroviário constante. Essa condição se perpetua até os dias atuais. 

Constata-se que o Passo da Pátria, apesar de se localizar em uma área central de 

Natal, ainda é um das zonas mais segmentadas da cidade. A ferrovia e os seus 

elementos também foi responsável pelo início da ocupação da comunidade de Igapó, 

hoje pertencente à Zona Norte da cidade. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. A CIDADE EM MOVIMENTO: 
OS BONDES E O TRANSPORTE PÚBLICO INTRA-URBANO. 
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3.1 – ELETRIFICAÇÃO, EXPANSÃO E DIRECIONAMENTO DO CRESCIMENTO 
URBANO (1908-1926). 
 

 Natal durante o início do século XX – como já mencionado nos capítulos 

anteriores – passou, guardando as devidas proporções, por um intenso processo de 

modernização urbana, semelhantemente ao que vinha ocorrendo nas demais capitais 

brasileiras desde a segunda metade do século XIX. As medidas de remodelação das 

cidades procuravam, sobretudo, afastá-las do molde dito “colonial”, de vias tortuosas 

e de arquitetura precária48. As últimas décadas do XIX e as primeiras do século XX 

testemunharam diversos avanços, tanto no tocante ao desenho urbano49, quanto ao de 

desenvolvimento de uma nova arquitetura – passando dos modelos ecléticos e art déco, 

para, posteriormente, a estética modernista. Além dos avanços urbanísticos e 

arquitetônicos, outro fator que assumiu uma posição preponderante nesse âmbito de 

modernização urbana foram os transportes públicos. Os trens, desde fins do XIX, já 

desenvolviam um papel importante no transporte suburbano das maiores cidades, 

como Rio de Janeiro e São Paulo (VILLAÇA, 1998), porém, o transporte intra-urbano 

sofreria uma nova dinâmica com a inserção dos bondes – em um primeiro momento de 

tração animal e depois movidos à eletricidade. 

 O bonde puxado por animais surgiu nos Estados Unidos, por volta de década 

de 1830, juntamente com os trens de subúrbio e como forma de aproximar as 

populações que viviam nessas áreas ao centro da cidade. As linhas de bonde surgiram 

nos locais de tráfego mais intenso, especialmente nos principais centros comerciais e 

zonas de prestação de serviços – uma vez que constituíam áreas com demanda em 

potencial –, além da expansão para áreas com grande potencial construtivo (COSTA, 

1998). As linhas de bonde desde a sua concepção, portanto, permitiam a vetorização 

da vanguarda urbana, direcionando o crescimento da cidade50. Os bondes à tração 

animal se popularizaram, sobretudo, a partir da década de 1860, com o aumento da 

                                                           
48 O processo de modernização das cidades brasileiras, embora não imerso ou precariamente inserido 
na dinâmica de produção industrial que contextualizou as intervenções urbanas europeias e norte-
americanas, foi determinante – tantos nos discursos, como na prática – na superação dos diversos 
problemas que as afligiam, especialmente no tocante à insalubridade e à alta densidade populacional 
(COSTA, 1998). 
49

 A partir da elaboração de planos para novas cidades como o de Aarão Reis para a nova capital 
Mineira, Belo Horizonte (1897), para a nova capital de Goiás, Goiânia, (1933), bem como, os planos 
urbanísticos para o Rio de Janeiro, durante a gestão de Pereira Passos (1903-1906) e para São Paulo, por 
Prestes Maia (1938-1945). 
50 Caráter este que pudemos constatar no Capítulo 01, quando se tratou da expansão urbana do Rio de 
Janeiro em direção à Zona Sul, em especial ao bairro de Copacabana, direcionado pela construção, pré-
ocupação, das linhas de bonde atingindo o local. 
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demanda e o barateamento das passagens, difundindo-os nas médias e grandes 

cidades de todo o mundo. No Brasil, as primeiras linhas de tração animal seriam 

instaladas nas cidades do Rio de Janeiro (1859) e São Paulo (1871). A difusão do 

transporte nas cidades de Fortaleza (1880) e Recife (1872), mais próximas da 

realidade natalense influenciou significativamente as elites locais a reivindicarem a 

instalação de linhas em Natal, integrando o sistema ferroviário ao transporte intra-

urbano e permitindo, assim, o deslocamento dos visitantes que chegavam de trem na 

cidade (COSTA, 1998). 

 A primeira iniciativa no sentido de implantação de linhas de bonde em Natal é 

firmada com a fundação da Companhia Ferro Carril de Natal, em 1908. A fundação da 

Companhia, prestadora dos serviços de bondes puxados por animais, consolidaria a 

materialização do primeiro sistema de transporte coletivo da cidade. A concepção 

desse sistema inseria-se no contexto de modernização firmado durante a primeira 

gestão do governador Alberto Maranhão, responsável pela concretização de diversos 

melhoramentos estéticos e urbanos na capital51. Esse período pode ser classificado 

como o “primeiro momento de modernização” de Natal. O desenvolvimento do 

projeto fica a cargo da direção do coronel Romualdo Galvão – presidente da 

Companhia – e do engenheiro Sá Barreto, técnico responsável pela obra, que em 

meados de junho de 1908, encontra-se em plena evolução. 

 
[...] Prosseguem com toda actividade os serviços para o 
assentamento de trilhos da primeira linha de bondes, que, ao que 
ouvimos, será inaugurada por todo o mez de setembro vindouro. [...] 
O engenheiro Sá Barreto, commissionado para effectuar em Belém 
do Pará a compra do material rodante, telegraphou ao coronel 
Romualdo Galvão, operoso diretor do Ferro-Carril, communicando 
já haver começado a embalagem do material, devendo embarcar 
brevemente para esta cidade. [...] Ouvimos que a companhia teve 
egualmente communicação do engenheiro Sá Barreto de haver-se 
encontrado ali burros do Prata a 250$ cada um (FERRO..., 1908)52. 
 

 O serviço é inaugurado no dia 07 de setembro de 1908, pelo governador 

Alberto Maranhão, e é comemorado pelos periódicos em circulação à época como um 

importante melhoramento, imprescindível ao desenvolvimento da cidade. Essa 

primeira linha percorria um trajeto entre a Ribeira e a Cidade Alta: partia de frente da 

                                                           
51 Entre esses melhoramentos pode-se citar a construção da Praça Augusto Severo – analisada no 
Capítulo 02 – interligando os bairros da Ribeira e Cidade Alta, e de vários outros equipamentos, como 
o Teatro Carlos Gomes, inaugurado em 1904 e reformado em 1912. 
52 A compra do material – carros e animais – foi feita à cidade de Belém do Pará, que já havia eletrificado 
as suas linhas de bonde (SANTOS, 1994). 
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estação da Great Western, na Praça Augusto Severo, e subia a Avenida Junqueira Aires 

até a Praça André de Albuquerque. O trajeto logo seria prolongado até a Cidade Nova, 

no final de 1908, passando pelas atuais avenidas João Pessoa e Jundiaí, se estendendo à 

Avenida Hermes da Fonseca, onde se localizava a então residência do ex-governador 

Pedro Velho Albuquerque Maranhão, o sítio “Solidão”. É interessante notar que, 

apesar de haver o parcelamento bem definido – lotes grandes, de frente máxima de 30 

metros de largura, destinados às classes mais abastadas – a Cidade Nova nessa época 

ainda não havia sido efetivamente ocupada. Entretanto, já contava com a linha do 

bonde, enquanto que outras áreas mais densamente ocupadas – porém que ainda 

formalmente não compunham a considerada zona urbana da cidade, como o Alecrim, 

não desfrutavam de um benefício como esse. A expansão das linhas permitiu, 

posteriormente, uma ocupação mais extensiva da Cidade Nova, com atração de 

população residente e construção de novos edifícios.  

 
Figura 39 – Espacialização das linhas de bonde construídas em 1908.  

 

 

 

No ano de 1911, o serviço de bondes da capital sofre um novo impulso com a 

eletrificação das linhas. A inserção dos bondes elétricos faz parte do projeto 

modernizador do governador Alberto Maranhão, em segundo mandato. O bonde é 

retratado pelos periódicos locais como o mecanismo propagador do progresso nas 

ruas e avenidas da capital. Em conversa com o repórter de “A República”, um dos 

Fonte: Acervo HCUrb. Nota: Elaboração do autor sobre o mapa do Plano de Sistematização de 
Henrique de Novaes para Natal, de 1924. Cidade Nova destacada em laranja. 
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sócios da Empresa de Melhoramentos de Natal – concessionários dos serviços – o Sr. 

Domingos de Barros, comenta sobre a implantação dos bondes elétricos e as 

mudanças ocasionadas, já antevendo a ampliação dos serviços de bondes elétricos na 

Cidade Nova.  

 
Assim, embalados por essas formosas perspectivas, chegámos à 
Avenida Rio Branco. O bond voltou. Mas a tarde estava tão bela que 
não pude fugir no desejo de vêr a Cidade Nova, esse novo bairro de 
nossa terra que será, com os bonds, um dos pontos predilectos da 
sociedade chic da nossa pequena urbs. Como vai ser linda a nossa 
Natal! (A REPUBLICA, 1911a, p. 01). 
 

A dinâmica imposta pelos elétricos imprime um novo ritmo à capital, no 

tocante ao tempo de deslocamento e nas vantagens técnicas, como por exemplo, na 

subida da Avenida Junqueira Aires, que interliga os bairros da Ribeira e Cidade Alta53 

(A REPUBLICA, 1911b). O crescimento das linhas é intenso desde os primeiros anos 

de implantação dos serviços. Dois meses após a instalação do bonde elétrico, mais 

material rodante e trilhos para serem assentados chegavam ao porto de Natal. Em 25 

de março desse ano o ancoradouro Martha I aporta na cidade carregando o material a 

ser empregado nas obras de melhoramentos – 1.500 toneladas e 5 km de trilhos para 

bondes. A compra do material ocasiona diversas discussões acerca dos gastos nas 

obras. O periódico “Diário de Natal”, editado e publicado por membros da oposição da 

oligarquia Albuquerque Maranhão, critica o uso do montante adquirido por 

empréstimo estrangeiro por parte do Estado para custear as obras, e também o fato de 

que os empreiteiros Domingos Barros e Vale Miranda não pagaram a devida caução ao 

governo pelo empréstimo realizado. Parte desse material que chega ao porto é 

transportado por desvio da linha da Great Western. Nesse período, as obras da Usina 

Elétrica do Oitizeiro54 também se encontravam a todo vapor. O movimento constante 

de operários e a contratação de mão-de-obra especializada estrangeira, em sua 

maioria de engenheiros e técnicos, especialistas na montagem das máquinas, 

demonstram o desenvolvimento das obras (OBRAS..., 1911). No Expediente do 

Governo do Estado publicado nos periódicos locais de então se pode ler os seguintes 

ofícios: 

                                                           
53

 Partindo da Praça Augusto Severo, na Ribeira e nova porta de entrada da cidade, e indo até a Praça 
Sete de Setembro onde se localiza o Palácio Potengi, antiga sede do Governo do Estado, hoje Palácio da 
Cultura. 
54 Usina de fornecimento da energia elétrica para a cidade e para os serviços de iluminação pública e de 
força motriz aos bondes. Situava-se nas proximidades do Baldo.  
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Ao Sr. Inspetor da alfandega: [...] Peço que vos digneis de permitir o 
despacho livre de direitos de accordo com arq. 27 alinear XIII da lei 
nº 2321 de 30 de dezembro de 1910, do material constante da relação 
junta, destinado a construção e fundação de uma usina electrica 
para o desenvolvimento de força para o serviço de illuminação e 
viação desta capital, executado administrativamente. [...]. A 
execução e exploração dos serviços de iluminação e bondes 
electricos, abastecimento d'agua e de esgotos desta capital foram 
contractados pelo governo do estado com os srs. Valle Miranda e 
Domingos Barros, contracto que foi publicado e que parece tipo 
começo de execução (DIÁRIO DE NATAL, 1911, p.01). 
 

A acusação feita pelo periódico da oposição em relação aos termos de 

empréstimo e contratação das obras é rebatida veementemente por “A República” – 

periódico pertencente à situação – afirmando que a isenção de direitos, concedida 

pela Lei nº 2321 de 30/12/1910 sobre o material adquirido na Alemanha pelos Srs. 

Barros e Miranda é assegurada pelo fato da compra ter sido efetuada pelos 

concessionários como representantes da comissão do governo. Além disso, “A 

República” afirma que o material já vinha consignado ao Governo, uma vez que as 

obras são do Estado, sendo a firma Valle & Miranda apenas a contratante do edital, 

semelhantemente ao que ocorreu no caso da Estrada de Ferro Central (A 

REPUBLICA, 1911c). 

Em maio de 1911, o edifício da Usina do Oitizeiro já se encontrava pronto, feito 

todo em estrutura metálica. Além disso, a terça parte do circuito central dos bondes já 

havia sido assentada, bem como, montado o primeiro tramway. Apesar disso, os 

trabalhos de assentamento dos trilhos ocasionavam diversos inconvenientes, 

especialmente em relação à remoção do calçamento, como pode ser constatado por 

meio das frequentes reclamações dos moradores, caso da Avenida Sachet, e das 

irregularidades deixadas após a passagem dos trilhos (A REPUBLICA, 1911d). A 

discussão entre as partes – situação e oposição – em relação à real necessidade da 

implementação dos novos melhoramentos continua animosamente na publicação de 

seus respectivos periódicos. Enquanto que “A República” defende a necessidade da 

implantação dos serviços, o “Diário de Natal” considera necessárias as obras de 

abastecimento e esgotamento sanitário, porém, afirma que a iluminação elétrica e os 

bondes poderiam ter sido instalados em momento de maior prosperidade econômica 

para o governo. Essas obras segundo o “Diário” seriam uma maneira de angariar “votos 

em final de mandato”. 
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[...] Para justificar que o Diário se manifestou contrário aos 
melhoramentos dos esgottos e abastecimento d'agua, o “orgam” da 
orligarchia citou a seguinte phrase que diz termos empregado em 
um dos nossos artigos analysando, os contractos feitos pelo dr. 
Alberto: Natal não está ainda em condições de ter luz e bondes 
electricos. [...] Que é que tem esta proposição com os projectados 
serviços de esgottos e abastecimento d'agua á esta capital? Com 
relação a estes serviços nos dissemos que elles eram necessários, 
indispensáveis e que urgiam ser feitos mesmo com algum sacrificio 
por parte do estado. [...] Quanto á luz e bondes electricos dissemos 
que Natal não estava ainda em condições de tel-os e dissemos uma 
verdade. Cidade pequena, pobre, mal edificada com ruas 
esburacadas e de casebres ordinarios era uma extravagancia 
illuminal-a á luz electrica, tanto mais já se tendo um serviço de 
illuminação a acetylene montando e funcionando regularmente. [...] 
O mesmo dissemos quanto ao bonde, accrescentando que o 
movimento da cidade era muito pequeno e pois não havia ainda 
necessidade de bondes electricos, melhoramento que podia ser 
adiado perfeitamente para quando o estado estivesse em condições 
mais prosperas. [...] É mentira que tenhamos feito o elogio da 
tracção animal e da luz de azeite de carrapato. [...] Felizmente, o 
que o “orgam das favas contadas” diz contra nos ninguem acredita 
(TRISTE..., 1911, p.01). 
 

As obras são oficialmente inauguradas no dia 03 de outubro de 1911. Os 

serviços, entretanto, se limitaram apenas a uma restrita parte da cidade: "[...] Os 

bondes funccionaram regularmente, a área actualmente servida é muito pequena. E' 

somente da avenida Rio Branco à Ribeira" (EMPREZA..., 1911, p.01). Nesse momento 

três inaugurações acontecem: a da usina de energia, do bonde elétrico e da iluminação 

elétrica pública. Além da realização das obras, o novo edifício-sede da Empresa de 

Melhoramentos de Natal – assim como o prédio da estação telefônica – tem a sua 

construção iniciada na Avenida Tavares de Lyra.  

 
Podemos proclamar bem alto, que apesar do resumido capital e do 
curto praso de montagem, a electrificação de Natal é de primeira 
ordem [...]. Isto, que é dito quanto ao edifício, oficinas e geradores 
eléctricos e mechanicos, continúa a ser uma verdade em relação á 
linha férrea e rêde distribuidora de energia. Os carros, cujo número é 
fixado em 8 pelo contracto, já estão em trafego com exceção do 
quinto auto-motor, que precisou de uma grande alteração, mas que 
na primeira quinzena de fevereiro entrará em serviço. [...] Além 
destes 8 carros e, portanto, fora do nosso contracto, já fizemos a 
encommenda de mais três outros, que deverão entrar em serviço até 
meiados deste anno.  O horario actual cumprido exatamente, 
permitte um intervallo de 12 a 13 minutos de um bond a outro, salvo 
nas poucas occasiões em que sae do circuito o carro do Alecrim, e 
isto enquanto não entrar em funcção o quinto auto-motor. 
Resultará de horario um trafego de 132 viagens de ida e volta a uma 
velocidade util de 11 kilometros, que não convem ser excedida para 
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segurança da população, pelo menos dentro das ruas (EMPREZA..., 
1912a, p. 02). 
 

Ainda em 1911 a extensão do circuito inicial é realizada. Inicialmente, é 

inaugurada a linha até o Alecrim, nesse mesmo ano, o mais novo bairro da cidade, 

oficializado por resolução da Intendência Municipal em 23 de outubro de 1911 

(CASCUDO, 1999 [1946]). Além da linha ao Alecrim, descrito corriqueiramente como 

“populoso arrabalde”, paulatinamente novas solicitações para expansão das linhas são 

reivindicadas. As reivindicações são atendidas e ainda em 1911, a linha de bondes da 

Cidade Nova já atingia a residência do então Governador, Alberto Maranhão, e, 

posteriormente, sede do Natal Clube, na Avenida Hermes da Fonseca. Os carros 

elétricos – em número de oito – supriam inicialmente as necessidades de 

deslocamento da população natalense 55  e a sua circulação modificou 

significativamente a dinâmica urbana, especialmente por integrar populações que 

residiam em áreas consideradas “suburbanas”, como o Alecrim, distantes do centro da 

cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro acidente fatal por causa dos bondes, do Sr. Francisco Jacú, 

morador do outro lado do rio e noticiado por “A República” em 22 de abril de 1912, 

demonstra bem o choque que a nova dinâmica dos movimentos dos bondes impôs à 

cidade. A reportagem aborda o acontecimento em um tom satírico, contrapondo o 

homem simples e ainda desconhecedor da “modernidade” e o bonde, veículo moderno. 

É encerrada com a frase “victima no holocausto ao deus poderoso que é o Progresso” 

(LINHAS..., 1912, p. 01). O acidente ocorreu no cruzamento entre a Rua do Comércio e 

a Avenida Tavares de Lyra e de certa maneira ilustra o embate entre a modernidade do 

                                                           
55

 Mais adiante veremos que a estagnação no investimento em novos carros e a degradação dos antigos 
– muitos tirados de circulação – alterariam essa condição drasticamente. 

Figura 40 – A linha de bonde 
passando pela Av. Duque de 
Caxias, na Ribeira. 
Fonte: Acervo do HCUrb. 
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veículo elétrico e a velocidade dos habitantes ainda acostumados à lentidão dos 

ritmos “coloniais”. 

 

Figura 41 – O bonde subindo a Avenida Junqueira Aires, atual Câmara Cascudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Outra imagem do bonde subindo a Junqueira Aires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do HCUrb. 

Fonte: Acervo do HCUrb. 
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Figura 43 – A linha de bonde na Praça Sete de Setembro, com destaque a Prefeitura 
do Natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44 – Espacialização das linhas de bonde construídas em 1911.  

 

 

 

Em maio de 1912, é dissolvida a sociedade entre Domingos Barros e Valle 

Miranda. Segundo a nota, todo o ativo e o passivo passam a ser de responsabilidade 

única do senhor Francisco Gomes Valle Miranda (A PRAÇA, 1912). A empresa 

Fonte: Acervo HCUrb. 

Fonte: Acervo HCUrb. Nota: Elaboração do autor sobre o mapa do Plano de Sistematização de 
Henrique de Novaes para Natal, de 1924. Cidade Nova destacada em laranja. 
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passaria em setembro do mesmo ano das mãos do Sr. Valle Miranda para a 

responsabilidade de “um grupo de capitalistas” paulistas56 (REPAROS..., 1912a). 

Os bondes, apesar das obras de prolongamento das linhas, começam já em 1912 

a apresentar problemas técnicos significativos, especialmente na linha em direção ao 

Alecrim. O bairro – como visto no Capítulo 02 – possuía como um elemento 

delimitador que o separava da cidade a região do riacho do Baldo, que alagava 

constantemente durante os períodos de chuva, ocasionando a interrupção do serviço 

de bondes ao Alecrim. Esse elemento natural, portanto, oferecia um importante 

obstáculo ao acesso das populações a essa zona da cidade57. Em 23 de maio de 1912 é 

noticiada a suspensão dos serviços em virtude desse motivo. 

 
O bond deixou de ir por motivo de verdadeira força maior, único 
que poderia justificar semelhante falta. Já o bond que vinha do 
Lazareto sahiu ás 7 e 20 teve grande difficuldade em passar na curva 
do Baldo pelo acumulo de areia que já então existia, vinda com a 
chuva de todos os lados, pois é sabido que esse é o logar mais baixo 
daquella região, difficuldade que foi percebida pelo chefe do trafego 
que vinha n’esse bond. Quando chegou á Fabrica de Tecidos, já o 
pessoal da conserva ahi estava, retirando a areia que também ahi se 
reunia. O mesmo chefe do trafego deu as providencias necessárias 
para o desaterro na curva do Baldo, e depois de outras providencias 
de occasião foi assistir a esse serviço com a chuva que com força 
continuava a cahir e voltou pelas 81/2 para não deixar que o bond do 
Alecrim fosse, por ter visto ser impossível elle passar. [...] a 
providencia definitiva aqui é o levantamento da linha na curva do 
Baldo, que será levada a effeito o mais cedo que as circumstancias o 
permittirem (EMPREZA..., 1912b, p. 01). 
 

As irregularidades ocasionadas, entretanto, não impediriam a continuidade 

nas obras de prolongamento. Em 05 de agosto de 1912 é inaugurada a linha de bonde 

elétrico até o Monte Petrópolis pela Empresa de Melhoramentos. A viagem inaugural 

contou com a presença do Governador do Estado e outras autoridades, que ao 

chegarem ao destino visitaram o Hospital Juvino Barreto. Com essa linha, a residência 

do governador, a Vila Cincinato, passava também a ser servida pelos bondes 

(EMPREZA..., 1912c). A importância dos bondes nos discursos dos periódicos passa 

cada vez mais a estar relacionada ao direcionamento do crescimento da cidade. 

 

A nossa viação urbana merece sérios reparos pela irregularidade de 
horários e insufficiencia de meios de locomoção. É de grande 

                                                           
56 A pesquisa não identificou a que companhia faria parte esse “grupo de capitalistas paulistas” ao qual 
o periódico “A República” faz alusão. 
57

 Conjuntamente com as linhas férreas, como já analisado. 
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necessidade o prolongamento das linhas para pontos diversos, onde 
a população tem chegado, favorecendo não somente a que já reside 
nos bairros mais affastados, mas tambem contribuindo para o 
alargamento da cidade e facilitando, com o transporte regular, a 
edificação, que á falta de meios, não se tem extendido aos pontos 
mais pitorescos e aprazíveis dos arrabaldes. Tem-se observado 
geralmente, notadamente nos Estados Unidos, que não só para 
valorisar terrenos, mas tambem para estimular as construcções fora 
das cidades, as companhias de viação prolongam as suas linhas além 
dos pontos habitados, para que se formem sempre novos núcleos. 
Entre nós será essa uma medida de grande vantagem, porque não 
obstante o augmento provado da população, ha deficiência de 
habitações, e o estacionamento nas edificações é simplesmente 
justificavel pela falta de transportes seguros e commodos 
(EMPREZA..., 1912c, p. 01). 
 

É perceptível no fragmento acima como o bonde passa a estar atrelado à 

condição de estímulo à ocupação de determinadas áreas da cidade. O que é 

interessante é o posicionamento em relação ao prolongamento das linhas para áreas 

ainda pouco povoadas como forma de estimular o adensamento. No caso de Natal é 

evidente que essa referência faz alusão à construção de mais linhas no bairro da 

Cidade Nova, no momento ainda com poucas habitações, apesar das duas linhas já 

existentes ao Monte Petrópolis e à Hermes da Fonseca. As parcas edificações 

existentes não condiziam com o projeto de modernidade idealizado para essa zona 

urbana, projetada para abrigar a população mais elitizada e para ser o reduto da nova 

belle époque natalense.  

Com o crescimento das linhas e o aumento do número de usuários, aqueles 

que defendiam a implantação dos bondes criticam os que afirmavam que não havia 

demanda suficiente, ainda na época dos bondes à tração animal (REPAROS, 1912c). A 

expansão das linhas dos elétricos, atendendo, destarte, uma maior parcela da 

população, torna o bonde um novo elemento no cotidiano dos que habitam Natal, 

apesar do mau serviço. As irregularidades no material rodante e nas condições 

infraestruturais das linhas é um aspecto que desde os primeiros anos de 

funcionamento será recorrente nos serviços de bonde da capital. Apesar dos 

investimentos paulatinos, a má conservação e a insuficiência no número de carros 

ocasionam constantes reclamações por parte da população e dos periódicos em 

circulação. 
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Figura 45 – Espacialização das linhas de bonde construídas até 1912.  

 

 

 

 

 

 

 

Favoreceram-nos pouco tempo depois com os eléctricos. E mesmo 
assim os tramways com os reboques não dão conta do serviço. Não 
pode haver horario; bondes insufficientes, constantes 
agglomerações; invasão extraordinária. Hoje o transito se faz por 
um lado, amanhan por outro, depois volta ao primitivo, ninguém se 
entende, há sempre balbudia, reclama-se contra os postes, surgem 
queixas, não há prêmios, cada inovação dá logar a 
descontentamentos, há uma confusão medonha, fala-se, protesta-
se... e os bondes sempre cheios. Pedem mais carros, querem o 
augmento das linhas. Vão ser instalados bars nos pontos mais 
concorridos, todos exigem, todos querem ser satisfeitos. E o 
progresso marcha (REPAROS, 1912c, p. 01). 

Fonte: Acervo HCUrb. Nota: Elaboração do autor sobre o mapa do Plano de Sistematização de Henrique 
de Novaes para Natal, de 1924. Cidade Nova destacada em laranja. Linha para o Monte Petrópolis em cor 

magenta. Observação: O projeto para o bairro Cidade Nova foi elaborado em 1901 pelo agrimensor 
Antonio Polidrelli, durante o Governo de Pedro Velho Albuquerque Maranhão à frente da gestão do 

Estado. A Cidade Nova daria origem, posteriormente, a dois bairros: Petropólis e Tirol 
 
 

Figura 46 – Chegado do bonde ao 
Monte Petrópolis em 1912. 

Figura 47 – Hospital Juvino Barreto. 

Fonte: Acervo do HCUrb. Fonte: Acervo do HCUrb. 
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As reclamações se tornam mais frequentes. O periódico “A República”, por 

exemplo, protesta contra as mudanças de itinerário sem aviso prévio, como a variação 

na subida dos tramways pelo lado da Praça André de Albuquerque, descendo pela 

Avenida Rio Branco, enquanto que, anteriormente, a subida se dava pela própria Rio 

Branco, com ponto na Igreja Matriz (REPAROS, 1912d). As mudanças de itinerário 

interferiam também eventualmente na acentuação de determinadas dificuldades 

técnicas, como por exemplo, a dificuldades dos veículos em vencerem determinadas 

inclinações nas ruas da cidade. 

 

A curva em forma de S em frente ao Torres é pronunciada demais e 
difícil de galgar pelo carro que vem subindo com pouca velocidade, 
sob pena de saltar  fora dos trilhos, acontecendo quasi sempre 
ficarem as rodas girando sobre o seu eixo e permanecer o bond 
durante alguns minutos no mesmo lugar, somente conseguindo 
vencer a muito custo, com geral indignação de todos os passageiros 
(REPAROS, 1912d, p. 01). 

 

Ao passo que as dificuldades técnicas se tornam cada vez mais evidentes 

outros acontecimentos denotam o reflexo da integração de determinadas áreas e do 

seu proporcional crescimento. Os artigos de jornais passam a ressaltar os 

melhoramentos ocorridos no bairro do Alecrim nos últimos anos, relatando que o 

bairro passava a se tornar de fato “parte” da cidade. Registra a vontade de transformá-

lo em um “bonito arrabalde, dotando-o de todos os melhoramentos que o seu 

crescente desenvolvimento vae exigindo” (REPAROS, 1912b). É claro que diversos 

outros fatores foram determinantes no aumento populacional experimentado pelo 

Alecrim nas primeiras décadas do século XX, tais como o incremento comercial de sua 

feira e as transações de produtos realizadas com comerciantes vindos do interior pela 

rodovia que interligava Natal a Macaíba e dali ao sertão, porém cabe destacar que a 

aproximação proporcionada pelas linhas de bonde, motivou um grande êxodo 

populacional das camadas menos favorecidas para essa área58. O fragmento a seguir 

ilustra a transformação que o bairro do Alecrim experimenta no período. 

 
Até bem pouco tempo estava aquelle recanto da cidade esquecido, 
de lá apenas nos lembrando quando nos approximavamos para 

                                                           
58 O deslocamento das populações mais pobres para a zona do Alecrim é um processo que tem início 
desde 1904, devido à promulgação da Resolução nº 54, que definiu o Código de Posturas de Natal, em 
30 de abril de 1904 (ALMEIDA, 2007). Essa resolução determinou uma série de posturas urbanísticas 
que impossibilitaram a permanência dessas camadas na zona até então oficialmente urbana. 
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cumprir a dolorosa missão de entregar á terra para alimento dos 
vermes e transformação da matéria os corpos inertes dos 
desaparecidos. Hoje, assim não acontece. O povo do Alecrim 
reclamou da Municipalidade a retirada do Cemitério para lugar 
mais distante [...]. O Alecrim é actualmente um ponto movimentado 
e não devemos nos admirar si dentro em pouco, depois do grupo 
escolar [Frei Miguelinho], em via de conclusão, e da capella do 
velho Chaveiro do Infinito, se lembrarem por lá, de fazer um garrido 
jardim, onde alguma “Enterpe” local faça as delícias daquella gente 
tão dada ás distrações e ás festas. E talvez para completar a serie de 
melhoramentos exijam a retirada do Asylo, inconveniente no ponto 
terminal dos eléctricos, para a instalação do já decantado cinema, 
que o “Chiste” houve por bem denominar “Caminho do Céu”, nome 
aliás suggestivo e sem alusões... E depois disso, que mais faltará ao 
Alecrim, a não ser que pretendam transferir, para lá, a futura cidade? 
(REPAROS, 1912b, p. 01). 
 

Figura 48 – Grupo Frei Miguelinho no Alecrim. À frente do edifício, se pode ver a 
linha de bonde que servia o bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 1913 a Empresa de Melhoramentos de Natal é comprada pelo 

Coronel Solon que, aliado aos investimentos paulistas, passa a denomina-la Empresa 

Tracção, Força e Luz Eléctrica de Natal, com sede em São Paulo. Além da aquisição da 

Empresa de Melhoramentos, o Coronel Solon possuía também toda uma série de 

outros investimentos no Estado, entre eles o de uma salina do outro lado do Potengi, 

com capacidade para produzir cerca de cem mil alqueires. O Coronel foi também um 

dos fundadores da firma Albuquerque & Cia que deu início à construção da Estrada 

de Ferro de Mossoró a Souza, partindo de Areia Branca, além de adquirir também a 

fábrica têxtil de propriedade da família Barreto, fundando, assim – com ajuda da 

Fonte: CAMARA, Amphiloquio. Scenarios norte-riograndenses 
(1923). Rio de Janeira: Editora “O Norte”. 
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entrada de capital de investidores do Rio de Janeiro – a Companhia Industrial do Rio 

Grande do Norte, com sede em Natal. A compra da Empresa de Melhoramentos de 

Natal resultou na intenção de melhorar a qualidade dos serviços prestados, como 

atesta o Coronel, em suas próprias palavras, em entrevista ao jornal “A República”.  

 

A Empreza já fez acquisição, na Europa, de dois motores para 
a Uzina de Força de 500 cavallos, 6 bondes e material de 
exgotto. Cogita levar os bondes a Macahyba, Tyrol e Praia do 
Morcego, onde construirá uma estação balnearia moderna, 
pretendendo igualmente criar uma secção de edificações 
urbanas em Natal (MELHORAMENTOS..., 1913, p. 01). 

 

A nova mudança de direção nos serviços elétricos e de bondes da capital 

prenuncia o que poderíamos classificar como "segundo momento de modernização”, 

pelo qual Natal passará nesses primeiros anos da década de 1910. Em janeiro de 1913 

chega à cidade o senador Ferreira Chaves, a bordo do paquete Bahia, candidato ao 

Governo do Estado e representante da oligarquia Albuquerque Maranhão. O senador, 

em discurso aos representantes da elite e imprensa potiguares, traça um panorama 

dos melhoramentos efetuados no Rio Grande do Norte durante a gestão de Alberto 

Maranhão, seu partidário (VOLTANDO..., 1913). São relatados os melhoramentos 

efetuados na capital e em relação aos transportes no estado e é enfatizada a 

necessidade de acentuar os investimentos iniciados no tocante à educação, dotando o 

Rio Grande do Norte de mais instituições de ensino. Ferreira Chaves em seu discurso 

enaltece as modificações vividas por Natal nos últimos anos, ressaltando, sobretudo, a 

inserção da nova infraestrutura urbana e das novas edificações. 

 
A Praça Augusto Severo, que hontem era um charco immundo, 
surgindo no formoso jardim, recreio delicioso da nossa população 
urbana, mais affirma o interesse dos governos na sua solicitude 
carinhosa pelo povo, quando vemos na mesma praça, parte de sua 
moldura o theatro “Carlos Gomes”, destinado á educação artística 
da nossa população e o grupo “Augusto Severo”, onde o ensino 
primário é ministrado, segundo os processos pedagógicos mais 
modernos. Cidade há pouco tempo mal illuminada, sem viação 
urbana, distanciando não somente os arrabaldes, mas os próprios 
bairros que assignalam a sua antiga topographia. Natal tem 
actualmente illuminação abundante e disseminada e meios de transporte 
ainda não logrados pelos habitantes de capitaes litoraneas maiores e 
de Estados mais ricos e com outros recursos que nos faltam 
(VOLTANDO..., 1913, p. 01, grifos nossos). 
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 Os bondes, como citado por Ferreira Chaves, constituíam um ponto nevrálgico 

nesse processo de intervenção na cidade. Eles materializavam de certa forma o 

simbolismo de progresso tão almejado, sobretudo, quando são citados como os meios 

“ainda não logrados pelos habitantes de capitaes litoraneas maiores e de Estados mais 

ricos” (op. Cit.). O bonde passa a ser parte do cotidiano do natalense. O quadro de 

horários de trânsito dos veículos em suas respectivas linhas é publicado diariamente 

nos jornais. As principais avenidas da cidade passam a ter como elemento 

caracterizante o deslocamento dos bondes, tanto esteticamente nas fotografias e 

cartões-postais da cidade, como em relação ao constante movimento, imprimindo um 

novo ritmo a essas artérias. Os serviços de implementação das linhas férreas dos 

veículos nas ruas também geram problemas – como já mencionado anteriormente – 

em relação ao acúmulo de detritos nas vias, como por exemplo, na Avenida Tavares de 

Lyra59, uma das mais movimentadas da cidade, defronte ao Cais Tavares de Lyra. 

  

 Figuras 49, 50 – A Avenida Tavares de Lira em duas perspectivas. Pode-se ver os 
postes de alimentação da viação elétrica e as linhas dos bondes. Na imagem da direita, 

vê-se o obelisco comemorativo ao fundo, demarcando o Cais Tavares de Lira. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
59

 No dia 14 de abril de 1917 essa avenida passaria a abrigar a primeira agência do Banco do Brasil em 
Natal. 

Fonte: Acervo do HCUrb. 
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A avenida Tavares de Lyra, um dos mais bonitos pontos desta 
cidade, é onde se nota maior movimento á qualquer hora do dia, 
augmentando quando em nosso [cais] ancoram navios vindos do 
norte ou sul. Em todo caso, á Avenida Tavares de Lyra não se vota o 
cuidado merecido e vemol-a entulhada de materiaes de troços 
imprestáveis que concorrem para o seu afeiamento e difficultam o 
transito (VARIAS, 1913b, p. 01). 

 

Apesar da crescente importância que o bonde vai assumindo no contexto 

urbano, os serviços, embora ampliados, continuam a apresentar condições precárias 

de funcionamento. No dia 14 de abril de 1914 é publicada no periódico “A República” 

uma reclamação em relação à “péssima” condição da linha de bondes que serve o 

bairro do Alecrim. É interessante ressaltar que o artigo enfatiza o fato de que os 

habitantes do bairro são dependentes dos serviços do bonde e designa-os como 

“passageiros obrigados” da linha, como pode se constatar no trecho selecionado 

abaixo. 

  

A linha electrica do Alecrim nunca ofereceu tão pouca segurança 
aos passageiros obrigados dos bondes da Empresa Tracção, Força e 
Luz, que são os habitantes do bairro do Alecrim, como actualmente. 
O ramal que leva áquelle futuroso bairro, ainda mais damnificado 
nestes últimos dias pelas chuvas torrenciais que desabaram sobre 
esta capital e que produziram na margem da mesma linha grandes 
escavações, apresenta aos olhos dos infelizes passageiros a 
perspectiva de um desastre horrível, bem fácil de verificar-se não 
somente por aquelle motivo, como também pela vertiginosa carreira 
dos carros, quando atravessam a extensa rampa dadas as péssimas 
condições em que se acha assente a linha em quasi todo aquelle 
trecho (VARIAS, 1914b, p. 01, grifos nossos). 

 

 Essa asserção, de certa maneira, reforça a tese de que a linha de bonde ao 

Alecrim era o vetor que comunicava esse bairro ao restante da cidade. As dificuldades 

de acesso impostas, seja por características topográficas e naturais – o Baldo –, seja 

pela implantação de mecanismos técnicos – as ferrovias –, reduziam 

significativamente a mobilidade das pessoas que residiam nessa fração urbana em 

relação ao seu deslocamento para o centro da cidade, o que era, em certa medida – e 

especificamente nesse preciso momento – amenizado pela integração proporcionada 

pelos veículos elétricos. 

É importante destacar, entretanto, que a condição precária das linhas não 

apenas se restringia ao trecho que servia o Alecrim. O cidadão Jacyntho Canella de 

Ferro, vindo de Aldeia Velha e de passagem por Natal, descreve as suas impressões 
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sobre o serviço de bondes da cidade, fazendo referência em específico à linha de 

Petrópolis, que servia uma área de residência de população mais abastada. 

 

Figura 51 – Quadro com os horários de saída e chegada dos bondes, em todas as 
linhas em circulação na cidade, publicado diariamente pelo periódico “A República”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A República, 1913. 
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Alli por volta das dez horas tomei o bonde para Petropolis 
p’ra ir visitar o governador. A viagem foi um tanto demorada 
porque o carro sahiu dos trilhos nada menos que três vezes, 
sendo que na ultima ficou de verdade de roda enterrada na 
areia. Perguntei ao homem que cobrava e ao outro que tocava 
a manivela a razão daquelles extravios e ambos me 
responderam que de trez mezes a esta data viviam de 
munheca inchada de levantar bonde virado, mas que ignoram 
a causa desses desastres (VARIAS, 1914c, p. 01). 

 

A assunção do cargo de governador por Ferreira Chaves em 1914 – bem como a 

gestão do Coronel Joaquim Manoel Teixeira de Moura à frente da Intendência 

Municipal – viria, apesar das dificuldades com os bondes, trazer uma nova onda de 

melhoramentos a Natal. Entre os principais benefícios implantados nesse ano se 

encontra a construção de um novo prédio para a Intendência – a se localizar no 

mesmo local –, o novo matadouro – no Porto do Padre –, o novo cemitério – a se 

localizar na margem oriental da Avenida Coronel Estevam – e a pavimentação da Rua 

Cabugi, interligando a Praça André de Albuquerque com o Passo da Pátria (POÇOS..., 

1914). Novamente o desenvolvimento viário das linhas bonde à Cidade Nova é 

apontado como elemento dinamizador da ocupação do bairro dentro desse novo ciclo 

de modernização urbana. 

 

A’ todas as reformas realizadas sobrelevasse a construcção da 
Cidade Nova, com suas bellas avenidas e ruas arejadas, no 
local que era outr’ora um matagal sombrio e semeado de 
cabanas. A abertura de poços tubulares e o desenvolvimento 
da viação electrica trarão, como consequência, o povoamento 
desse bairro pittoresco, que muito bem merecia o nome de 
Petropolis, para relembrar aquele que o delineou – o senador 
Pedro Velho (POÇO S..., 1914, p. 02). 

 

Em 1916 a concessão dos serviços elétricos em Natal muda novamente de mãos, 

apesar de a empresa concessionária continuar se chamando Tração, Força e Luz60. Em 

02 de dezembro de 1916 é publicada em “A República” uma comunicação de A. de San 

Juan, novo engenheiro chefe da Empresa de Tração, Força e Luz, ao governador 

Ferreira Chaves acerca da situação do equipamento herdado pela Empresa Tração, 

Força e Luz e os melhoramentos efetuados depois. Entre as melhorias empreendidas 

cabe destacar a compra de novos geradores com potência bem superior tanto para 

iluminação pública, como para alimentar os bondes em circulação, além da expansão 

                                                           
60 Os acionários dessa nova empresa não foram identificados pela pesquisa. 
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das linhas de tramways pela cidade. Esses trabalhos haviam sido iniciados na gestão 

anterior, em março de 1915. 

Entre as modificações iniciadas pela Empresa nas linhas de tramways pode-se 

indicar o prolongamento para Solidão, Tirol, Areia Preta, Alfândega (bairro do 

Alecrim) e Matadouro, com um desenvolvimento de cerca de sete quilômetros em 

extensão, além da montagem de novos carros motores de passageiros e de carga e a 

construção de carros para transporte de carne verde aos mercados da Cidade Alta e 

Ribeira. Também são iniciados os trabalhos de reparação completa dos antigos carros, 

substituição de todos os dormentes antigos e desvios em parte dos trilhos 

(EMPREZA..., 1916, p. 02). O investimento no reparo do sistema de transporte de 

bondes elétricos coincide com um momento de intenso crescimento da cidade do 

Natal. O relatório do Intendente Coronel Romualdo Lopes Galvão acerca da sua 

gestão dos anos de 1914, 1915 e 1916 ilustra bem esse desenvolvimento (A 

REPÚBLICA, 1917a). Nele, o coronel afirma que recebeu a Intendência com um déficit 

de mais de cinco contos de réis e faz um relato sobre a conformação geral da cidade, 

sua divisão administrativa e sobre distribuição de residências nos diversos bairros. 

 

S.s. ultimou a demarcação do patrimônio municipal que cuja área 
ficou fixada com 43,560 km subdividida nos 4 bairros denominados: 
Ribeira, Cidade Alta, Cidade Nova e Alecrim. No primeiro se 
encontram 17 ruas e 7 travessas com o total de 631 casas. Na Cidade 
Alta estão encravadas 30 ruas, 12 travessas e 10 praças, sendo 1575 o 
número de casas. No bairro da Cidade Nova há 10 avenidas e 14 ruas 
com 556 casas, contando finalmente, o bairro do Alecrim, 11 ruas, 4 
travessas e 583 casas. Assim, o total de habitações de Natal é de 4811 
casas. No referido triennio foram realizados vários melhoramentos 
materiaes na Cidade, constantes do calçamento em differentes ruas, 
reconstrução de esgotos do mercado da Cidade Alta, da rua 
Voluntários da Pátria e ampliação do Cemitério do Alecrim. O 
melhoramento de maior vulto, porém, foi a construcção do mercado 
da Ribeira, todo elle de ferro com venezianas circulares para 
conveniente arejamento (A REPÚBLICA, 1917a, p. 01). 
 

Segundo o Relatório do Coronel, a Cidade Alta é aquela que possui maior 

número de residências (1.575), seguida posteriormente por Ribeira (631), Alecrim 

(583) e Cidade Nova (556). Apesar do bairro da Ribeira possuir um número maior de 

residências do que o Alecrim, não se pode inferir que a sua população seja maior, uma 

vez que o bairro da Ribeira possuía uma característica mais marcadamente comercial, 

do que residencial. O número de residências se comparado com o número de avenidas 

e ruas demonstra bem o grau de adensamento desses diferentes bairros. A Cidade 
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Nova, por exemplo, conta com 556 casas, mas, em contrapartida, com 10 avenidas e 14 

ruas. O Alecrim, por outro lado, apresenta um maior número de casas, 583, porém 

distribuídas em um número bem menor de logradouros – 11 ruas e 4 travessas –, o que 

dá uma ideia do crescimento vivenciado por essa área nesse referido período. O bonde 

é incorporado nesse contexto como um elemento participante na vida cultural da 

cidade e em especial no Alecrim. As comemorações em virtude do centenário de Frei 

Miguelinho em Natal, e no Alecrim mais especificamente, são marcadas pelas 

menções ao transporte dos convivas pelos bondes elétricos nos diversos periódicos. 

 
Apezar das grandes chuvas que cahiram nesta capital desde a 
madrugada do dia 12, logo ás primeiras horas da manhã já era grande 
o movimento nas ruas. Os bondes da Empresa Tracção, Força e Luz 
transitavam completamente cheios, sendo insuficientes para 
satisfazerem a nossa população (A REPÚBLICA, 1917b, p. 01). 
 

Apesar da importância dos veículos, pode-se perceber que embora a mudança 

de concessão tenha iniciado o investimento em infraestrutura técnica, esses 

melhoramentos ainda não haviam atingido de fato a população. Uma reportagem 

publicada em 07 de dezembro de 1917 relata o material encontrado pela Empresa 

Tração, Força e Luz após a compra da Empresa de Melhoramentos de Natal, em 1912. 

Entre os bens estão: dois geradores de 75 KW para os tramways, quatro carros 

(tramways), sendo dois em bom estado e apenas 5 km de linhas. As condições 

impossibilitavam o cumprimento das cláusulas do contrato firmado com o Governo 

do Estado. Novo material foi encomendado, apenas chegando em fins do ano de 1914 – 

em virtude da guerra europeia. Os trabalhos foram retomados em 1915, como já 

comentado anteriormente. Esse fator atesta como fatores externos, como a Primeira 

Guerra Mundial, afetavam – pelo menos nos discursos dos concessionários – a 

melhoria dos serviços. 

A retomada dos trabalhos na melhoria da infraestrutura do transporte em 1915 

e sua intensificação em 1916, entretanto, não foi complementada rapidamente como se 

esperava. Em 18 de dezembro de 1917, em virtude das revoltas populares contra a 

prestação de serviços realizada pela empresa, é ordenada pelo Governo do Estado uma 

vistoria à Empresa Tração, Força e Luz. A vistoria, realizada por uma comissão de 

engenheiros formada pelos senhores José Domingues, Gonçalves de Almeida e 

Eduardo Parisot, foi incumbida em verificar se os serviços estavam sendo realizados 

com segurança (EMPREZA..., 1917a). Entre os quesitos avaliados encontravam-se a 

condição dos freios e dos carros das linhas de bonde. Enquanto que os freios são 
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considerados em bom estado, a conservação dos bondes em si é considerada precária. 

No momento da inspeção apenas 3 carros encontravam-se em tráfego. Os demais 

sofrendo reparos.  

Em resposta ao diagnóstico presente no relatório elaborado pela comissão, o 

governador Ferreira Chaves requisita à Empresa uma série de medidas reformatórias, 

entre elas: substituição dos fios condutores mal conservados, conservação e asseio dos 

bondes, restabelecimento do bonde do circuito central – fora de uso então 

(EMPREZA..., 1917b). Embora, no dia 29 de dezembro de 1917 tenha sido publicada 

em “A República” uma resposta às reivindicações do governador por parte da 

Empresa Tração, Força e Luz comunicando que os reparos já haviam sido iniciados – 

inclusive a volta da circulação do bonde do circuito central – (EMPREZA..., 1917c), 

não é isso que se constata, quando em janeiro de 1918 é emitido um ofício pelo 

gabinete da governadoria reclamando as providências ainda não efetuadas pela 

Tração, Força e Luz. O ofício determina, destarte, que a Empresa teria até o prazo 

estipulado de trinta dias para a adequação das condições dos bondes em tráfego e 

para por em circulação o bonde do circuito central – Ribeira/Cidade Alta (A 

REPÚBLICA, 1918a). Esses melhoramentos apenas viriam a ser efetuados nos meses 

posteriores.  

Os veículos e as linhas depois de passarem pelas intervenções prometidas 

voltam a funcionar de maneira relativamente satisfatória. As linhas passando em 

frente às estações das estradas de ferro da Great Western, na Praça Augusto Severo, e da 

E. F. Central, na Esplanada Silva Jardim, faziam a integração entre o transporte 

interurbano com o intra-urbano, como demonstra o fragmento que noticia a chegada 

do governador Ferreira Chaves pela ferrovia.  

 

S. exa. o desembargador Ferreira Chaves, acompanhado de sua 
exma. família, regressou hontem, em trem especial da E.F. Central, 
da sua fazenda “Santa Cruz”, onde estava passando a temporada de 
inverno. À estação da estrada de ferro compareceram a dar-lhe boas 
vindas, todos os chefes de serviço, altas autoridades, civis e 
militares, grande numero de amigos particulares, funcionários, 
chefes políticos e representantes de todas as classes [...]. Durante o 
desembarque, tocou a banda de musica do Batalhão de Segurança e 
em bond especial seguiram muitos amigos até a Villa Cincinato 
(VARIAS, 1918, p. 01). 
 

O desenvolvimento material proporcionado pela gestão Ferreira Chaves em 

Natal foi marcado especialmente pela construção de diversas novas edificações pela 
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cidade. Entre elas, os edifícios do Hospital dos Alienados, do Quartel do Batalhão de 

Segurança – na Avenida Hermes da Fonseca –, do Hospital da Caridade, do Asilo João 

Maria e da Escola Doméstica – situado na Praça Augusto Severo (OBRAS..., 1918). Na 

ocasião do quinto aniversário do seu governo, em 16 de janeiro de 1919, é publicado em 

“A República” um relato do jornalista Lino Gomes, de Campina Grande, sobre as suas 

impressões sobre a capital onde afirma que “os bonds electricos, [e] a illuminação 

electrica, demonstram que o progresso posto em relevo no Sul do paiz, também vai se 

fazendo sentir na cidade do Natal” (MINHAS..., 1919, p. 02). 

Esse “progresso” se faz sentir também no aumento da população natalense. O 

perímetro da cidade, em 1919, havia quadruplicado e surgiram diversos 

embelezamentos e melhoramentos nos serviços urbanos (A REPUBLICA, 1919c). A 

população natalense que em 1889 era de aproximadamente 13 mil habitantes 61 , 

ascende à época em questão à cifra de cerca de 30 mil pessoas. Nesse momento é 

realizado um recenseamento pelo Dr. João Soares que, sozinho, toma como referência 

o número de casas para estipular o número de habitantes. A Ribeira então já contaria 

com uma cifra superior aos 4 mil e trezentos habitantes – conjuntamente com a 

comunidade das Rocas, em suas imediações. 

 
Vimos em mão do dr. João Soares um dos quadros que já 
confeccionou sobre o bairro da Ribeira que, pelas suas notas, 
comprehende 1232 casas, sendo 666 nas Roccas e 566, propriamente 
no centro do bairro. Nessas mil, duzentas e trinta e duas habitações 
o dr. João Soares encontrou 4382 habitantes, sendo 1790 homens e 
2592 mulheres (A REPUBLICA, 1919c, p. 01). 
 

Além dos melhoramentos materiais já mencionados na administração de 

Ferreira Chaves, outros também se faziam sentir tanto em relação à organização 

territorial do estado – como a continuidade do prolongamento da Central – como a 

nível intra-urbano com a ligação da estrada com a Estação Central nas Rocas e a 

construção do cais (A REPUBLICA, 1919d). Apesar de todo o avanço nas diversas 

áreas, a crítica à situação dos serviços da Tração Força e Luz retorna com veemência. 

                                                           
61  A população do município de Natal, segundo recenseamento de 1890, era de 18 299 
habitantes (Mensagem dirigida ao Congresso Legislativo do Rio Grande do                              
Norte pelo Dr. Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, Governador do Estado por occasião 
de abrir-se a 2° sessão ordinária da 1ª legislatura em 14 de julho de 1893. Natal: Typologia d’A 
República, 1893). No mesmo ano, a população de Natal era de 13 725 habitantes, segundo 
CASCUDO, Luis da Câmara. História da cidade do Natal. 2 ed. Rio de Janeiro : Civilização 
Brasileira; Brasília : INL; Natal: UFRN, 1980, p. 76. 
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O governador argumenta que os problemas nesses serviços decorrem do contrato 

firmado no governo passado e da eclosão da Primeira Guerra. O próprio periódico “A 

República”, defensor dos interesses da situação, não pode evitar as críticas ao estado 

lamentável do transporte por bondes em Natal. 

 
Arriscamo-nos, então, a transmitir a s. excia. uma censura, a única 
que ouvimos contra o governo. Tratava-se dos serviços da viação 
urbana, telephones, agua, luz e esgoto, a cargo da Empreza 
“Tracção, Força e Luz”, cujas faltas eram atribuídas – apressamo-
nos a dizer, a deffeitos do contracto firmado com o governo anterior 
(A REPUBLICA, 1919d, p. 01). 
 

Tal reclamação sempre era respondida pela empresa concessionária com 

promessas de novos investimentos que nunca se concretizavam. Até a paralisação dos 

serviços em 1921. Após diversas críticas às condições do contrato assinado entre o 

governo e a empresa responsável pelos serviços, o próprio governo decide liquidar o 

acordo no ano de 1922, assumindo a responsabilidade de fazer “os reparos 

indispensáveis para reestabelecer os serviços de bondes, melhorar os de luz e força e 

iniciar os de exgotto, contrahindo, para isto um emprestimo interno” (A 

REPUBLICA, 1922a, p. 01). Porém, a população não concorreu ao empréstimo de 

modo completo e eficaz, o que obrigou o Governo do Estado a realizar as intervenções 

necessárias com recursos ordinários do Tesouro, dando, assim, início aos trabalhos de 

reparo das linhas de bondes, substituição de dormentes, aquisição de novos de carros 

e remodelação da Usina Eléctrica. 

Em maio de 1922 é noticiada a encomenda de quatro novos carros de bondes 

por parte do Governo do Estado à Companhia Edificadora do Rio de Janeiro. Nesse 

ínterim a Usina do Oitizeiro passa a receber reparos após a rescisão do contrato com a 

Tração, Força e Luz, enquanto que os serviços nas linhas de bonde iam sendo 

realizados em vários trechos (VARIAS, 1922b). Nesse momento, a falta de circulação 

dos bondes infligia um sério problema ao deslocamento e o movimento dos 

trabalhadores na capital, cuja população atingira oficialmente em 1920, segundo a 

Diretoria Geral de Estatística, o número de 30.696 habitantes. Proliferavam também 

na cidade nesse momento as agremiações operárias, como o Centro Operário 

Natalense, com sede no Alecrim (RECENSEAMENTO..., 1922). O empréstimo 

contraído pelo governo para os serviços urbanos da capital totalizam o total de 509 

contos, com dedução de 10% de impostos, ou seja, 458 contos aproximadamente 

(SERVIÇOS..., 1922). Falta dinheiro para empreender todas as reformas necessárias, 
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entre elas a da compra de um novo motor elétrico para alimentação, o que obriga o 

governo a empreender uma série de reformas no antigo equipamento da usina elétrica. 

A fala do governador Ferreira Chaves transcrita abaixo demonstra como essa 

dificuldade foi contornada pelo governo. 

 
Não podendo, como disse, fazer a encommenda do novo motor a 
vapor, que a commissão de engenharia julgava imprescindível para 
assegurar a regularidade dos serviços dos bondes, encommendei, em 
começo de Janeiro, todas as peças necessárias para a restauração 
completa de um dos motores existentes, projectando, logo que estas 
chegassem e verificassem o resultado, encomendar as do outro. A 
casa fornecedora, que é representante da fabrica alleman, pediu um 
praso de 4 a 5 meses para a entrega no porto de Hamburgo, e dez 
meses depois esse material ainda não chegou, apesar das reiteradas 
solicitações para apressar a remessa. Os bondes, quatro apenas, 
porque não havia recurso para maior numero, e porque espero 
reparar os motores dos antigos, estão comprados e pagos, inclusive 
o frete do Rio de Janeiro, onde foram adquiridos, para aqui: as linhas 
de trilhos, que foi preciso reconstruir inteiramente, estão em grande 
parte promptas, mas sem material há pouco referido nada é possível 
fazer (SERVIÇOS..., 1922, p. 01). 
 

 Em setembro de 1923 o problema parece afinal encontrar uma solução. O 

intendente natalense Sr. Antônio de Souza, em colaboração com o Governo do Estado, 

forma nesse ano a Repartição de Serviços Urbanos de Natal, diretamente subordinada 

ao Tesouro e nova responsável pela administração do fornecimento de luz elétrica e 

do transporte por bondes na cidade. A direção técnica da Repartição é passada à 

competência do engenheiro Ulysses Carneiro Leão, tomando notável impulso as obras 

de remodelação da Usina, o que torna possível o restabelecimento do “trafego dos 

bonds nas linhas do circuito Petrópolis, Tyrol e Alecrim" (OBRAS, 1923). O retorno 

do serviço, após dois anos de paralisação, ocasiona diversas manifestações de 

enaltecimento do veículo, como elemento essencial ao funcionamento da vida urbana. 

Diversas crônicas passam a ser publicadas nos periódicos em circulação celebrando a 

volta do sistema de transporte e enfatizando a sua importância, como escreve o 

repórter de “A República” no trecho abaixo. 

 
[...] Desejaria que os dias fossem longos e as noites [...] 
interminaveis, para gosal-os nesses veiculos, bons ou maos (que 
importava?) contando que estivesse a cada momento e a cada 
instante vendo e em contacto com toda a cidade, com todos os seus 
habitantes, com os que viessem de perto ou de longe. [...]. Uma 
cidade sem bond é uma cidade sem vida, porque o bond é a alma das 
cidades. [...]. Tudo se encontra ali. [...]. O bond acolhe a todos sem 
distinção de classe, de côr, ou de politica. [...] o bond, além da alma, 
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é o pulso das cidades: pelas ruas percussões, isto é, pelo movimento 
dos bonds advinha-se os estados de excitação ou depressão em que 
ellas se encontram. [...]. Não! Uma cidade não pode existir sem o seu 
bond. Nei sei como podemos viver tanto tempo sem elle! Dentro em 
pouco, os bonds serão indicados como um dos mais efficazes 
agentes therapeuticos para as molestias do systema nervoso. [...]. 
Oh! A ideia de que elles abreviam as distancias e nos levam, 
commodamente, facilmente, aos nossos lindos arredores: que 
poderemos, quando nos agrade, passar 30 minutos a uma hora longe 
dessas feias ruas [...]. Tudo isto e mais alguma coisa fazem com que 
amemos grandemente, sinceramente, esses modestos vehiculos. [...] 
com toda sorte de passageiros, com as suas palestras, informações, 
bisbilhotices, além dos seus conductores e motoristas, tem 
incontestavelmente a sua funcção social. Faz-se, por elle, com 
facilidade a psycologia de uma população... (O BOND, 1923). 

  

A excitação provocada pela volta dos bondes é sentida no restabelecimento do 

ritmo da cidade, ainda tão dependente do seu funcionamento. Porém, esse novo 

impulso que perdurará por mais alguns anos – o que culminará até mesmo com o 

prolongamento de novas linhas – sofrerá com a introdução de outro recurso de 

deslocamento urbano: os veículos automotores. Esse novo sistema reconduzirá a 

maneira de se pensar e planejar a cidade, deslocando o fluxo dos investimentos 

infraestruturais em seu favor, como se poderá constatar no item seguinte.  

 

3.2 – O BONDE E O AUTOMÓVEL: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE NATAL 
(1924-1930). 
  

No final do ano de 1924, mais precisamente no dia 02 de novembro toma posse 

da Intendência Municipal o Dr. Omar O’Grady – engenheiro formado Illinois Institute of 

Technology, na cidade de Chicago nos Estados Unidos – em substituição ao Dr. Manoel 

Dantas, recém falecido (A REPUBLICA, 1924). A assunção de Omar O’Grady em 

frente à Intendência de Natal marca aquilo que podemos denominar de “terceiro 

momento de modernização” de Natal. Um fator interessante que caracteriza esse 

período é o fato de que as intervenções sobre a cidade deixam de ser foco prioritário 

das ações do Governo do Estado, passando à esfera da Intendência Municipal. As 

intervenções se iniciam a partir da fundamentação de uma nova regulação urbanística 

para Natal no início de 1925, fixando padrões convenientes à estética urbana da 

cidade (A REPUBLICA, 1925). Nesse processo, o governo O’Grady implementa 

algumas medidas como: a organização de uma seção de Obras Públicas, a 

regulamentação de diversos departamentos da Municipalidade para a conveniência 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Illinois_Institute_of_Technology
http://pt.wikipedia.org/wiki/Illinois_Institute_of_Technology
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dos serviços e a cobrança de taxa de três mil réis aos proprietários para emplacamento 

e numeração dos edifícios da zona urbana. Outras definições também foram 

assentidas pelo Conselho Municipal: 

 
Ainda por deliberação do Conselho ficaram proibidas a construcção 
e reconstrucção de prédios de menos de dois pavimentos nas ruas 
Dr. Barata e do Commercio, Praças Augusto Severo e Leão XIII e 
Avenidas Tavares de Lyra e Sachet. [...]. Na policia das 
construcções, para exemplo, a actuação da Municipalidade é de 
resultados inestimáveis para o seu progresso, não somente pela 
fixação dos padrões convenientes aos diversos bairros, senão ainda 
mediante a prescripção de condições de esthetica reclamadas 
instantaneamente em nosso meio. As providencias para esse fim, 
instituindo restricções legaes ao direito de propriedade, despertam, 
frequentes vezes, a animadversão de alguns suppostamente 
molestados, mas logo se incumbem os fatos de registrar o acerto das 
attividades assumidas pelo poder publico, com a mira exclusiva no 
interesse geral (A REPUBLICA, 1925, p. 01). 
 

A nova regulamentação teve diversos rebatimentos na organização da cidade a 

partir de então, especialmente no tocante ao controle das edificações e na arrecadação 

de tributos, que possibilitariam investimentos urbanos. As medidas, entretanto, 

também trariam consequências de diferenciação nas frações urbanas ao ocasionar o 

encarecimento dos terrenos edificáveis nas principais avenidas da cidade62 (PELA..., 

1925a). Outra atitude da Municipalidade – senhorio das terras aforadas no perímetro 

urbano – foi a de reclamar os terrenos que não foram edificados no prazo disposto de 

um ano, apesar das reclamações de que o recebimento de foros dos arrendatários pela 

Municipalidade “traduzia, implicitamente, a prorrogação do praso estipulado para o 

cumprimento do contracto” (PELA..., 1925a, p. 01). O Município, portanto, por estar 

impossibilitado de reaver os terrenos por resolução própria, se viu obrigado a recorrer 

aos tribunais. A medida foi recebida de maneira adversa pelos periódicos em 

circulação à época. 

 
Não se comprehende realmente o excessivo encarecimento de 
terrenos destinados á edificação e não obstante baldios, com o 
sacrifício manifesto do desenvolvimento material da cidade, tanto 
mais quanto ao alcance do Municipio estão os meios legaes de 
reparal-o no exercício dos seus direitos de senhorio. [...]. Agirá o 
senhorio, como se lhe affigurar mais acertado. No caso de que 
tratamos, pois andaria avisado e prudentemente o Governo do 

                                                           
62

 Sobre a discussão das leis de zoneamento e as prescrições urbanísticas do período do Governo 
O’Grady Cf. MIRANDA, João Maurício Fernandes. Evolução Urbana de Natal em 400 Anos. 1599-1999. 
Coleção Natal 400 anos. Volume VII. Natal: Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura do 
Natal, 1999. 
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Municipio se exigisse o cumprimento do preceito contractual, e 
estamos certos de que os foreiros dos seus terrenos cuidariam de 
edifical-os, ou os alienariam, sem tardança, para evitar prejuízo 
certo e formal (PELA..., 1925a, p. 01). 

 

A requisição dos terrenos não edificados por parte da Municipalidade gera, 

nesse contexto, discussões acaloradas entre os dois principais jornais em circulação 

na cidade no período. O “Diario de Natal” – em artigo sob o pseudônimo de Ascânio – 

critica a reportagem publicada por “A República” sobre o encarecimento dos terrenos, 

afirmando que nem todos os terrenos do município são destinados à edificação e que 

os arrendatários teriam o direito de não edifica-los, além do fato de terem investido – 

pelo pagamento de impostos – na melhoria da infraestrutura viária. “A República” em 

contrapartida – fazendo uso o pseudônimo de Afrânio – responde que se referia não a 

todos os terrenos municipais, mas àqueles inseridos nos limites que definem o 

perímetro da cidade, terrenos esses que teriam sido aforados para a edificação 

(PELA..., 1925b). 

Essa discussão entre Afrânio – “A República” – e Ascânio – “Diário” – sobre o 

dever de edificar ou não dos proprietários dos terrenos aforados se estende por 

diversos fascículos e demonstra bem a disputa de interesses existente sobre a cidade 

de então. Nos números subsequentes do “Diário”, Ascânio afirma que a edilidade não 

poderia cobrar o cumprimento da cláusula de edificar, inscritas nas cartas de 

aforamento, porque essas áreas no tempo da Resolução nº 155 de 1911, faziam parte 

dos subúrbios da capital, cujo perímetro apenas seria alargado para além do Tirol e 

Alecrim a partir de Resolução de 1916 – livrando, portanto, os foreiros de cumprirem a 

nova cláusula (PELA..., 1925c). Afrânio, entretanto, refuta esse argumento ao afirmar 

que, muito antes da Resolução de 1911, o perímetro da cidade já abrangia zonas 

posteriores aos limites de Tirol, Petrópolis e Refoles. Para tanto, utiliza descrições dos 

limites em resoluções de 1908 e 1909. O embate entre as partes apenas se encerra 

quando Afrânio, na edição de 30 de janeiro de 1925 de “A República”, transcreve as 

resoluções municipais sobre os limites das áreas urbanas dos anos de 1904, 1908, 1909, 

1911 e 1916. Segundo Afrânio, desde 1904, três bairros formariam a zona urbana de 

Natal (Cidade Alta, Ribeira e Cidade Nova), o quarto bairro – Alecrim – teria sido 

instituído como área urbana em 1911 (A REPUBLICA, 1925d). 

Apesar dos protestos, a arrecadação mais eficiente dos tributos inicia um 

processo de diversos melhoramentos na cidade, verificáveis a partir do aumento na 
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edificação dos subúrbios e do crescimento de população. Entre as melhorias 

desencadeadas constam o embelezamento dos jardins públicos, o calçamento de 

vários logradouros – entre eles a Travessa Ulysses Caldas, no trecho que vai da 

Avenida Rio Branco à Deodoro, facilitando o tráfego de automóveis à Cidade Nova – e 

a construção de estradas ligando Petrópolis à Avenida Norte na Ribeira e à praia de 

Areia Preta (NOVOS..., 1925). O problema da luz elétrica em Natal – apesar do 

sistema ultrapassado – também passa a ser gerido mais “eficazmente” pelo novo 

administrador (A REPUBLICA, 1925b). As reformas na antiga instalação – 

especialmente no maquinário – são realizadas sob a supervisão do engenheiro Paulo 

Coriolano, chefe da Repartição de Serviços Urbanos63. As medidas visam garantir a 

maior regularidade do fornecimento de energia. O aumento no consumo de energia – 

130 mil kilowatts para 150 mil kilowatts – ocasionou a necessidade urgente de 

montagem de um novo motor e expansão da rede.  

Além das reformas na usina elétrica, diversos reparos também são efetuados 

nos antigos bondes pela nova gestão da Repartição de Serviços Urbanos de Natal. São 

reformados seis bondes: três que se encontravam em tráfego e três que estavam fora 

de circulação (A REPUBLICA, 1925c). O valor da reforma totaliza o investimento de 

30.000$000, valor que apenas cobriria a compra de um veículo. Esses veículos, apesar 

de terem sido adquiridos em 1923, ou seja, dois anos antes das referidas reformas, em 

1925 já circulavam em estado lastimável. 

  
Ao mesmo tempo que se fazia na usina a reforma do carroção, cujo 
serviço foi ultimado, achando-se já em funcionamento, atacava-se 
também a dum bonde dos antigos que receberá o número 8 e sahirá 
dentro em breve. Assim, contará a Repartição de Serviços Urbanos 
dentro de poucos dias mais 9 carros em perfeito estado, podendo 
estabelecer um serviço de viação urbana mais completo, com 
reservas para os casos de necessidade (A REPUBLICA, 1925c, p. 01). 
 

A organização da Intendência por O’Grady é estabelecida pela formação de 

três seções (Expediente, Protocolo e Obras) e organização e metodização das leis 

municipais devido à expansão urbana de Natal (O ENGENHEIRO..., 1925). Um dos 

principais problemas a resolver seria definitivamente o calçamento das ruas de Natal. 

As primeiras artérias a receberem nova pavimentação sistematicamente são a Tavares 

de Lyra e a Rio Branco, a partir da utilização do piche produzido pela Usina de Natal 

                                                           
63 Desde o dia 04 de fevereiro de 1925 a Repartição de Serviços Urbanos passa a funcionar na Avenida 
Tavares de Lyra – ponto de atração de diversos equipamentos urbanos no período – no edifício da 
Comissão de Saneamento de Natal.  
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para calçamento em “macadame betuminoso”, cedido pelo Estado. Posteriormente, 

esse mesmo recurso é utilizado na Ulisses Caldas. Além do calçamento, da reforma 

das instalações elétricas e dos bondes e da numeração das casas, outro melhoramento 

da gestão O’Grady é a construção de um trecho da estrada de rodagem entre Macaíba 

e a “feira livre” do Alecrim (A REPUBLICA, 1925d). Outras obras de relevo também 

são atacadas, como o levantamento do nível do bairro da Ribeira e construção da 

Avenida Atlântica partindo de Petrópolis64.  

A Avenida Atlântica, obra de grande vulto delineada de forma a margear o 

oceano, tem a sua construção iniciada em junho de 1925 (A REPUBLICA, 1925e). O 

percurso da avenida é traçado partindo do Laboratório de Análises do Estado65 até a 

chamada Rua das Dunas, passando por Areia Preta, contabilizando uma extensão 

total de 800 metros. Os bondes são previstos para passar logo após a conclusão da 

avenida: “a linha de bondes será extensiva á avenida, logo que o permitta o andamento 

de suas obras” (A REPUBLICA, 1925e, p. 01). Sobre a Avenida Atlântica: 

 
Pela sua situação privilegiada está fadada a ser a mais representativa 
de nossas artérias. Prosseguem os seus trabalhos, prompto já se 
encontra o seu longo muro de arrimo, de mais de quarenta metros, já 
se lhe estando a collocar os balaústres que lhe dão graça especial (A 
INTENDENCIA..., 1925, p. 01). 
 

No dia 03 outubro de 1925 é inaugurado o calçamento da Travessa Ulisses 

Caldas. Também é anunciado nesse período os calçamentos das ruas Junqueira Aires, 

Dr. Barata e Praça Augusto Severo, também em macadame betuminoso (A 

REPUBLICA, 1925g). Essas medidas comprovam a ênfase dada pela administração 

Omar O’Grady à pavimentação das vias, uma atitude condizente com a proliferação 

cada vez maior dos automóveis nas ruas de Natal – apesar de ainda restritos às classes 

mais abastadas –, enquanto que o bonde, embora ainda muito importante para o 

deslocamento da grande maioria da população, já assimilava a imagem de degradação 

que o passaria a acompanhar a partir de então. 

Nesse período são publicados constantemente os primeiros anúncios de 

automóveis nas páginas dos jornais natalenses, como o Ford V8, vendido na filial da 

marca na cidade do Recife. O crescimento da frota de automóveis em todo o país 

                                                           
64 Necessidade de pagamento dos impostos para custear as obras de melhoramento da capital pela 
gestão O’Grady. “Urge apenas a que se promptifiquem todos a pagar pontualmente seus impostos, 
como os de decima urbana, indústria e profissão e outros. A cada melhoramento corresponderá o 
imposto, com que se conseguirá levar a effeito” (A REPÚBLICA, 1925f, p. 01). 
65 Hoje Hospital Universitário Onofre Lopes em Petrópolis. 
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constituía-se um fenômeno considerável nesse momento. Na cidade de São Paulo, as 

concessionárias de automóveis anunciavam frequentemente nos periódicos locais as 

novas inovações e ofertas nos preços. O anúncio abaixo da Chevrolet ilustra a 

importância do emprego de caminhões da marca no serviço de calçamento das vias 

paulistas a partir do transporte de material realizado.  

 
Figuras 52, 53 – Imagens da Avenida Atlântica após a sua inauguração. Pode-se ver as 

obras de saneamento desenvolvidas pelo Escritório Saturnino de Brito em Natal 
durante a década de 1930. 

 
 

Figuras 54, 55 – Anúncios da Chevrolet e da Ford no periódico “A República”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERREIRA et al. (2008). 

Fonte: A República, 1930. 
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A construção da nova Avenida Atlântica que em seu trecho inicial acompanha 

a linha de bondes que serve o bairro de Petrópolis inicia um processo de atração de 

população tanto a esse bairro, como ao Tirol. O calçamento das diversas avenidas 

também fomenta a ocupação da Cidade Nova, agora mais comumente designada por 

sua respectiva divisão nos dois bairros de Petrópolis e Tirol. A cidade começa a viver 

um crescimento até então não experimentado, principalmente a partir da migração de 

população provinda do interior – consequência do estabelecimento de uma maior 

relação da capital com a hinterlândia a partir da consolidação das comunicações 

férreas e rodoviárias. 

Petropolis e Tyrol estão attraindo, irresistivelmente, habitantes 
para as suas garridas e suas planicies pitorescas. Hão de formar a 
futura cidade de Natal, com longas avenidas arborizadas e elegantes 
construcções modernas. Iniciaram, na Cidade Nova, os ultimos 
trabalhos levados a effeito na Avenida Atlântica, que acompanha a 
linha de bondes de Petrópolis, do Hospital Juvino Barreto até o seu 
termino (A AVENIDA..., 1926, p.01). 
 

 Como dito, embora houvesse uma ênfase evidente nas obras de pavimentação e 

abertura de novas vias, os bondes continuavam sendo o principal meio de transporte 

da população natalense. Em virtude dessa importância ainda desempenhada pelo 

sistema de transporte, no dia 09 de fevereiro de 1926 são iniciados, sob a direção do 

engenheiro Paulo Coriolano – Superintendente da Repartição de Serviços Urbanos – 

os trabalhos de prolongamento da linha de bondes do Alecrim até Lagoa Seca, 

totalizando um percurso de 1500 metros. Após a inauguração da nova linha planejava-

se prosseguir uma outra, ligando o Alecrim ao Tirol (LINHA...1926). A iniciativa é 

louvada pela imprensa local como obra imprescindível para a população residente em 

Lagoa Seca, citando também o fato de que as ruas da localidade, pelo fato de não 

serem pavimentadas, não ofereciam um acesso cômodo aos veículos automotores. A 

viação do bonde permite aos habitantes de Lagoa Seca uma maior mobilidade e 

favorece o seu deslocamento ao centro da cidade. 

 

Dentro de poucos meses estarão trafegando, até o pittoresco 
povoado de Lagôa Secca, os carros da R. S. U. de Natal. [...] Com 
esse melhoramento, aliás relevante e de vantagens sem conta para a 
população que alli vive, luctando com extraordinárias difficuldades 
de transporte, assignala a actual superintendencia, de modo 
promissor, a sua tarefa, dotando Natal de uma grande passeio como 
precisavamos ter. [...] a nossa capital ressentia-se mesmo de um 
percurso maior de viação urbana, pois aos autos não offerecem as 
ruas da cidade o acesso necessario, a menos que estivessemos 
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dispostos a supportar as consequencias dos barrancos, dos 
calçamentos ou das travessias arenosas e incommodas. [...] Agora, 
porém, com o novo ramal prestes a ser inaugurado, com a esperança 
de avançar ainda mais, até conseguir o bairro do Tyrol, vê-se como 
será coroada dos melhores exitos iniciativa da actual administração 
(O NOVO..., 1926, p.01). 
 

 Entretanto, embora o benefício fosse real, é reivindicada pelos órgãos de 

imprensa a diminuição no valor das tarifas do bonde, especialmente no caso do novo 

ramal à Lagoa Seca, cuja população residente à época era formada majoritariamente 

por extratos mais pobres da sociedade natalense. O custo relativo ao número de 

viagens diárias necessárias ao deslocamento da população do bairro, cuja 

característica operária a torna dependente desse sistema para ir e vir ao local de 

trabalho, segundo o articulista do “Diário de Natal”, pesaria significativamente no 

orçamento das famílias e, por isso, era de grande urgência a redução do valor da 

passagem do bonde. 

 
[...] Um ponto, entretanto, cabe despertar a reflexão do engenheiro 
Paulo Coriolano: é o preço das passagens para a linha de Lagôa 
Secca. [...] Constituida, toda ella, de gente pobre, de gente operaria, 
que não possuem, diariamente, vestimenta nem calçado capaz de se 
lembrar com os passageiros de gravata, essa gente, que vai ser, na 
verdade, a mais beneficiada pelo bonde do novo traçado, não pode, 
absolutamente, dispor de 600 reis dalli a Ribeira, ou sejam 1$200 
diarios, num total de 32$000 mensaes. [...] E com a mesma confiança 
que traçamos, domingo, um “suelto” sobre o mesmo assumpto, 
esperamos a inauguração dos carros-reboque de segunda classe e 
onde as passagens sejam cobradas, tendo em vista a situação 
financeira daquella população (O NOVO..., 1926, p.01). 
 

 A linha de bonde à Lagoa Seca representava, portanto, um elemento de 

integração da população que residia nessa fração urbana. O acesso dessas pessoas à 

cidade se tornaria intrinsecamente vinculado ao bonde – pelo menos até a 

intensificação do processo de pavimentação das vias e popularização dos autobus 

como sistema de transporte público em Natal. Outro fator vinculado à inauguração da 

linha até Lagoa Seca seria a vetorização do crescimento da cidade. A linha direcionaria 

o adensamento urbano na área atendida, desafogando as áreas às margens do 

Potengi66, ocupadas ostensivamente em momento anterior. A zona correspondente ao 

                                                           
66 Áreas essas como o Passo da Pátria, a Guarita, as Quintas e parte do Alecrim, adensadas em momento 
anterior em virtude da influência do mecanismo das linhas férreas, como já discutido em capítulo 
anterior. 
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bairro de Lagoa Seca era também vista como uma área salubre e com grande potencial 

de valorização futura, como confirma o artigo parcialmente transcrito a seguir. 

 
[...] Obedece a um superior criterio o traçado dessa linha, cuja 
primeira secção vai ter á Lagôa Secca, com um percurso de 2,400 
metros. Recuando o adensamento da população á margem do 
Potengy, vai fazê-la avançar para uma zona da comprovada 
salubridade. Sobre possuir encantadora topographia, o solo ahi se 
apresenta uberrimo áquelles que se dedicam ao amanho da terra. 
[...] Aquelle terreno, anteriormente demandado apenas por 
operarios que nelle levantavam as suas pequenas casas, está sendo 
procurado e valorizado consideravelmente, depois do 
emprehedimento da Repartição de Serviços Urbanos. E isto só 
porque offerece as melhores vantagens nas edificações elegantes e 
confortaveis e na feracidade e salubridade da região, como porque 
vai ficar em constante e facil communicação com o centro da cidade. 
Na verdade, o numero de bondes em trafego, posto que por ora seja 
suficiente, não pode ser augmentado, sobretudo porque a empresa 
não dispõe de linhas extensas. Com a próxima ligação do Tyrol ao 
Alecrim, pela nova linha que seguindo nas avenidas Dois e São José, 
entrará no arrabalde da Lagôa Secca e pelas avenidas Alexandrino 
de Alencar e Hermes da Fonseca attingirá o Tyrol, tudo se 
remediará. [...]. A linha de Petrópolis vai ser igualmente, estendida 
até Areia Preta (MELHORAMENTOS..., 1926, p.01). 
 

Nem o prolongamento das linhas, nem a compra de novos carros são 

suficientes para atender a crescente demanda por transporte público na cidade do 

Natal. É corriqueiro o fato de que em determinadas horas do dia, especialmente 

naquelas horas de pico, os bondes estejam “já apinhados”. Os carros que procedem da 

Ribeira em direção à Cidade Alta, antes de chegar a esse destino, já na Praça Augusto 

Severo estão lotados, especialmente de gente em “direção aos seus pittorescos e 

populosos subúrbios” (DIÁRIO DE NATAL, 1926, p.01).  

Outros pontos tidos como críticos em matéria de demanda de usuários são as 

paradas do Polytheama e da Avenida Tavares de Lyra, importantes pontos na 

hierarquia viária da cidade. A intensa utilização do serviço, embora por parte da 

população necessitada, mantinha os preços das passagens elevados. 

 
Em Natal, onde as comunicações são difficeis e os perimetros se 
estendem por vastas extensões, o bonde é o único processo, 
relativamente barato, capaz de nos fazer poupar as fadigas das 
peruas. Mas, a passagem num trasvia eletrico, em Natal, onde sua 
população não pode ostentar luxo, nem arrostar fortunas, custa 
$200, no curto espaço de uma seção, o que o torna inacessivel á 
bolsa do pobre. Quanto ao preço do automovel, é melhor silenciar. É 
certo que a superintendecia dos serviços urbanos, em nossa terra, 
cogita, para muito breve, estender a sua linha de bondes. Faz muito 
bem. Ora, a solução que se desenha como conveniente ao interesse 
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publico seria instituir carros de segunda classe, ao preço de $100 a 
passagem, destinados à gente pobre, que também precisa 
locomover-se, com facilidade, ao longo das nossas principais 
artérias (PROBLEMA..., 1926, p.01). 

 
Figura 56 – Espacialização das linhas de bonde em 1926. 

 

 

 

Como se pode ver em fins da década de 1920, o bonde ainda constituía um 

mecanismo essencial na mobilidade da população urbana do município de Natal. 

Contanto, os valores das passagens não condiziam com a realidade financeira da 

maior parte dos usuários dos serviços. Concomitantemente, os automotores 

começavam a se popularizar, passando a atender uma parcela da demanda por 

transporte público em Natal. Os também altos preços das passagens desse tipo de 

transporte restringiam o acesso às camadas mais pobres, com um agravante: o tipo de 

combustível utilizado pelos automóveis, derivado do petróleo, justificava a 

manutenção desse valor, uma vez que o seu preço de mercado era bastante alto nessa 

época. A mesma justificativa, entretanto, não se aplicava aos bondes, cuja alimentação 

provinha da própria Usina Elétrica do Oitizeiro, de propriedade do Governo do 

Estado. Essa discussão apenas irá se aprofundar nos anos subsequentes. 

 

3.3 – A DERROCADA DOS BONDES: O FIM DE UM PROCESSO (1930-1937). 
 

Fonte: Acervo HCUrb. Nota: Elaboração do autor sobre o mapa do Plano de Sistematização de 
Henrique de Novaes para Natal, de 1924. Cidade Nova destacada em laranja. Destaque para a linha 

até Lagoa Seca (em vermelho), inaugurada em 1926.  
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No início de 1930 o crescimento vivenciado por Natal nos últimos anos reitera 

a condição hierárquica privilegiada da cidade no contexto potiguar. Natal vivia um 

momento de desenvolvimento urbano intenso nos últimos anos, especialmente com o 

engenheiro Omar O’Grady à frente da Intendência Municipal, o que só viria a ser 

reforçado a partir da sua localização geográfica favorável à aviação internacional, 

tornando-a na “estação onde primeiro tocam os aviões vindos da Europa” (A 

REPUBLICA, 1930a, p. 01). O Relatório do intendente Omar O’Grady referente ao ano 

anterior de 1929 sobre as realizações feitas em sua gestão no espaço urbano da capital 

reitera o papel que o novo plano elaborado para a futura cidade, projeto de autoria do 

arquiteto Giácomo Palumbo, iria desempenhar (A NOTA, 1930). Esse plano, como 

bem se sabe, não foi de fato materializado nos anos posteriores, entretanto, serviu 

como diretriz para as intervenções realizadas ao longo dos anos seguintes, como o 

Plano de Geral de Obras elaborado pelo Escritório Saturnino de Brito. No ano de 1929, 

a concessão dos serviços elétricos passa da responsabilidade estatal para a 

Companhia Força e Luz do Nordeste do Brasil, de capital norte-americano e 

administradora do fornecimento elétrico para outras capitais nordestinas 67 . A 

Companhia ao assumir os serviços, entretanto, assim como as concessionárias 

anteriores, não mantém a sua regularidade, tirando alguns bondes de circulação – 

como, por exemplo, o que atendia ao Tirol – e negligenciando a manutenção e 

conservação do material rodante e das linhas. 

 

Quando a “Companhia Luz e Força do Nordeste” assumiu a 
direcção da Empreza Eletrica de Natal, suponhamos que a nossa 
cidade iria ficar bem servida de viação urbana. [...] Infelizmente 
assim não succedeu e estamos sofrendo a mesma penuria, ou pior 
ainda, porque com a antiga empreza tinhamos bondes em todas as 
linhas, mesmo que o serviço fosse moroso. [...] Logo que forem 
retirados da circulação os pequenos omnibus, ficaremos em situação 
mais grave, sujeitos ás “sopas quentes” dos ingleses, vagarosas como 
lesmas e absolutamente improprias para o nosso clima. [...] A linha 
de Tyrol esta pessimamente servida, [...]. Só assim corresponderá 
ella aos interesses do povo que se dispõe servir. [...] Esperamos que 
o bonde de Tyrol volte a circular, mesmo com seu horario antigo, e 
que para a Ribeira e outros bairros se resolva com brevidade o 
transporte facil, a contento de todos [...] (A NOSSA..., 1930, p.01). 

                                                           
67

 A Companhia Força e Luz do Nordeste do Brasil, com atividades também na cidade de Maceió-AL, 
tinha o seu controle acionário administrado pela American & Foreign Power Company (AMFORP), holding 
norte-americano que detinha também operações em outras empresas administradoras de serviços 
elétricos no Nordeste brasileiro, tais como: a Pernambuco Tramways and Power Co. Ltd., em Recife, além da 
Companhia de Energia Elétrica da Bahia e da Companhia Linha Circular de Carris da Bahia, em 
Salvador. 
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Nesse contexto de mudanças, o Plano Palumbo é discutido pelos veículos de 

imprensa como um mecanismo de renovação da forma urbana de Natal, 

imperiosamente “uma necessidade imposta pelos grandiosos imperativos do 

progresso da nossa capital” (A REPUBLICA, 1930b). É importante frisar que o Plano, 

em seu traçado, aproveitava os recursos naturais do sítio urbano para distribuir as 

respectivas funções da cidade. Nessa organização, a distribuição das classes sociais no 

espaço obedecia à conformação já estabelecida: bairros residenciais destinados à elite 

nas áreas mais favorecidas naturalmente – a já ocupada Cidade Nova e um novo bairro 

na área hoje correspondente aos bairros de Santos Reis e Rocas, cuja comunidade 

seria removida68 – e o bairro operário situado na região do Alecrim e Quintas. A 

remodelação da cidade, portanto, visava manter a diferenciação social já consolidada. 

Uma característica também marcante no plano elaborado por Palumbo é o fato de que 

as novas áreas projetadas privilegiavam a abertura de grandes avenidas pavimentadas, 

mostrando a preferência pelo transporte automotor. Esse processo se alinhava com a 

prática projetual que se estabelecia em todo o país. 

 

Natal de hoje não é mais a cidadella de hontem, escondida nos 
morros, crescendo para Petropolis, Tyrol e Alecrim sem methodo, 
sem visão, sem estudo antecipado do que mais tarde poderia ser 
feito. Agóra é que Natal vae ser construída com regras especiaes, de 
espaço a espaço, de metro a metro, medida, contada e calculada. 
Assim foi feita a capital mineira, que é uma das cidades mais 
perfeitamente construídas do Brasil. Assim vae ser renovada a 
metrópole do paiz, sob a inspiração do plano Agache, que 
transformou o Rio em uma cidade século XX, em um núcleo de 
arranha-céos atrevidos. Natal em 1950 será uma capital direita, sem 
ruas sinuosas nem villas escusas, sem becos horrivelmente sujos, 
sem avenidas mesquinhas. [...] O projecto de systematização de 
nossa cidade não ficará somente projecto. Elle irá para a frente, elle 
será realizado linha a linha, traço a traço, por que os governadores 
da cidade hão de seguir o exemplo do actual prefeito, construindo e 
renovando sempre, ao impulso de uma capacidade organizadora e 
fecunda (A REPUBLICA, 1930b, p. 02). 

 

Em fevereiro de 1930 a Companhia Força e Luz do Nordeste do Brasil anuncia 

a compra de novos veículos do tipo “omnibus” junto à firma White Company que seriam 

“destinados aos serviços de transportes na Cidade de Natal” (NÓVOS..., 1930). No 

mesmo mês é restabelecido o tráfego do bonde Circular. A Companhia, assim, 
                                                           
68  Essa intervenção corresponderia ao novo bairro residencial das elites da cidade e ocuparia a 
localização hoje ocupada por Rocas e Santos Reis. Como o Plano elaborado por Palumbo não chega a 
ser concretizado esse bairro nunca foi construído (FERREIRA et al, 2008). 
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estabelecia em “oito, provisoriamente, o numero de carros destinados ao transporte da 

cidade, sendo cinco bondes e três auto-omnibus” (A REPUBLICA, 1930c, p. 02). Em 

19 de março de 1930 é noticiado o embarque no vapor “Biboco” dos sete novos auto-

ônibus com destino a Natal encomendados à White Company, para incremento do 

serviço de transporte da capital. Concomitantemente, também é reiniciado o “novo 

calçamento a parallelepipedos, da avenida Rio Branco, ali iniciado pela Prefeitura 

desta Capital”  (A REPUBLICA, 1930d). 

  

A entrevista realizada com o 

intendente O’Grady por “A República”, em 

27 de março de 1930 – sob o título de “A 

cidade que se renova. Urbanismo e 

architectura – O anseio de construcções 

modernizadas”,  reflete o processo de 

investimento na pavimentação dos 

logradouros públicos da cidade e a 

importância que isso tem no ambiente de 

modernização pretendido. 

 

Ao lado de obras publicas de acentuado valor, 
pela esthética de nossa capital, como o 
calçamento a parallelepipedo da Junqueira 
Ayres e da praça Augusto Severo, e a adaptação 
de meios-fios de granito; além do serviço de 
drenagem de águas pluviais num dos centros 
mais movimentados da Ribeira; afóra a 
construcção de 10.898 ms. quad. de estradas de 
rodagem, o prefeito da Cidade, máo grado a 
situação de dificuldades financeiras por que 
atravessa o município conta, dentro de breves 
dias, pelo que nos affirmou, concluir o nôvo 
calçamento, também a parallelepipedos, sobre 
base de concréto, assentados e rejuntados com 
argamassa de cimento, na avenida Rio Branco, 
e que, há de constituir, com o da praça Pio IX, 
um dos mais valiósos serviços de utilidade 
urbana (A CIDADE..., 1930, p. 02). 

 

Os novos carros ao chegarem ao porto de Natal são prontamente postos em 

circulação, o que se reflete no aumento do tráfego de ônibus na capital potiguar (A 

FORÇA..., 1930a). Os carros, inspecionados pelo Sr. Jack Romanguera – gerente da 

Fonte: FERREIRA et al. (2008). 
 

Figura 57 – Macrozoneamento do 
Plano Palumbo para Natal 
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Força e Luz do Nordeste em Natal – são de lotação para 25 passageiros e de “elegante 

aspecto, destacando-se pelo seu conforto e condições de perfeita segurança” (A 

FORÇA..., 1930a, p. 01). Os ônibus são vistos pela imprensa e pela população como 

uma solução que complementa a ineficiência dos poucos bondes em circulação em 

Natal, insuficientes para dar vazão à demanda por transporte público. A Empresa 

Força e Luz do Nordeste passa então a oferecer um serviço de transporte misto, com 

dois tipos diferentes de veículos, no intento de solucionar a irregularidade no 

cumprimento dos horários nas diferentes linhas. 

 
Typo “White”, o mais moderno em uso nas grandes cidades 
americanas, com aperfeiçoadas adaptações no tempo de estio e 
inverno, os novos carros da “Força e Luz” vêm, em grande parte, 
contribuir para resolver um dos nossos mais prementes aspectos da 
nossa vida urbana. Com horários a serem, nestes dias, 
rigorosamente estabelecidos e destinos ao serviço “Circular” e das 
linhas de “Petrópolis” e “Tyrol”, é pensamento da administração da 
Empreza atender os interesses da nossa população, nas horas, dias e 
locaes de mais intenso movimento [...] (A FORÇA..., 1930a, p. 01). 
 

É importante perceber que os novos carros, classificados pela imprensa como 

mais “confortáveis” e “modernos”, são destinados às linhas de transporte das áreas 

mais centrais e de população mais favorecida – os bairros da Ribeira, Cidade Alta, 

Petrópolis e Tirol –, até mesmo em virtude do preço da passagem, mais elevado. Essa 

constatação demonstra como o bonde, o transporte que continuava a atender as zonas 

do Alecrim e Lagoa Seca, mudava a sua condição, agora sendo visto como um 

transporte das massas operárias.  

A chegada dos veículos automotores reacende na imprensa a atenção em 

relação ao oferecimento de transporte de qualidade à população natalense. Em 30 de 

março de 1930, o periódico “A República” publica uma entrevista com o gerente da 

Companhia Força e Luz do Nordeste do Brasil em Natal, Jack Romanguera, intitulada 

“A ‘Força e Luz’ em Natal”, onde relata a visita realizada às instalações da empresa na 

cidade. Entre os temas discutidos – como, por exemplo, as condições do contrato 

firmado entre a companhia e o governo Juvenal Lamartine, em fins de 1929 – são 

destacados as irregularidades nos serviços de telefone, especialmente na estação 

central – na Avenida Tavares de Lira – e as condições das instalações elétricas e dos 

transportes. Os serviços de distribuição da energia elétrica, segundo o Sr. 

Romanguera, haviam sido regularizados por toda a cidade – utilizando turbinas 

“Brown” –, porém, segundo ele, uma nova encomenda teria sido feita no intuito de 
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aprimorar a rede de distribuição que “deixa ainda muito a desejar” (A FORÇA..., 

1930b, p. 02). Sobre a questão dos transportes, o principal assunto em discussão é 

sobre o material à disposição do tráfego, que, de acordo com Romaguera, era “até 

poucos dias, [...] sobremodo insufficiente”, apesar de afirmar que ainda assim 

considera em relação aos bondes (A FORÇA..., 1930b, p. 02). Entretanto, com a 

circulação dos novos ônibus “White”, para 25 passageiros, mais leves e mais rápidos 

do que os primitivos, “acha que a população, em grande parte, se satisfará” (A 

FORÇA..., 1930b, p. 02). A elevação do preço das passagens, entretanto, reforça a 

condição seletiva dos novos veículos. O investimento nos novos carros justificaria a 

cobrança da tarifa mais alta. Sobre esse aspecto, Romanguera defende que a passagem 

não poderá “ser menos de $300”, uma vez que “o novo material é de primeira 

qualidade” e os carros são “de elegantíssimo aspecto, offerecem todo confôrto e 

segurança” (A FORÇA..., 1930b, p. 02). Os bondes, apesar de estarem fora da nova 

dinâmica de investimento, são citados como objeto de futuras intervenções. 

 
E os bondes? Não pretende a “Força e Luz” substituil-os? 
Certamente. Já estamos em negociações com importante fabrica, 
para acquisição de carros possantes, typo “Birney”. Serão vehiculos 
modernos, que hão de satisfazer por completo a população. Por 
emquanto, vamo-nos servindo com os cinco que restam. As linhas 
estão imprestáveis. Teremos, dentro em pouco, de substituil-as 
totalmente. E só depois, collocaremos ao trafego os nóvos bondes 
encommendados (A FORÇA..., 1930b, p. 02). 
 

 Tal intenção, no entanto, não viria a se concretizar nos anos subsequentes. Em 

contrapartida, o novo serviço de ônibus urbano ganharia paulatinamente novos 

trajetos. Novas paradas de auto-ônibus passam a ser requisitadas por parte da 

população com mais frequência, como a reivindicação de mais um ponto entre os dois 

existentes na Avenida Junqueira Aires, especialmente, a fim de servir a Capitania do 

Porto.  

A gerencia da “Força e Luz” correspondendo aos justos apelos dos 
habitantes das ruas Silva Jardim e Frei Miguelinho, resolveu pôr 
dois omnibus em circulação naquellas artérias. Ao que nos 
informou, hontem, o sr. Jack Romanguera, a começar de hoje, entre 
7 e 17 horas, os carros das tabelas “Petropolis” e “Tyrol”, ao emvez de 
contornarem a avenida Tavares de Lyra, seguirão diretamente pela 
Nysia Floresta (antiga Sachet) até á Silva Jardim, retornando pela 
rua Frei Miguelinho, em direção á Cidade Alta (A REPUBLICA, 
1930e, p. 02). 
 

Os veículos automotores aos poucos começam a fazer parte da vida cotidiana 

da cidade. Os dados sobre o tráfego de veículos no cruzamento entre as avenidas 
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Junqueira Aires e Juvino Barreto, “a única via de acesso para os vehiculos que 

demandam a Cidade Alta”, demonstram esse aspecto mais participativo (O 

TRAFEGO..., 1930a).  O movimento de 6 da manhã do dia 26 ao mesmo horário do dia 

27 de abril, em 1930, registrou o tráfego de 1502 veículos sendo: 1225 automóveis – 

entre eles os auto-ônibus –, 159 caminhões, 29 motocicletas e 74 carroças 69  (O 

TRAFEGO..., 1930a). O crescimento da cidade e os melhoramentos materiais e 

espaciais vividos durante a gestão O’Grady se adequavam, sobretudo, ao modelo das 

gestões municipais nas cidades americanas. A Intendência assumia o papel principal 

no processo de intervenção urbana. Os periódicos locais enaltecem o trabalho de 

Omar O’Grady, especialmente no tocante ao programa de calçamento de vias 

realizado pelo prefeito. 

 
Ahi está a transformação do apparelho administrativo municipal, 
tornando-o susceptível de um rendimento muito maior; o 
considerável augmento das rendas municipaes, as estradas abertas 
no município, valorisando-lhe consideravelmente as terras, a 
exemplo do que se operou em toda planície do Tyrol e nas praias, 
onde, por effeito de uma bôa estrada, surgio o aglomerado de casas ali 
existentes; as dezenas de milhares de metros quadrados de 
calçamento da mais perfeita e consistente qualidade pavimentando 
ruas e praças a que imprimiu feição inusitada, toda uma serie de 
outros serviços que são claramente atestados pela sua permanência 
abonadora (EM PROL..., 1930, p. 01, grifos nossos). 
 

Figura 58 – A Av. Rio Branco na Cidade Alta. Postes de força e trilhos para os bondes 
e uma fila de automóveis ladeando-a. No fundo, vê-se um automóvel em circulação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 A inserção do automóvel em Natal se torna assunto frequente nas publicações diárias. Também são 
notórias as publicações de crônicas relatando o impacto do automóvel nas grandes cidades mundiais, 
tanto em relação à convivência e acidentes, como especialmente no que toca à organização dos fluxos 
viários. A crônica de Le Corbusier, presente no número de 06 de maio de 1930 de “A República”, discute 
a inserção do automóvel nas cidades, não prevista pelos urbanistas do século anterior, demanda uma 
série de replanejamentos espaciais. A sua afirmação de que “a circulação matou a circulação” é 
corroborada por vários dados de cidades como Paris, que em 1929 contava com 180 mil carros, 
ocasionando problemas de estacionamento nas áreas centrais. As grandes somas de investimento para 
reformas urbanas nesse momento geravam uma série de problemas (O PROBLEMA..., 1930). 

 

Fonte: Acervo do HCUrb. 
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A expansão urbana, anteriormente fortemente vinculada ao prolongamento 

das linhas de bonde, passava também a estar atrelada ao traçado de novas artérias ou 

ao investimento aplicado nelas, como o calçamento da Avenida Hermes da Fonseca. 

As condições prévias de calçamento das principais avenidas e praças da cidade do 

Natal, antes da gestão O’Grady, dificultavam bastante a circulação dos veículos. As 

realizações de Omar O’Grady após assumir a Municipalidade demonstram, ano por 

ano, o avanço alcançado no tocante ao calçamento das ruas, avenidas e praças de 

Natal, como se pode ver no quadro a seguir.  

O calçamento da Avenida Rio Branco foi iniciado em novembro de 1929. Obras 

desse vulto conclamavam, a partir de então, o investimento conjunto da 

Municipalidade e dos particulares atendidos no calçamento das artérias natalenses. O 

investimento nesse tipo de melhoramento acresce consideravelmente as despesas em 

obras públicas na cidade do Natal entre os anos de 1924 e 1928, como se pode ver: 

1924 (57:307$221), 1925 (263.091$089), 1926 (435.160$650), 1927 (392.648$341), 1928 

(379.527$717) e 1929 – até novembro: 270:000$000 (EM PROL..., 1930a). Passa a ser 

defendida nos periódicos a participação dos moradores das avenidas beneficiadas com 

o calçamento no custeamento dos valores empregados. O calçamento se alastra pela 

cidade atingindo também, embora de maneira ainda tímida e pontual, os considerados 

“subúrbios” como o Alecrim e as Rocas. 

 

QUADRO 01 – Expansão das obras de calçamento em Natal 

ANO PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS 

1925 Calçamento da rua Ulisses Caldas, Avenida José Bernardo, Avenida 

Atlântica, Praça Pedro II, rua Dr. Barata, Travessas Venezuela e 

Quintino Bocayuva e estrada para Areia Preta.  

1926 Iniciado o calçamento da Praça Augusto Severo, Avenida Junqueira 

Aires, construção do Cais Tavares de Lyra.  

1928 Concluído o aformoseamento da Avenida Junqueira Aires, calçamentos 

da Rua José Bonifácio e Travessa Equador. 

1929 Realizações menores (Plano de Sistematização da Cidade), apesar disso 

foram “adquiridos cem mil parallelepipedos e contractados vinte mil 

metros de meio-fio de granito, dos quais foram assentados 4886 metros 

correntes nas avenidas Nysia Floresta e Rio Branco”.  

Fonte: EM PROL..., 1930a. 
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Honras lhe sejam feitas por isto, uma vez que na verdade esse 
interesse e esta preoccupação resumem uma justa aspiração da 
população urbana d’este município, especialmente da zona central 
da Cidade onde o trafego de vehiculos e pedestres cresce de maneira 
sensível e até assume proporções bem consideráveis a certas horas 
do dia. [...]. Era preciso modificar esta situação [...]. E foi o que se 
fez, porque organizada a reacção, ainda em 1925, já sob a 
administração do dr. Omar O’Grady, attendendo as necessidades 
dos diversos recantos da Cidade, foram feitos – o calçamento da rua 
Ulysses Caldas, da Avenida José Bernardo, servindo ao bairro 
operário do Alecrim e dando accesso ao Cemiterio, o 
embellezamento da Avenida Atlantica ao bairro de Petropolis e da 
Praça Pedro II na Cidade Alta, o magnífico calçamento a 
parallelepipedos da rua Dr. Barata e travessas Venezuela e Quintino 
Bocayuva, além da estrada para Areia Preta permittindo o accesso ás 
nossas praias de banho e de outra para as Roccas (EM PROL..., 
1930a, p. 01). 

 
Com o desenvolvimento das obras de pavimentação, as considerações sobre a 

divisão dos custos do serviço entre a Municipalidade e os particulares ganha vulto, 

uma vez que os mesmos se beneficiariam do calçamento valorizando as suas 

residências e tendo o seu acesso a elas melhorado (EM PROL..., 1930b). O emprego 

desse recurso em outras nações como a Argentina e os Estados Unidos, onde é 

cobrada a taxa dos proprietários marginais, é um exemplo que corriqueiramente 

aparece nos discursos dos que defendem a prática. A despesa dos proprietários em 

relação à pavimentação dos logradouros, segundo as reportagens nos periódicos, 

consistiria em uma monta simbólica proporcional às diferentes escalas das vias. A 

espacialização dos investimentos demonstra que a hierarquia das vias e a sua maior 

acessibilidade determinavam a alocação das melhorias, em um primeiro momento, 

sintetizadas na implantação das linhas de bonde e, posteriormente, na pavimentação 

das artérias. A participação dos moradores no custeamento das obras de 

pavimentação já havia sido oficializada a partir da publicação da Resolução nº 290, de 

13 de setembro de 1928, em que a Intendência Municipal estabeleceu que: 

 

[...] calçamentos das ruas compreendidas na área urbana, que 
fossem construídos d’aquella data em diante, seriam encaminhados 
de modo que um terço da despesa total ficaria a cargo dos cofres 
municipaes e um terço por conta de cada proprietário marginal (EM 
PROL..., 1930b, p.01).  

 

A medida apenas excetuaria os terrenos em que um dos lados das ruas fosse 

logradouro público, praia ou rio. Nesse caso, a Municipalidade pagaria metade do 

custo das obras realizadas e os proprietários do lado oposto, a outra metade. Os 
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argumentos defendidos pela Intendência para essa cobrança são referentes aos 

benefícios que os proprietários iriam gozar após o término das obras. Considerando 

as medidas estabelecidas pela Resolução, o periódico “A República” relata quais 

seriam esses benefícios. 

 

Consiste ella na participação dos proprietários marginaes nas 
despesas de calçamento das ruas e passeios em que eles se acham 
instalados, porque se é certo que estes melhoramentos determinam 
o bem estar geral de toda a Cidade, cujos habitantes são 
beneficiados pela facilidade de accesso indicustivel que por effeito 
d’esta accessibilidade os terrenos se valorizam rapidamente, 
emquanto, por outro lado, não é somente o transito de pedestres 
que vae lucrar imensamente com a construcção de solido e uniforme 
piso d’um passeio. Todo mundo sabe perfeitamente as vantagens de 
uma bôa calçada, as vantagens somente não, mas a absoluta 
necessidade (EM PROL..., 1930b, p. 01). 
 

Essas obras de pavimentação também estavam atreladas não apenas ao 

“aformoseamento” dos logradouros, mas também devido ao aumento na quantidade 

de veículos em tráfego em Natal. A hierarquia viária na cidade se tornava mais bem 

definida a partir da concentração do maior volume de movimento em determinadas 

vias, como a Avenida Rio Branco. Essas principais artérias – uma vez que 

concentravam a maior quantidade de fluxo – demandavam mais investimento por 

parte do poder público.  As obras de calçamento exigiam também paralisações no 

tráfego de automotores em algumas ocasiões. 

 
De accôrdo com a solicitação do sr. Prefeito da Capital, o dr. Diretor 
Geral do Departamento de Segurança Publica recommendou à 
inspectoria de Vehiculos que providenciasse no sentido de ser 
suspenso o trafego de vehiculos no trecho da Avenida Rio Branco, 
entre a Escola de Aprendizes e o Baldo, de accôrdo com edital 
publicado há mezes pela Delegacia Auxiliar. Esta medida foi tomada 
em virtude dos damnos que a circulação de automóveis está 
occasionando às obras de construcção do novo calçamento da 
Avenida e das perturbações que causa á atividade dos operários. Só 
os bondes, os carros da Assistencia Publica e os caminhões da 
Prefeitura, que conduzem os materiaes para as obras, estão 
exceptuados desta providencia (O TRAFEGO..., 1930b, p. 01). 
 

Percebe-se que apesar da paralisação do movimento dos automóveis, os 

bondes não poderiam deixar de circular nesse referido trecho da Avenida Rio Branco, 

uma vez que essa linha era a responsável no atendimento do bairro do Alecrim e o 

serviço de bondes exercia até então um papel muito importante no deslocamento dos 

habitantes desse bairro para o centro. Apesar da importância que o bonde ainda 
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exercia na vida das pessoas, o foco das ações públicas passa a ser prioritariamente em 

direção ao privilégio dos automotores, obliterando, destarte, os investimentos na 

infraestrutura das linhas de bonde na cidade. Em 1931, chega-se a ser publicada na 

imprensa a solicitação do Interventor Federal, Hercolino Cascardo, de um parecer 

técnico ao engenheiro Gentil de Souza, sobre a proposta da construção das novas 

linhas de bondes na capital. Apesar de apresentada à Companhia Força e Luz 

Nordeste do Brasil e depois submetida à apreciação do Consultor Geral do Estado 

essa medida acaba não se concretizando nos anos posteriores (NOVAS..., 1931).  

A ampliação das referidas linhas reverbera até 1934, quando se tornam 

constantes as reclamações acerca da necessidade de se aumentar o tráfego de bondes 

entre a Ribeira e a Cidade Alta. As obras do chamado Circuito Central – cujo 

transporte desde 1930 era realizado por uma linha de ônibus – são iniciadas 

posteriormente nesse ano e logo se tornam, entretanto, alvo das reclamações dos 

periódicos, tanto em relação à morosidade das obras, como ao acúmulo de material 

nas principais artérias da cidade, atrapalhando o trânsito. A questão técnica também 

influía no discurso pela volta do bonde no transporte entre Cidade Alta e Ribeira, 

uma vez que o ônibus teria uma maior dificuldade em vencer as ladeiras que separam 

os dois bairros do que o bonde elétrico. Além disso, o veículo automotor ainda era 

considerado um transporte de alto custo para a população. 

 

A Empresa Força e Luz, no proposito de bem preencher as 
necessidade de transporte urbano desta capital, que cada dia se 
tornam mais prementes, iniciou há tempos a construção da linha de 
bondes Cidade Alta – Ribeira. Há muito que o trafego entre os 
nossos dois mais movimentados bairros vem exigindo da parte da 
Companhia uma intensificação no serviço de veículos. Os ônibus 
que atualmente correm não satisfazem as condições de transporte 
rápido, barato e comodo que tanto se faz preciso nas cidades 
populosas e que têm o seu movimento comercial centralizado (A 
PROPÓSITO, 1934, p. 01).  
 

Sobre a dificuldade da subida pelos ônibus e a necessidade de bondes:  
 
É, de facto, uma dificuldade e um sacrifício a subida para a Cidade 
Alta, nos ônibus da empresa, em certas horas do dia. Os pesados 
veículos vêm super-lotados, pelo habito que têm os motorneiros de 
parar nos postos de sinal, ainda mesmo quando os carros que 
dirigem já se acham com a sua lotação bastante excedida. [...]. O 
serviço de bondes virá desafogar grandemente o nosso transporte. A 
companhia terá que pôr em movimento, diariamente, entre a Ribeira 
e a Cidade Alta, pelo menos três bondes. Espera-se que os aludidos 
veículos venham a trafegar nos princípios de abril, dada a 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hercolino_Cascardo&action=edit&redlink=1
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morosidade dos preparativos de trilhos e cabos necessários ao 
trafego (A PROPÓSITO, 1934, p. 01). 
 

Sobre os transtornos no calçamento:  
 
Causa má impressão aos passantes o amontoamento, nas principais 
ruas da cidade e nos pontos de maior circulação, como, por 
exemplo, no cruzamento da Avenida Junqueira Aires com a praça 7 
de Setembro e da Avenida Rio Branco com a Ulisses Caldas, de 
pedras, trilhos e detritos de paralelepípedos.  É certo que o 
assentamento de carris urbanos em ruas já calçadas traz 
necessariamente a remoção de pedras em toda a linha, e nem sempre 
se consegue, na recolocação dos paralelepípedos, a continuidade e o 
nivelamento anteriores (A PROPÓSITO, 1934, p. 01). 
 

O bonde embora coexistisse com o transporte dos auto-ônibus, ainda 

representava, com base nos discursos da época, um importante equipamento na vida 

urbana de Natal. A nova linha de bondes do Circuito Central é inaugurada em 22 de 

junho de 1934, materializando, assim, a reivindicação requerida pela população. A 

viagem inaugural é realizada por uma série de autoridades, tais como o novo gerente 

da Companhia Força e Luz, o Sr. J. W. Brown, e o interventor Mário Câmara. Durante 

a inauguração se pôde verificar a qualidade da “excelente linha recentemente 

construída” (A INAUGURAÇÃO..., 1934, p. 02). A situação favorável nas condições 

do transporte pelos tramways, entretanto, não dura por muito tempo. Já no início de 

1935, o periódico “A República” publica uma dura crítica ao chamado “péssimo” 

serviço de bondes da capital Natal, taxando a “Força e Luz” de “companhia 

estrangeira, usurpadora e gananciosa” (O MOMENTO..., 1935). Segundo a 

reportagem a Companhia não vinha cumprindo com os horários e com as reposições 

dos veículos de bonde como deveria. 

 
Os bondes que a Cia. Força e Luz põe á disposição do publico são 
insufficientes para satisfazer as necessidades de transporte de uma 
cidade como a nossa. Si isso acontece no centro, acontece nos 
arrabaldes, que só de vinte em vinte minutos, quando há felicidade, 
dispõem desse meio de comunicação. O peior, porém, é que não há 
possibilidade desses carros se enquadrarem no horário affixado na 
secção da Cia. Força e Luz da Cidade Alta. O horário é apenas uma 
tapeação, e dos bondes não errará quem disser como da missa e da 
maré: é esperar ao pé (OS BONDES..., 1935, p. 01). 

 
A precariedade da condição da Companhia Força e Luz do Nordeste do Brasil 

não se restringe apenas à prestação dos serviços. Em 13 de fevereiro de 1935 é 

noticiada a greve dos empregados da Companhia. A diretoria da empresa ao não 
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atender as reivindicações dos operários deflagra a greve que se inicia com a suspensão 

do tráfego dos bondes, depois das 16 horas do referido dia. A animosidade dos 

grevistas, aliada à revolta da população, faz com que o gerente da “Força e Luz”, J. 

Brown, solicite ao Chefe da Polícia, Sr. Potyguar Fernandes, proteção às propriedades 

da empresa, por temer depredações (A REPUBLICA, 1935). A má qualidade do 

material rodante e de suas linhas não se restringia apenas a uma determinada fração 

da cidade e sim se alastrava por todos os bairros servidos pelos bondes. A falta de 

bondes em circulação, seja no Alecrim, seja no Tirol, forçava diversas vezes os 

habitantes dessas localidades a se deslocarem a pé. Dos oito carros em circulação, 

quatro se encontravam em estado de lastimável. Apesar disso, algumas posições ainda 

defendiam que a culpa não seria da Companhia, mas sim “da cidade, que está 

progredindo damnadamente! [...]" (ARAUJO, 1935). 

 
[...] Quanto ao movimento de bondes, nem é bom falar. A linha que 
vai do Natal Club ao Aero está e tal forma arruinada que, em certas 
occasiões, os vehiculos mais parecem embarcações no mar alto, 
balanceadas pela força das ondas. Ademais, succedem-se os 
descarrilamentos nas curvas da praça Pio X e avenida Hermes da 
Fonseca, dando lugar a que o transporte fique prejudicado por 
longas horas, como já hontem aconteceu, e a que, em consequencia, 
os menos abastados venham a pé até o centro da cidade, em epoca 
de chuvas constantes. Urge uma providencia immediata do sr. 
Gerente, devendo considerar que as más condicções dos referidos 
serviços não prejudicam apenas uma casa ou uma rua, mas um 
bairro inteiro. Parece proposito da Cia. Força e Luz não manter, 
como vinha fazendo até poucos dias, bondes na linha do Alecrim, 
após as sessões cinematographicas do cine theatro “São Pedro”. O 
resultado é que terminadas as sessões o publico terá que ficar todo o 
tempo á espera de um bond, que, naquella hora, geralmente entre 22 
e 23 horas, é coisa rara naquellas paragens. [...] (A FORÇA..., 1935, 
p.01). 

 

 Embora o serviço não estivesse em suas melhores condições, a proximidade de 

determinada residência, imóvel ou terreno às linhas dos tramways servia como atrativo 

nos anúncios publicados nos periódicos. Esse fato mostra como os bondes 

constituíam um importante fator de valorização imobiliária, uma vez que 

potencializavam a acessibilidade das localizações dos imóveis sob o seu raio de 

influência. Como visto no Capítulo 01, a acessibilidade incide diretamente no 

aumento do valor da terra urbana. 

 

Vendem-se terrenos no Tyrol com duas frentes sendo uma para a 
Avenida Hermes da Fonseca, com bonde á porta, e outra para a 
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Avenida Affonso Penna, bem como outros ditos na mesma Avenida 
com frente para a rua Ceará-Mirim, bem próximo ao bonde (A 
REPUBLICA, 1936b, p. 07). 
 
ALUGA-SE a família de tratamento uma casa moderna com 4 
quartos, sendo um para empregados, 2 saneamentos piso de madeira 
e mosaico, fóra o com 2 oitões livres, ainda não habitados, sito á rua 
José de Alencar, esquina com a avenida Apody, uma secção de bond 
para todos os bairros da capital (A REPUBLICA, 1937a, p. 03). 
 
VENDEM-SE terrenos na Avenida Hermes da Fonseca servidos por 
bonde, Avenida “Affonso Penna”, e Ceará-Mirim, beneficiados com 
fructeiras. Os interessados poderão procurar no Departamento da 
Fazenda o Sr. Antonio Tavares e na Avenida “Hermes da Fonseca”, 
1074 (A REPUBLICA, 1937d, p.03). 
 

As administrações do Intendente Municipal, Gentil Ferreira, e do Governador 

do Estado, Rafael Fernandes Gurjão, resultariam em diversos melhoramentos 

materiais em Natal, porém, não em relação à infraestrutura dos bondes. Podemos 

chamar esse período de “quarto momento de modernização” de Natal. Durante a 

gestão Gentil Ferreira é dada continuidade ao calçamento dos logradouros, como as 

ruas Felipe Camarão, Acre e Correia Teles, além disso, são construídas diversas 

estradas no município, como a estrada para Ponta Negra, já quase concluída em 1936 

(NATAL..., 1936). São também efetuados melhoramentos no bairro do Alecrim. Entre 

eles, o calçamento da Rua Amaro Barreto e a arborização e implantação de 

equipamentos como canteiros, gramados e bancos no local conhecido como 

“Mangueira” – compreendido entre a Avenida Dois e a Rua Amaro Barreto 

(MELHORAMENTOS..., 1937). A Rua Amaro Barreto era considerada à época a “sala de 

espera de Natal”, sendo também a mais movimentada do bairro, “onde a passagem de 

vehiculos e outros gêneros de transporte é constante e considerável” 

(MELHORAMENTOS..., 1937 p. 01). Três importantes melhorias, no entanto, marcam 

esse período: as obras de abastecimento e saneamento da capital – de 

responsabilidade do Escritório Saturnino de Brito –, a construção do Grande Hotel de 

Natal e do novo Mercado Público. O bonde, em contraponto a esse momento de 

evolução material, continua sendo alvo das críticas dos periódicos, em virtude da 

continuidade na prestação de maus serviços. 

 

Quem viaja num bonde, tiver a curiosidade de verificar os 
pormenores das suas continuas trajectorias pelas ruas da cidade, há 
de, com immensa tristeza, verificar o atrazo em que, a esse respeito, 
ainda nos encontramos. A demora da viagem, interrompida 



P á g i n a  | 157 

 

innumeras vezes por defeitos nos vehiculos francamente evitáveis, o 
descuido dos motorneiros e conductores, provocando muitas vezes 
incidentes desagradáveis, tudo concorre para o conceito pouco 
lisonjeiro que esse serviço desfructa na sociedade natalense 
(MELHORAMENTOS..., 1937, p. 02). 
 

O mau funcionamento da infraestrutura dos bondes faz com que os acidentes 

se tornem cada vez mais constantes. Em 14 de abril de 1937 é noticiado mais um 

descarrilamento de bonde no cruzamento entre as avenidas Rio Branco e Ulisses 

Caldas – trecho pertencente à linha Alecrim – Cais do Porto – ponto movimentado da 

cidade, devido à falha no freio comum do veículo número 17 (A BONDE..., 1937). Em 

contrapartida, os automóveis se popularizam. Nesse mesmo mês de abril é inaugurada 

a primeira agência da Chevrolet em Natal, situada na Avenida Nysia Floresta, antiga 

Sachet, e de propriedade do Sr. Alves Billa (A REPUBLICA, 1937f). Além disso, é 

realizada, no Teatro Carlos Gomes, a exposição dos novos modelos de automóveis 

Ford, modelo V8-1937, pelo representante da marca H. Brounstein, que consistia em 

um verdadeiro espetáculo, contando com a  apresentação de músicos de renome 

nacional como o  violinista Léo Cherniavsky (A REPUBLICA, 1937c). 

 

Há muito ouço dizer que Natal é uma praça de automóveis que 
melhora cada dia. Os carros são excelentes, e talvez, como 
“consequencia as corridas são caras”. Os últimos modelos para 
aluguel se cruzam com os modelos de luxo dos nossos homens ricos. 
Mas não tínhamos ainda agencias que estivessem à altura desse 
progresso dos nossos automóveis. Casas alugadas, escondidas, 
resultantes de remodelações apressadas, sem mostruários 
interessantes (A REPUBLICA, 1937f, p. 02). 

 

A cidade cresce e se moderniza. Em 1937, as obras de abastecimento e 

esgotamento sanitário se encontram em pleno desenvolvimento e são inaugurados 

diversos novos edifícios pela administração Rafael Fernandes, tais como o da 

Repartição de Saneamento de Natal, o Mercado Público da Cidade Alta, a Delegacia 

de Polícia do 1º Distrito, bem como, são efetuadas reformas em edifícios públicos 

como o Quartel da Força Pública Militar. Enquanto isso, os bondes parecem não mais 

acompanhar o crescimento urbano de Natal (LUZ..., 1937). A única linha tida como em 

estado satisfatório de funcionamento é a Alecrim – Cais do Porto. A reportagem 

publicada em “A República” afirma que o então crescimento dos bairros de Petrópolis 

e Tirol, que recebiam a cada dia novas edificações, não condizia com o deficitário 

atendimento pelas linhas de bonde que serviam essas zonas da cidade. A falta de um 
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cruzamento das linhas na Avenida João Pessoa – artéria de grande movimento – 

estaria dificultando, segundo o artigo, a distribuição dos fluxos da linha vindo da 

Ribeira em direção ao Tirol e a Petrópolis. 

 
Figuras 59, 60 – Apresentação dos novos modelos do Ford V8 no palco do Teatro 

Carlos Gomes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
O serviço de bondes e luz da cidade está passando por uma crise sob 
o ponto de vista de funccionamento que, [...]ir assim, essas 
irregularidades se tornando communs. Isso quanto ao movimento 
diário e illuminação das ruas. Porque em outros aspectos a Força e 
Luz tem coisas muito mais desagradáveis no seu metabolismo 
commercial. No serviço de bondes só existe hoje com o destaque de 
satisfactorio o da linha Alecrim – Caes do Porto. O resto não vale 
nada e só serve para fazer perder o tempo e aumentar a neurasthenia 
aos que residem nos outros bairros. Haja vista a incomprehensivel 
resolução da Força e Luz de não fazer o cruzamento das linhas na 
rua João Pessoa para os bonds de Tyrol e Petropolis. Só isso causa os 
maiores transtornos a quem viaja da Ribeira para aquelles bairros 
[...]. Calcula-se a construcção de um prédio por dia na cidade. Pode 
ser tomado esse calculo como um excesso. Mas a vista abrange 
todos os dias aspectos novos. Os bairros de Tyrol e Petropolis já 

Fonte: A República,  1937. 
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representam muita coisa como um avanço para o embellezamento 
da capital. Predios modernos, terrenos valorisados, procura 
crescente, próximas instalações de saneamento. Entretanto não 
contam com serviço de bondes capaz de satisfazel-os ao mínimo. 
Não há bondes directos. Nem linhas para isso. Não parece, todavia, 
difficil uma solução ao menos quanto ao cruzamento das linhas na 
rua João Pessôa, systema que em toda parte se faz necessário ao bom 
trafego” (LUZ..., 1937, p. 02). 

 

Até mesmo a afirmação de que a linha Alecrim – Cais do Porto trafegava de 

maneira satisfatória gera discórdia. A posição do cronista Danilo, de “A República”, 

ocasiona contestações por parte de outros colaboradores do próprio folhetim, que 

relatou que essa linha seria uma das mais problemáticas (A REMODELAÇÃO..., 1937). 

Os bondes dessa linha, de acordo com a réplica, estariam fazendo baldeações 

impróprias em frente ao cemitério do Alecrim, prejudicando, assim, os usuários que 

teriam constantemente que trocar de veículo, arriscando-se a ter que pagar nova 

passagem ou a perder o bonde durante a troca. 

 

Figura 61 – Imagem da inauguração do novo mercado da Cidade Alta. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, de boa-fé, commeteu o apreciado chronista mundano 
desta folha uma grave injuria ao trafego, afirmando que “no serviço 
de bondes só existe hoje com o destaque satisfactorio o da linha 
Alecrim – Caes do Porto”. Em verdade, não posso compreender o 
motivo em que se baseiou o articulador para dizer tamanha 
blasphemia. Tão absurda é esta hypothese [...]. A linha Alecrim – 
Caes do Porto é, talvez, a mais mal servida pelos carros da empresa 
ingleza. E, na ânsia de conquistar o campeonato da irregularidade, 
demora, e tantas outras cousas a ella comuns, está, nestes últimos 

Fonte: A República, 1937. 
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dias, não sei porque razões, com uma inovação que não deixa de ser 
desagradável. Em frente ao cemitério, vem sendo adoptada, á 
maneira da Great Western na ponte de Cobé, uma baldeação 
incommoda, iniqua, incomprehensivel e irritante (A 
REMODELAÇÃO..., 1937, p. 02). 

 

O cronista Danilo, em artigo seguinte, reconhece a sua ignorância em relação à 

baldeação que vinha sendo realizada e ataca o monopólio da Companhia Força e Luz 

do Nordeste do Brasil como concessionária das linhas de bonde, como o principal 

fator para a decadência do serviço. Além disso, segundo ele, as deficiências técnicas 

estariam impossibilitando a ida do bonde aos bairros de Tirol e Petrópolis, que viviam 

então, intenso crescimento (VOLTANDO..., 1937). Natal, então com 50 mil habitantes, 

sofre as consequências do transporte público de má qualidade. 

 
Um collaborador deste jornal achou que não fui razoável quando dei 
como satisfactorio o serviço de bondes na linha Alecrim – Caes do 
Porto. Quero agora explicar que o meu conhecimento certo do 
trafego nessa linha se restringe ao trecho Caes do Porto – Natal 
Club. Como não temos mais a linha circular citei a placa que 
actualmente serve para aquelle ponto. Esse assumpto de linhas de 
bondes em Natal está tão precário, que somos forçados a dizer que 
antes da Força e Luz havia mais linhas e mais elementos de trafego. 
A Força e Luz ficou com o monopólio dos transportes (o monopólio 
é sempre perigoso!) e nos cortou o trafego em bôa parte da sua 
melhor serventia. Somos hoje uma cidade de mais de 50 mil 
habitantes, só temos uma linha central contornando a praça André 
de Albuquerque, não há bondes directos para os bairros do Tyrol e 
Petropolis, o preço das cadernetas de passagens não tem um real de 
abatimento, o que não há nos outros logares fora do domínio das 
Empresas Electricas, nem desvios para viagens circulares Ribeira-
Cidade, e outras, e outras tantas coisas. Que os bondes estejam 
fazendo baldeações defronte do cemitério, onde não cahiu nenhuma 
ponte, nem arrancaram nenhum trilho, isso é que eu não sabia, além 
das muitas coisas ruins que a Força e Luz está nos obrigando a 
engulir... (VOLTANDO..., 1937, p. 08). 

 

A falta do cruzamento das linhas na Rua João Pessoa atravanca a continuidade 

do fluxo para a área da cidade além desse logradouro. Os habitantes do Tirol, destarte, 

têm que se contentar com o atendimento parcial das linhas implantadas em suas ruas, 

além disso, o material rodante e o reparo das linhas é realizado a partir do 

reaproveitamento de peças e partes de outras linhas, acentuando, dessa forma, a 

deficiência do serviço. A crônica transcrita abaixo ilustra a situação do cidadão 

dependente do transporte e residente nesse bairro da capital. 
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Quatorze horas. No “ponto” da Avenida Rio Branco espero um 
bonde do Tyrol. O calor não me dá animo para desistir do 
costumeiro exercício de paciência. Soffrem assim os que residem ou 
têm negócios na grande zona urbana que se extende além da rua 
João Pessoa. Espero, contando os minutos, ao menos para me 
distrahir. Olho os “preparativos” de um futuro cruzamento para 
“melhorar” o trafego em favor dos petropolitanos, e tyrolenses. 
“Chaves” carcomidas de outras linhas que foram substituídas ahi 
pelos domínios das Emprezas Electricas Brasileiras. Aqui, só mesmo 
ferro velho e promessas... (EMQUANTO..., 1937, p. 02). 
 

 Os problemas na linha de bondes do Alecrim prejudicavam consideravelmente 

a população que residia naquele bairro, assim como, em Lagoa Seca, uma vez que o 

bonde ainda representava o principal vetor de comunicação dessas áreas com o 

restante da cidade em termos de deslocamento das massas. Os últimos bondes que 

saiam em direção a essas localidades, partiam do Natal-Clube por volta das 23 horas, 

portanto, os últimos em relação aos demais, embora os seus usuários fossem os que 

mais necessitavam do serviço. No quadro que vemos abaixo estão dispostos os 

horários de partida dos últimos bondes para os diferentes bairros da capital. Merece a 

menção do carro da linha Alecrim-Lagoa Seca como “Operário”, distinguindo bem a 

característica dos habitantes dessa fração urbana.  

 

QUADRO 02 - Horário dos últimos bondes. Partindo do Natal-Clube 

Destino                                         Horário 

Tirol 22h34 

Petrópolis 22h46 

Cais do Porto 23h10 

Alecrim 23h10 

Lagoa Seca 23h13 

Operário (Via Alecrim e Lagoa Seca) 24h00 

Fonte: A República, 1937 

 

Outro bairro de característica operária, especialmente de ferroviários – como 

visto no Capítulo 02, quando se discutiu a implantação do parque da E.F. Central do 

Rio Grande do Norte – que sofria com a omissão dos investimentos públicos, 

principalmente no tocante à falta de transportes públicos que o atendesse, era a 

comunidade das Rocas, que comumente era descrita pelos periódicos da época como 
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uma “parte do sertão” no litoral, visto a sua precariedade. As necessidades das 

populações residentes no bairro das Rocas em meados da década de 1930 eram 

prementes e, entre as várias faltas existentes, se fazia sentir notadamente a ausência 

de bondes no local. Esse fato reforça a ideia de que as Rocas sofreram um intenso 

processo de segmentação social operado pela construção do parque ferroviário em 

suas imediações – como já constatado nos capítulos anteriores. 

 

Hontem, já a tarde cahia, visitámos as Roccas. Actualmente, em 
Natal, fala-se muito no progresso da Cidade Alta, no movimento da 
Ribeira, nas construcções do Tyrol e Petropolis, mas, por 
lamentável esquecimento, não se fala na pobresa das Roccas. Bairro 
de operários, visinho do Potengy, as Roccas, na humildade das suas 
ruas, na acolhedora bondade do seu povo, constitue, hoje, um dos 
mais pitorescos pontos da cidade. [...] O bonde nos deixou no fim da 
Ribeira, como que apresentando o casario pequeno e acanhado das 
Roccas, onde, certamente, há tantas necessidades quantos os 
corações palpitam. [...] (A MODERNIZAÇÃO..., 1937, p. 02). 
 

Até mesmo as linhas mais movimentadas, como a do Cais do Porto-Alecrim, 

sofriam com a irregularidade dos horários e com a carência de novos carros em 

circulação. Enquanto que nos horários de pico, entre 10 horas e meio-dia e das 4 às 6 

da tarde, a circulação se dá normalmente, embora os poucos carros trafeguem 

abarrotados, “transbordando de pingentes”, nos demais horários a ausência de 

veículos faz com que os usuários tenham que esperar “durante meia hora” a passagem 

de um novo bonde (NATAL..., 1937). A prática de reutilização de bondes 

reaproveitados de outros centros urbanos, corriqueiramente demandava que os 

veículos defeituosos fossem recolhidos à Usina do Oitizeiro para reparos. Os bondes, 

segundo o cronista Danilo – de “A República” – eram tão barulhentos que mais 

pareciam uma “locomotiva arrazada” (ASSUMPTO..., 1937). Os investimentos 

prometidos pela Companhia Força e Luz do Nordeste do Brasil não se materializavam 

e a situação passou a enfrentar duras críticas da imprensa da cidade. 

 
[...]. Faz hoje precisamente cinco meses que, após algumas notas 
sobre a Força e Luz publicadas neste jornal, esteve nesta redação 
um seu representante pedindo que annunciasse o seguinte: - 
chegada em breves dias de dois bondes novos; que dentro de trez 
mezes seria construída a linha dupla do Alecrim; que o serviço das 
linhas do Tyrol e Petropolis seria “ampliado de modo a servir ao 
publico efficientemente”. Depois de cinco mezes os bondes novos 
não chegaram, nem foi ampliado o serviço de bondes do Tyrol e 
Petropolis. Apenas se tornou dupla a linha do Alecrim. Mas, vejam 
bem: quanto ao trafego para Petropolis e Tyrol apenas se prometteu 
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ampliar, sem dizer quando, nem se falou no cruzamento de linhas 
no Natal-Club, ponto essencial para um serviço directo efficiente. O 
que se fez, para tapear, foi a collocação das chaves, umas novas e 
outras velhas, nos locaes respectivos, que estão entulhando até 
agora as vias publicas. [...] (ASSUMPTO..., 1937, p. 02). 
 

A duplicação da linha até o Alecrim reforçava o transporte naquele setor onde 

o volume de passageiros era o mais considerável, entretanto, Tirol e Petrópolis 

ressentiam de maiores investimentos na infraestrutura do serviço de transporte que 

os atendia. Além disso, o mal estado de conservação dos bondes em circulação em 

Natal passava a se tornar questão de segurança pública, uma vez que os acidentes 

eram mais constantes e em maiores proporções (PERIGOS..., 1937). Aqueles que 

possuem automóvel e não dependem do bonde para se locomover são descritos como 

indivíduos de “sorte”, já que não estão sujeitos aos “perigos” de se transitar nos 

tramways natalenses. No fragmento a seguir percebe-se também que é lamentado o 

fato de que a infraestrutura ao invés de ter evoluído, teria decaído consideravelmente 

no decorrer dos anos, como, por exemplo, a inoperância de linhas anteriormente 

ativas, como no caso da linha de Areia Preta. 

 
[...]. Cidade de mais de cincoenta mil habitantes, vive hoje sujeita a 
uma dúzia de carros aproveitados, circulando em linhas reduzidas, 
por preços elevados para percursos pequeníssimos. Em 
consequência, carros que deviam ser destruídos por imprestáveis 
provocam todos os dias verdadeiros desastres em passageiros, 
principalmente senhoras. Já se tornaram acontecimentos communs 
os frequentes incêndios nos “controllers” dos carros, occasionando 
sustos, quedas, ferimentos certos, abalos violentos. Hontem, 
justamente quando o comercio estava para reabrir, verificou-se uma 
dessas occorrencias. Um bonde começou a incendiar nas 
proximidades da praça André de Albuquerque e se arrastou até 
defronte da Delegacia Fiscal. Nesse ponto parou de uma vez e o fogo 
tomou conta do seu lastro arruinado. Quem não possue a sorte de se 
vêr livre dos bondes, porque tem automóvel, voltou ao trabalho a pé, 
commentando os aborrecimentos da meia hora de paralysação geral 
do trafego. [...]. Praia do Meio e Areia Preta estão cheios de 
veranistas. Mas é um sacrifício veranear nas praias de Natal. Nem 
bonde, nem omnibus. E a gente pensar que Areia Preta já teve linha 
de bondes há uns vinte annos! E já tivemos trafego directo de 
bondes para Petropolis e Tyrol [...] (PERIGOS..., 1937, p. 02). 

 
Como medida no sentido de atenuar a situação, a Companhia Força e Luz 

adquire mais dois novos bondes, o que, no entanto, não é visto como suficiente para 

sanar as dificuldades no sistema, pois “dois bondes mais não vêm satisfazer as 

condições de funccionamento dos vehiculos que trafegam em nossas ruas, todos elles 

em estado precário de conservação” (MAIS..., 1937, p. 02). Nesse momento também é 
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vivenciada uma redução no número dos usuários do bonde, não porque esses tenham 

perdido a sua utilidade frente às linhas de auto-ônibus, mas porque a grande parcela 

do seu público – a população operária do Alecrim e de Lagoa Seca – simplesmente não 

pode arcar com o custo do serviço, elevado apesar das condições precárias: “o operário 

de Lagôa Secca, por exemplo, não tem mil e duzentos para passagens de ida e volta 

uma vez ao dia ou o duplo se quiser almoçar em casa” (CADA..., 1937, p. 02). Esse fato, 

portanto, se torna o argumento principal apresentado pela Companhia contra a 

melhoria do serviço urbano de transporte, já que, segundo ela, o movimento de 

passageiros não compensaria o investimento.  Em relação às obras públicas, em 

continuidade ao programa de gestão Omar O’Grady, o novo edil, Gentil Ferreira, 

enfatiza as medidas de facilitação do tráfego de Natal, a partir de investimentos em  

pavimentação, alargamento e abertura de novas ruas e avenidas. Essa medida parece 

estar em consonância com o número crescente de automóveis circulando em Natal. 

 

A Prefeitura de Natal está dando execução aos serviços de 
alargamento da Rua Juvino Barretto e da Praça Augusto Severo, 
tendo iniciado também a abertura da avenida de ligação entre as 
avenidas Junqueira Ayres e Nysia Floresta, através daquella praça. 
[...]. Todo o muro de contorno da propriedade dos Salesianos foi 
recuado em grande parte e elevado em outras, restando, na Rua 
Juvino Barretto, pequeno trecho de residência que será em breve 
solucionado, afim de que fique completo o alargamento em toda a 
extensão da rua. Em consequência o trafego ficará grandemente 
beneficiado, sobretudo, na Rua Juvino Barreto, artéria de intenso 
movimento, que dentro de pouco tempo terá todo o seu calçamento 
renovado (FACILITANDO..., 1937, p. 03). 
 

A evolução do número de automóveis no Rio Grande do Norte – em Natal e no 

interior do estado – entre os anos de 1932 e 1936 é considerável. O Departamento de 

Estatística do Estado contabiliza o aumento do número de automóveis – carros e 

caminhões – existentes em Natal de 186, em 1932, para 321, em 193670. Esse total 

representa um aumento de 72% em apenas quatro anos (AUTOMOVEIS..., 1937). 

Apesar disso, o número ainda refletia um acesso restrito em frente a uma população 

de 50 mil habitantes, o que demonstra que a grande maioria da população ainda era 

muito dependente do transporte público. 

 

 

                                                           
70

 No interior do estado esse número evolui de 329 em 1932, para 615, em 1936. A quantidade de 
automóveis em todo o RN (interior e capital) contabiliza 515, em 1932, e 936, em 1936. 
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QUADRO 03 - Número de veículos automotores em Natal no ano de 1936 

Tipo de 

veículo 
Oficial Particular Aluguel Total 

Automóveis 34 132 73 239 

Caminhões 12 24 46 82 

Ambos _ _ _ 321 

Fonte: A República, 1937. 

 

Em fins de 1937, várias realizações viárias são iniciadas, tendo como norte as 

diretrizes estabelecidas pelo Plano Palumbo de 1929, tais como a avenida “em 

contorno á Montagem e a Limpa, ligando os bairros centraes á Praia do Meio” 

(MELHORANDO..., 1937). Uma das grandes obras do período é a passagem de uma 

nova Avenida na Praça Augusto Severo, segmentando-a ao meio. A medida tem como 

grande objetivo possibilitar a comunicação entre duas importantes artérias da cidade: 

as avenidas Junqueira Aires e Nísia Floresta. Essa intervenção é vista de maneira 

imperiosa pelos periódicos, triste, porém, necessário ao progresso material da cidade. 

 

O jardim da praça Augusto Severo cahiu em cheio no plano 
esthetico da cidade. Por elle se fará a juncção das Avenidas 
Junqueira Ayres e Nysia Floresta. Mas, por uma dessas coisas do 
destino, uma das pontes mais pitorescas e a velha cabana de pedra 
ficaram na faixa projectada através do jardim. Hontem passei por lá 
e tive uma pena enorme diante da demolição impiedosa. Da cabana 
restavam apenas as pedras espalhadas no quadrado de cimento que 
o tempo arrebentara. Da ponte, as marretas levavam as primeiras 
mirantes imitando madeira tosca. Sobre a ponte cruzavam os 
demolidores. A obra de Herculano Ramos estava ali sofrendo o 
golpe austero e decidido. Perto, o machado rotava as arvores pelos 
troncos. E eu pensei, e commigo muita gente pensou: Cahiu a 
cabana tosca. A ponte rustica desaparece. Entretanto, há de ficar 
alguma coisa na lembrança daquelles que viram nos velhos tempos a 
praça movimentada, sonora, cheia de gente e cheia de vida. A cabana 
foi recanto romântico de namorados felizes. A ponte delicioso 
passatempo, idyllio da juventude sentimental, ponto de recordações 
agradáveis que as pelliculas photographicas fixaram. E tudo isso há 
de deixar saudade... O sentimentalismo, todavia, cede logar aos 
factores do progresso. Ali será em breve uma larga avenida. Transito 
fácil, linha de bonde, estação de espera, movimento mundano. Em 
consequência, alargamento do trecho final da Avenida Junqueira 
Ayres e de toda a rua Juvino Barreto (MELHORANDO..., 1937, p. 
02). 
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A descaracterização da Praça Augusto Severo, com a passagem de uma nova 

avenida partindo-a ao meio de certa maneira simboliza o momento então vivido em 

Natal: uma concepção urbana calcada nos moldes organizacionais norte-americanos – 

inclusive já delineados desde o Plano elaborado pelo arquiteto Giácomo Palumbo, em 

1929 – onde se é privilegiado a abertura de grandes e largas avenidas destinadas à 

circulação dos veículos automotores. O bonde apesar de ainda existir perde espaço 

tanto no sentido do investimento público, como também na pauta da própria empresa 

responsável pelos serviços, a Companhia Força e Luz do Nordeste do Brasil. O bonde 

passa a ser associado ao transporte das massas operárias em fins da década de 1920, 

uma parcela da população dependente do sistema dos elétricos, porém, que não 

detinha condições financeiras muitas vezes para custear as passagens. Como o 

público-alvo das linhas de bonde aparentemente não renderia à empresa os lucros 

pretendidos, os investimentos de melhoria da infraestrutura passam a ser cada vez 

mais escassos, o que ocasiona o sucateamento do material rodante e dos trilhos. As 

aquisições em termos de transporte público nesse momento voltam a ter como foco os 

veículos tipo auto-ônibus, o que de certa maneira cristaliza a rede de bondes na 

cidade, cujo último prolongamento acontece ainda no ano de 1926, em direção a Lagoa 

Seca. Portanto, os carris urbanos que foram na década de 1910 e 1920 grandes 

elementos de vetorização do crescimento da mancha urbana na cidade – 

especialmente da áreas que correspondem aos bairros do Alecrim, Tirol e Petrópolis – 

durante o decorrer da década de 1930 enfrentam um processo de obliteração por meio 

dos investimentos em prol dos veículos automotores, o que culminaria na sua 

extinção durante o início da década de 1950. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As redes técnicas urbanas, como assim denomina Gabriel Dupuy (1998), foram 

elementos primordiais no processo de estruturação da cidade. A partir da segunda 

metade do século XIX, a instalação sistemática desses mecanismos iria redefinir a 

maneira de se intervir sobre o urbano e a sua distribuição nas diversas frações da 

cidade estaria atrelada à valorização da terra urbana, reconfigurando, assim, 

localizações, como corroborou Flávio Villaça (1998). Esse procedimento distributivo 

está vinculado às decisões político-administrativas dos poderes dirigentes, seja no 

âmbito do território regional, seja no âmbito do território intra-urbano (RAFFESTIN, 

1993). Redes técnicas de transporte, como as ferrovias e os bondes, não escapam a 

essa assertiva, assim como as demais categorias de infraestrutura urbana.  

Os bondes e as ferrovias, portanto, atuam definindo diferentes processos dentro 

desse âmbito, especialmente a partir de duas frentes distintas: crescimento urbano, 

gerado pela ocupação de áreas dentro da cidade, e distribuição sócio-espacial das 

diferentes populações. A primeira frente é referente aos processos de formação e 

consolidação de novas frações a partir da atração populacional. A segunda é marcada 

pela ocorrência de fenômenos como integração, segmentação e diferenciação sócio-

espacial, como definiu Luiz Queiroz Ribeiro (2004).  

Como visto ao longo deste estudo, apesar de compartilharem a característica 

de se deslocarem sobre trilhos – estruturas fixas –, o bonde e a ferrovia são 

mecanismos cuja implantação gerou respostas espaciais distintas no âmbito intra-

urbano da cidade do Natal. As vias férreas, instaladas na capital potiguar a partir da 

década de 1880, atuaram mais significativamente na formação e consolidação de 

bairros das camadas mais populares e como elemento segmentador desses próprios 

bairros em relação ao arranjo espacial da cidade71. Em contrapartida, o sistema de 

carris urbanos instalados em 1908, à tração animal, e eletrificados em 1911, 

contribuíram, sobretudo, no processo de integração das áreas suburbanas, o que 

ocasionou, consequentemente, a intensificação na ocupação dessas áreas, 

consolidando-as. Cada uma dessas estruturas físicas atuou de maneira diversa. A 

seguir, procuramos especificar, de acordo com cada rede técnica – ferrovias e bondes –

                                                           
71

 A via férrea também atua como elemento integrador, como no caso da comunidade de Igapó cuja 
comunicação com Natal até fins da década de 1920 se dava quase que exclusivamente pela linha de 
trem. Esse processo, entretanto, no âmbito do nosso recorte temporal, é uma exceção no contexto 
urbano de Natal. É importante também destacar que Igapó, no período estudado, não pertencia sequer 
ao município da capital e, consequentemente, à sua zona urbana, embora faça parte nos dias atuais. 
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, os processos urbanos correspondentes aos seus respectivos elementos estruturais, 

apresentando, dessa forma, constatações peculiares. 

 

FERROVIAS: 

 Complexos e estações: 

Complexo da Great Western: atuou como um elemento no processo de redefinição 

da área correspondente à Praça Augusto Severo. 

Complexo da E. F. Central do RN: consolidou o processo de aterramento dos 

alagadiços entre as Rocas e a relação com o porto (obras de melhoramento). Porém, 

passou a ser um elemento de fronteira entre a zona urbana (Ribeira) e os subúrbios, 

fora dos limites dessa zona (Rocas). A relação com a logística portuária é uma 

condição trabalhada por Horácio Capel (2007), que constatou o mesmo fenômeno no 

seu estudo sobre as vias férreas espanholas e, em especial, na cidade de Barcelona. 

Essa questão, bem como, a análise dos elementos ferroviários como barreiras à 

mobilidade urbana, também é abordada nos trabalhos de Flávio Villaça (1978, 1998). 

Ambos os parques ferroviários: apesar de apresentarem características diversas, 

participaram da formação, modificação e consolidação de diferentes frações 

urbanas. 

 Caminhos: 

Atuaram como elementos de segmentação. Apesar da consolidação dessas 

características apenas de fato acontecer a partir da segunda metade do século XX, 

indícios do processo de diferenciação sócio-espacial podem ser constatados entre as 

diversas frações urbanas que compõem a cidade desde fins do século XIX 

(FERREIRA, 1996, p. 463). Essas evidências podem ser constatadas, sobretudo, no 

caso do Passo da Pátria, cuja comunicação com o restante da cidade e, em especial, 

com o bairro da Cidade Alta, é bastante prejudicada pelo intenso fluxo ferroviário. 

Uma das consequências da segmentação imposta – levando-se em conta que outros 

fatores também contribuíram nesse sentido – foi o paulatino declínio da Feira do 

Passo. A diferenciação sócio-espacial, infligida pela segmentação, é um elemento 
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trabalhado pelos estudos de Luiz Queiroz Ribeiro (2003) que, embora o aplique a 

uma realidade mais atual, se mostrou uma ferramenta adequada à análise do contexto 

observado. Embora o processo estudado encontre-se no passado, situações 

semelhantes continuam acontecendo na contemporaneidade. 

Atraíram população de baixo poder aquisitivo para as suas imediações. Como já 

havia apontado Flávio Villaça (1998), quando ressaltou, em uma abordagem histórica, 

o papel estruturante das ferrovias sobre o espaço intra-urbano das principais 

metrópoles brasileiras, em Natal populações pobres também foram atraídas às 

adjacências da linha férrea. Novos assentamentos foram formados, como no caso da 

Guarita e Igapó, e outros sofreram uma intensificação no processo de ocupação, 

como o Passo da Pátria, parte do Alecrim e Rocas. 

LINHAS DE BONDES: 

 Intensificação na ocupação.  

Áreas até então pouco povoadas, como o bairro da Cidade Nova, tiveram um estímulo 

à construção de novas edificações a partir da chegada das linhas de bonde. Essas 

linhas se materializaram nessa área da cidade antes de existir uma demanda 

proporcional, como no caso de linhas que atenderiam outras zonas urbanas. O mesmo 

fenômeno aconteceu em outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e Recife, 

como bem exemplifica Flávio Villaça (1998). 

 

 Integração espacial. 

Os bairros operários de Natal, Alecrim e Lagoa Seca, até a instalação das linhas dos 

carris elétricos, apresentavam uma falta de integração com o centro, especialmente 

devido à presença do riacho do Baldo, que atuava como barreira, dificultando a 

mobilidade da população residente nessas áreas. A linha de bonde durante as décadas 

de 1910 e 1920 – até o aterro e canalização do riacho, bem como, a pavimentação das 

vias adjacentes e a abertura de novas artérias – constitui nesse período quase o único 

vetor de comunicação do Alecrim e de Lagoa Seca com a área central, local de trabalho 

de boa parte da população. Os bondes em Natal, depois associado ao transporte das 

massas operárias, se tornaram elementos vitais na mobilidade dessa parcela social 
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urbana, semelhantemente ao processo que aconteceu nas cidades europeias a partir da 

segunda metade do século XIX, como analisado por José Luis Oyón (2003). 

Como forma de simplificar a exposição e a relação entre esses processos, elaboramos 

os seguintes diagramas. 

Figura 62 – Diagrama síntese dos processos provocados pelas redes técnicas de 
transporte. Fonte: Elaboração do autor por meio da análise dos dados do estudo. 
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Figura 63 – Diagrama síntese do processo de ocupação sócio-espacial e de sua relação 
com as redes técnicas sobre trilhos no ambiente intra-urbano. Fonte: Elaboração do 

autor por meio da análise dos dados do estudo. 

 

Esses diagramas demonstram como as redes técnicas de transporte atuaram 

sobre a organização intra-urbana da cidade do Natal. Entretanto, são modelos que, 

guardando as devidas peculiaridades dos contextos urbanos, bem como, a aplicação 

em momentos históricos diferentes, podem, de certa maneira, se justapor às 

realidades de outras cidades.  

O desenvolvimento do estudo mostrou que realmente as redes técnicas 

influenciam o espaço intra-urbano de forma diversificada, criando e consolidando 

processos e formas sócio-espaciais. Além disso, pôde-se observar que o impacto sobre 

o território da cidade também se dá de maneira diversificada entre os 

edifícios/complexos ferroviários e os caminhos. Apesar de ambas serem de transporte 

sobre trilhos, o bonde e ferrovia geraram consequências urbanas distintas entre si.  

De forma geral, uma das principais contribuições da análise é a constatação de 

que a implantação das redes técnicas de transporte sobre trilhos deixou marcas 

indeléveis na configuração do espaço intra-urbano da capital potiguar. Embora em 

grande parte tenham sido extintas do contexto urbano de Natal – em relação ao 

bonde – ou tenham uma maior restrição no oferecimento dos seus serviços – em 

relação à rede ferroviária – os transportes sobre trilhos exerceram um papel 

fundamental no arranjo das diferentes frações que compõem a sua organização 

interna. As marcas desse passado, portanto, ainda estruturam a cidade do presente. 
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A ferrovia, a intensificação da ocupação urbana e a segmentação do espaço. 

 

Os exemplos a seguir mostram como a ferrovia atuou no contexto intra-

urbano de cidades brasileiras e europeias. Esses estudos de caso foram importantes na 

análise dos processos estudados neste trabalho. Embora, a inserção no corpo do texto 

não correspondesse à finalidade da exposição requerida, eles agora são apresentados 

neste item Apêndice, como forma de complementar as informações do referencial 

teórico e para aqueles que tiverem curiosidade de saber um pouco mais sobre o tema.  

Os casos europeus, das cidades de Santarém, em Portugal, e Barcelona, na Espanha, 

embora consistam realidades urbanas distintas das brasileiras, compartilham 

características com a nossa realidade. Nelas, os mecanismos ferroviários também 

atraíram às suas adjacências populações de baixa renda, que de certa maneira 

passavam a caracterizar as zonas limítrofes aos caminhos e equipamentos. 

 

Barcelona: 

Em Barcelona, o estabelecimento da ferrovia na cidade teve um impacto 

preponderante, uma vez que determinou a transformação dos espaços urbanos e 

diminuiu a área edificável da cidade dentro do perímetro das muralhas medievais. 

Essa diminuição do espaço destinado à edificação teve uma consequência direta na 

organização espacial das classes menos favorecidas na cidade, que passaram a se 

concentrar em “enormes bolsas de pobreza en los barrios más populares y más 

céntricos de las urbes” (GONZÁLEZ, 2005, s.p.).  

A instalação desse mecanismo teria também influência decisiva na ampliação 

dos limites urbanos de Barcelona, uma vez que por meio da criação de novos espaços 

forçou de certa forma a incorporação de áreas posteriores à área amuralhada, 

diretrizes incluídas pelos planos urbanísticos realizados na segunda metade do século 

XIX. As condições de aglomeração da população no espaço amuralhado da cidade 

também ocasionaram diversas epidemias. As razões higiênicas também contribuiriam 

para a derrubada das muralhas1. 

                                                           
1 Até a década de 1840 diversas tentativas de se derrubarem as muralhas em Barcelona foram realizadas. 
Entretanto, esse intento apenas se materializa no ano de 1854, a partir da declaração de uma epidemia 
de cólera. Dessa forma, a derrubada é autorizada pelo Governo (exceto a muralha nas adjacências da 
orla marítima). Em 1858 Barcelona perde a sua condição de praça forte. 
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Apesar da derrubada das muralhas e de outros múltiplos fatores inerentes à 

expansão urbana da cidade, a permanência da estrutura e do traçado medieval na 

região anteriormente intramuros implicou no fato de que as primeiras estações 

ferroviárias barcelonesas foram construídas fora do recinto anteriormente delimitado 

pelas muralhas. As linhas correspondentes às essas estações e complexos foram as 

seguintes: Barcelona-Mataró (1848); Barcelona-Granollers (1854) e Barcelona-

Martorell (1854).  

A intervenção urbanística que marcou a paisagem e o tecido urbanos de 

Barcelona foi realizada a partir do Plano de Expansão projetado pelo engenheiro-

arquiteto Ildefonso Cerdá2, entre os anos de 1855 e 1863. No plano Cerdá estabelece as 

bases daquilo que viria a ser a sua teoria urbanística, que tinha como elemento 

norteador a concepção de cidade como um todo funcional e dinâmico composto por 

elementos estáveis – tais como as vias de circulação, os quarteirões habitacionais, os 

espaços de serviço – e por elementos não estáveis – fluxos de mercadorias, bens e 

pessoas, mediados pelas redes de circulação. A existência de linhas e traçados férreos 

construídos antes da elaboração do plano foram fatores determinantes na concepção 

do novo traçado urbano da cidade pelo urbanista. 

No Plano de Expansão para Barcelona Cerdá traça uma grande via cortando a 

cidade na longitude Leste-Oeste – também chamada de via “transcendental”. Essa via 

corta a linha ferroviária a Granollers e o seu traçado formava uma “vía de 

circunvalación destinada a comunicar entre sí y con el puerto barcelonés, las 

diferentes estaciones existentes y todos los trazados ferroviários” (GONZÁLEZ, 

2005, s.p.). Nesse esquema Cerdá situa a estação central de passageiros nos terrenos 

adjacentes à futura Praça da Catalunha (estação da linha para Martorell), enquanto 

que a estação central de mercadorias é situada nas proximidades do porto da cidade 

(linha para Granollers). 

O plano Cerdá considerava o porto de Barcelona como uma infraestrutura 

central no desenvolvimento urbano da cidade. A conexão entre o porto e as linhas 

ferroviárias é um dos temas centrais no “Plan de Reforma Interior y de Ensanche de 

Barcelona”, de 1859. A conexão se dá, sobretudo, pela localização da nova Estação 

                                                           
2 Ildefonso Cerdá (1815-1876), engenheiro de caminhos, topógrafo, jurista, arquiteto, economista, 
político e urbanista, é tido como um dos pais do urbanismo moderno a partir da publicação de sua 
obra “Teoría general de la urbanización”, de 1867. Nela o urbanista estabelece as bases intelectuais do 
urbanismo “a partir del conocimiento empírico de las ciudades existentes y de la enumeración de las 
diferentes técnicas que se requerían para la mejora de las urbes” (GONZÁLEZ, 2005, s.p.). 
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Ferroviária Central, localizada junto ao porto, formando, dessa maneira, uma espécie 

de complexo de comunicações marítimas e terrestres (GONZÁLEZ, 2005, s.p.).  

A intenção do projeto de Cerdá é, portanto, articular os intercâmbios entre o 

transporte terrestre e o marítimo. Essa prática, de certa maneira, se tornou a praxe 

nos projetos de instalação dos complexos ferroviários na Europa, sendo, 

posteriormente, transposto para outras realidades, como a brasileira. A intenção da 

articulação entre os diferentes modais de transporte é justamente a de manter a 

continuidade no escoamento das mercadorias. A introdução da ferrovia na região 

anteriormente intramuros da capital catalã permitiu consideráveis modificações na 

morfologia urbana, como atesta González (2005, s.p.): 

 
En primer lugar, se construyeron tres nuevas estaciones término en 
diferentes puntos de la ciudad, que ya se hallaba liberada de su 
cinturón de murallas, que fueron las siguientes: estación del 
ferrocarril de Barcelona a Zaragoza (1862); estación del Ferrocarril 
de Barcelona a Sarrià (1863), y estación del Ferrocarril de Barcelona 
a Vilanova y Valls (1881). En segundo lugar, a partir de 1862, las 
sucesivas fusiones comerciales de algunas de las compañías que 
explotaban las líneas de ferrocarril barcelonesas, determinaron la 
construcción, ampliación y modificación de los diferentes trazados 
ferroviarios existentes en Barcelona y permitieron llevar a la 
práctica algunas de las propuestas que Cerdá había venido 
elaborando entre 1855 y 1868 para la integración y desarrollo de la 
red de ferrocarriles en la ciudad, especialmente aquellas que hacían 
referencia a la vía de circunvalación.  

 

Apesar da maior articulação proporcionada pela integração entre as linhas 

férreas na cidade de Barcelona, as propostas de Cerdá – embora aborde uma visão 

funcional e dinâmica – o plano de intervenção não contempla zonas marginais e de 

transição entre as diferentes frações da cidade. A marginalização dessas frações 

urbanas acabou por formar guetos que se tornaram “verdaderas fronteras que 

interrumpían la comunicación y la circulación de vehículos y personas” 

(GONZÁLEZ, 2005, s.p.). 

 A inadequação de boa parte dos traçados ferroviários ao Plano 

elaborado por Ildefonso Cerdá para Barcelona – marcado pela presença de espaços 

contínuos – fez com que na prática fossem criados grandes espaços urbanos 

marginais, espalhados por vários pontos da cidade. 

A população de Barcelona praticamente triplicou entre os anos de 1859 e 1900 

(GONZÁLEZ, 2005). Esse incremento populacional se deu, sobretudo, devido à 

migração de população atraída pelo desenvolvimento industrial da cidade e também 
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pela anexação de municípios circunvizinhos, o que aumentou o número de população 

de baixa renda na cidade. A falta de oferta de habitações, bem como, os altos preços 

dos aluguéis, forçaram essas populações às alternativas de autoconstrução, 

amontoando-se nas áreas preteridas, em especial nas adjacências dos complexos e 

linhas ferroviárias, dando origem a um processo de “guetificação”.  

 
Por otra parte, la falta de viviendas en las que fijar su residencia, la 
imposibilidad de adquirir las pocas disponibles y el alto precio de 
los alquileres constituían otro grave inconveniente para los recién 
llegados. Un problema de difícil solución que propició la creación 
de un tipo de asentamiento humano precario, constituido 
generalmente por agrupaciones de pequeñas viviendas de 
autoconstrucción, barracas y chabolas en zonas que habían 
quedado al margen de la urbanización, por hallarse cercanas a los 
trazados ferroviarios o bien a las zonas industriales aledañas a éstos, 
en donde no existían las más mínimas condiciones higiénicas de 
habitabilidade (GONZÁLEZ, 2005, s.p.).  
 

As populações operárias então passam a se “espremer” nos espaços 

intersticiais deixados entre os armazéns da estrada de ferro e as indústrias e fábricas. 

Guetos foram formados nas regiões próximas à estação de Morrot e entre a montanha 

de Montjuïc e o mar, dando origem a povoados como Can Tunis e, posteriormente, 

Jesús y María, entre outros. Os bairros marginais de Barcelona chegaram a agrupar, 

em 1922, “un total aproximado de 4.000 barracas, en las que se hacinaba una 

población de 20.000 habitantes” (GONZÁLEZ, 2005, s.p.). Dessa forma, pode-se 

afirmar que os traçados ferroviários e suas instalações determinaram a conformação 

de significativas descontinuidades espaciais, especialmente na região periférica da 

cidade. Essas rupturas acontecem tanto em relação à circulação viária, como na 

separação física de bairros inteiros. 

 

São Paulo: 

Em seu estudo acerca da estruturação intra-urbana da metrópole brasileira, 

Flávio Villaça (1978) mostra que a cidade de São Paulo se organiza morfologicamente 

a partir de duas partes distintas, separadas pela barreira córrego – nesse caso o rio 

Tamanduateí – e a ferrovia da Central do Brasil. 

A disposição de barreira física imposta por esses dois elementos fez, de acordo 

com Villaça, que as camadas sociais se dispusessem em zonas distintas da cidade. A 

burguesia e classes mais abastadas ficaram a oeste do rio e da ferrovia, uma vez que 

era o lado do centro. A leste se, instalaram as classes populares. Essa conformação 
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demonstra claramente que as camadas mais ricas da sociedade se apropriam dos 

espaços mais acessíveis da área urbana, aqueles menos acessíveis são ocupados pelas 

camadas inferiores que, por meio do preço elevado da terra urbana, não possuem 

opção e são, destarte, “empurradas” para as áreas rejeitadas pelas elites – o que foi 

visto na discussão inicial deste trabalho. 

Início do século XX, as elites de São Paulo, portanto, privilegiaram a 

proximidade com o centro e a partir dessa direção expande-se para direções sem 

obstáculos físicos que dificultem essa proximidade. Já no lado oposto à barreira do 

Tamanduateí – ferrovia, a falta de acessibilidade com o centro gerou o 

desenvolvimento do sub-centro de negócios do Brás, o primeiro do país destinado às 

classes populares e já se encontrava em plena atividade ainda na década de 1920 

(VILLAÇA, 1978). A Estação do Norte da Estrada de Ferro Central do Brasil instalada 

nas proximidades do Brás veio a reforçar a sua condição de sub-centro – uma vez que 

havia uma demanda premente. Apesar da ênfase que a estação promoveu na 

consolidação do Brás, não se pode afirmar que ela foi a causa exclusiva de sua criação.  

 
Em 1875, uma das principais ferrovias que demandava à cidade de 
São Paulo, e que seria a Estrada de Ferro Central do Brasil, veio 
reforçar a estrutura básica da cidade através de um duplo efeito. O 
primeiro, pela implantação de sua estação terminal “do lado de lá” 
da barreira, exatamente no bairro popular que ali se adensava: o 
Brás. O segundo efeito veio a ser representado pelo grande e linear 
tentáculo urbano que a ferrovia provocou e que hoje atinge Mogi 
das Cruzes, de onde a população é transportada pelos trens de 
subúrbio para aquela estação. Pode-se alegar que o Brás é fruto da 
Estação do Norte, ou que esse terminal ferroviário foi o fator 
determinante do surgimento do Brás como grande sub-centro 
diversificado. [...]. A Estação do Norte contribuiu para o 
desenvolvimento do comércio no Brás e certamente veio a reforçar o 
porte desse sub-centro. [...]. Entretanto, existe base teórica e 
empírica suficiente para se acreditar que o terminal ferroviário 
apenas, não explica suficientemente a permanência e o porte do 
Brás como centro comercial (1978, p. 122-123). 

 
O fator que causou o surgimento prematuro do sub-centro do Brás foi 

justamente a segregação do resto da cidade imposta. Dessa maneira, o Brás se 

constitui por excelência um bairro de concentração de populações imigrantes – 

especialmente italianos – e pela diversidade de lojas e de casas de diversão como os 

teatros e os cinemas (VILLAÇA, 1978). O desenvolvimento do sub-centro, gera um 

evento até então incomum, muitas filiais de suas lojas são, posteriormente, abertas no 
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centro de São Paulo. Portanto, o Brás surgiu antes da degradação do centro principal e 

próximo a ele. 

Em São Paulo, após a chegada da ferrovia em 1867 – a E.F. São Paulo Railway 

ligando Santos a Jundiaí – a localização residencial da burguesia ficou melhor 

definida. A ferrovia definiu duas direções de expansão para a cidade: ao norte – bairro 

da Luz – e ao leste – o Brás. A acessibilidade ao centro ficou dificultada pela 

necessidade de cruzamento da ferrovia. A burguesia, portanto, se instala na direção 

sudoeste, além do vale do Anhangabaú, refletindo, assim, a preferência pelo sítio 

natural e pela acessibilidade ao centro. Entre os fatores que pesam na escolha estão a 

vista da colina e a diferenciação física da chamada “cidade velha” (VILLAÇA, 1978, p. 

177). 

Os Campos Elíseos também se tornam um importante bairro da burguesia 

paulistana. Entretanto, o bairro que se estendia à direção, posteriormente, tem tal 

vetor de ocupação abandonado pelas classes altas, devido à proximidade da ferrovia 

que em suas imediações já apresentava a ocupação de indústrias e bairros populares – 

Barra Funda e Bom Retiro –, como pode-se constatar na citação abaixo. 

 
O bairro [Campos Elíseos] apresenta ruas cruzando-se em ângulo 
reto e uma praça junto à qual foi construída, entre 1881 e 1884, a 
igreja do Sagrado Coração de Jesus e um colégio anexo onde 
estudavam os filhos de famílias que integravam a elite paulistana. 
Entretanto, por localizar-se junto aos trilhos da estrada de ferro e 
face à concorrência de outros sítios com maiores atrativos naturais, 
a burguesia não prosseguiu na direção nitidamente oeste, 
representada por Campos Elíseos, isso significaria continuar junto à 
estrada de ferro cujas imediações já começavam a ser ocupadas por 
indústrias e bairros populares como Barra Funda e Bom Retiro 
(VILLAÇA, 1978, p. 178). 
 

Essa condicionante, destarte, reflete claramente a preferência das elites de São 

Paulo por sítios elevados, como por exemplo, a Avenida Paulista. Ocupação das elites 

em suas adjacências. Como visto, entre os fatores preponderantes para a instalação 

das elites nesses locais estão os sítios altos e secos, a vista panorâmica e a 

acessibilidade ao centro. Na capital paulista a elite ocupa o quadrante sudoeste da 

cidade, o que determina um dos elementos básicos definidores de toda a estrutura 

urbana. 
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Belo Horizonte: 

Belo Horizonte, como é sabido, é uma cidade planejada, projetada para ser a 

nova capital do estado de Minas Gerais e inaugurada no ano de 1896. O projeto 

original designava três zonas de ocupação: a urbana, a suburbana e a rural. Apesar de 

a área suburbana ser cerca de três vezes maior que a urbana, essa última possuía 

avenidas mais largas e compridas, bem como, mais praças e parques. Isso porque, 

desde a concepção da cidade essa zona havia sido planejada para ser a área nobre, 

ocupada pelas classes altas. 

Como não foi definido nenhum tipo de zoneamento pelo engenheiro Aarão 

Reis – responsável técnico do projeto – e pela Comissão Construtora da Cidade, isso 

resultou em um centro não claramente definido. Dessa forma, os estabelecimentos de 

comércio e serviço foram se instalando em Belo Horizonte nas proximidades da praça 

da estação ferroviária, na rua Bahia. Assim, as elites passaram a ocupar a zona sul do 

Ribeirão dos Arrudas – a Zona Urbana projetada – e, destarte, o centro formado desse 

lado da cidade, o que resultou fez com que ambos permanecessem no mesmo lado do 

Ribeirão. As classes baixas migravam para a Zona Norte – Zona Suburbana e do outro 

lado do Ribeirão dos Arrudas, bem como, da estrada de ferro, em relação ao centro –, 

que em 1912 já superava a Sul em população, apesar dessa ainda não ter sido 

completamente ocupada (VILLAÇA, 1978). 

Assim como em São Paulo, que no lado oposto à barreira do Tamanduateí-

ferrovia se desenvolveu o sub-centro de negócios do Brás, no lado oposto do Arrudas-

ferrovia, se desenvolveu o sub-centro da Floresta em Belo Horizonte. Em Belo 

Horizonte a estação de trem construída no lado oposto do rio não atendia o sub-

centro Floresta. Por isso, em torno da estação foi criado um novo sub-centro – o de 

Barreiros – que, posteriormente, se tornou preponderante ao da Floresta. Sobre essa 

condicionante, Villaça em sua tese de doutorado comenta: 

 
Tal como em São Paulo, o ritmo de crescimento do “lado de lá” 
superou o do “lado de cá”. No caso de Belo Horizonte essa 
superação chegou a ser inclusive em termos do contingente total da 
população. Toda a região ao norte do Ribeirão foi, até a década de 
60, ocupada quase que exclusivamente por bairros populares. Nessa 
região, junto à barreira [Ribeirão do Arrudas e ferrovia] e muito 
próximo ao centro principal, surgiu o bairro da Floresta, onde se 
desenvolveu um núcleo comercial diversificado que embora fraco, 
foi o primeiro sub-centro da cidade. Trata-se de um sub-centro 
popular que atende as camadas de renda mais baixa localizadas “do 
lado de lá” da barreira [Ribeirão do Arrudas e ferrovia]. O intenso 
crescimento de Belo Horizonte e o desenvolvimento do vetor 
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industrial – popular na direção SE (Contagem) – neutralizaram essa 
estrutura inicial, arrefecendo inclusive o desenvolvimento da 
Floresta como sub-centro diversificado, este, entretanto, ainda se 
mantém como um dos mais importantes sub-centros de negócios de 
toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Assim, a Floresta 
equivale, em Belo Horizonte, ao Brás em São Paulo, ou seja: o local 
situado “do lado de lá” da barreira, próximo ao centro, para onde 
convergiam (em direção ao centro) os fluxos de deslocamentos 
gerados nos bairros populares, onde surgiu o primeiro sub-centro 
de negócios, sub-centro esse eminentemente popular (1978, p. 120). 

 
A “barreira” formada pela ferrovia limita o acesso porque apresenta poucos 

pontos de cruzamento e devido ao fato de que o movimento dos trens é constante. Ao 

limitar o acesso, dessa maneira, as áreas posteriores à ferrovia em relação ao centro 

são preteridas pelas classes altas e, assim, são ocupadas por camadas menos 

favorecidas. Portanto, a limitação do fluxo imposta se dá como descrito abaixo. 

 
Os esquemas de Belo Horizonte e São Paulo apresentam em comum 
alguns aspectos de funcionamento do mecanismo de mercado, 
através do qual a população disputa localizações que apresentam o 
menor custo e tempo de deslocamento ao centro da cidade. [...]. O 
cruzamento da ferrovia acarreta um aumento do tempo de 
deslocamento, pois os fluxos de tráfego são frequentemente 
interrompidos para a passagem dos trens; o cruzamento da ferrovia 
só é possível através de um limitado número de ruas que a cruzam e 
mesmo nestas, a passagem não é livre. À medida que a cidade se 
expande, pode aumentar o número de pontes sobre o rio, mas os 
cruzamentos da ferrovia começam a apresentar caóticos 
congestionamentos, surgem então os viadutos, que continuam 
limitando a rápida transposição da barreira a apenas alguns pontos. 
Nada disso ocorre com relação aos pontos a partir dos quais é 
possível atingir o centro sem necessidade de cruzamento de 
qualquer barreira. Por essa razão, as áreas situadas além dela são 
rejeitadas pelas camadas de mais alta renda; seus terrenos são 
levados a ter menor preço do que os situados aquém da barreira e a 
igual distância do centro, uma vez que são onerados por maior 
tempo de deslocamento ao centro; são então ocupados pelas 
camadas de menor renda (VILLAÇA, 1978, p. 121). 

 

Nesse contexto, o bloqueio oferecido pela ferrovia e por um obstáculo natural 

como o rio gera condições para a formação e consolidação de um sub-centro de 

negócios no lado “posterior” a tal barreira. Isso porque a acessibilidade a esse novo 

sub-centro é favorecida pela falta de obstáculos que dificultem a acessibilidade, como 

pode-se ver na citação a seguir. 

 
Com a expansão urbana além da barreira, forma-se ali uma demanda 
para comércio e serviços representada pela população que tem seu 
tempo de deslocamento ao centro, onerado pela transposição do 
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obstáculo; essa demanda pode ser mais facilmente atendida em 
localizações que economizem o tempo gasto nessa transposição, por 
isso surge um sub-centro além da barreira, no ponto de máxima 
acessibilidade para as populações ali fixadas. Como essa população 
é de baixa renda, esse sub-centro passa a abrigar estabelecimentos 
compatíveis com sua freguesia, tornando-se um sub-centro popular 
(VILLAÇA, 1978, p. 122). 

 
Em Belo Horizonte, por conseguinte, as elites ocuparam primordialmente a 

Zona Sul – área de acessibilidade direta ao centro e do mesmo lado deste em relação à 

ferrovia – seguindo o eixo de ocupação inicial direcionado pelo Palácio da Liberdade, 

sede do Governo. Apesar da construção da Pampulha – destinada a abrigar essas 

populações – o crescimento continuou sendo mais expressivo na região sul, mesmo 

com a aproximação da Pampulha à cidade no decorrer dos anos. Isso nos faz 

questionar por que as elites se mantêm fiéis a determinadas áreas de ocupação 

durante tanto tempo. A explicação seria a de que essas camadas de alta renda se 

apegam a determinada região urbana não apenas devido à proximidade física de 

status social e ao valor estético, mas, sobretudo, devido à implantação de toda uma 

infra-estrutura urbana que é instalada no setor – equipamentos de comércio e serviços 

e redes de estrutura básica. Essas áreas, concomitantemente, atraem para si sub-

centros de negócios, de comércio e de serviços de alto nível, além de investimentos em 

acessibilidade urbana.  

 

Santarém, Portugal: 

A cidade de Santarém, às margens do Rio Tejo, em Portugal, passou por um 

processo modernização profundo na transição do século XIX para o XX. Nesse 

período, foram originados mecanismos e processos que dividiram a cidade dentro da 

lógica centro-periferia. Esse processo se insere dentro do contexto ideológico-cultural 

da então burguesia em ascenção “cuyo projecto de ciudad significaba proceder a 

transformaciones que identificasen el espacio urbano donde se hacía representar (el 

centro) y en outra parte de la ciudad (la periferia) aplicar el modelo social burgués” 

(VIRTUDES, 2009, p. 223). Ou seja, o centro deveria ser representado como o locus 

burguês, enquanto que a periferia seria relegada à classe operária e aos mecanismos 

industriais e ferroviários.  
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A análise da pesquisadora Ana Virtudes3 (2009) sobre a cidade de Santarém se 

materializa a partir de uma série de processos estruturais de transformação do tecido 

urbano. O principal desses processos é a implantação da ferrovia na malha da cidade. 

A disposição urbana da cidade de Santarém na transição do século XIX para o XX 

consiste na cidade alta, a uma cota de aproximadamente 100 metros acima do nível do 

mar, e duas concentrações que formam a chamada cidade baixa: a Ribeira – na 

cabeceira do Rio Tejo – e Alfange – na direção da desembocadura. Na cidade alta se 

situavam os principais equipamentos da cidade, bem como, os diversos imóveis 

pertencentes à Igreja, como os conventos e monastérios. A cidade antiga, medieval, a 

partir da segunda metade do século XIX passa a ser objeto de diversas intervenções 

em prol da modernização urbana, especialmente devido à desamortização dos bens da 

Igreja Católica. 

A implantação da via férrea na cidade, em meados da década de 1850, 

ocasionou impactos irreversíveis à parte da cidade baixa conhecida como Ribeira 

(VIRTUDES, 2009, p. 227). Em busca por acessos à cidade alta, dois traçados foram 

propostos: o primeiro, denominado Traçado Norte, tecnicamente mais caro e mais 

longo e distante do núcleo central; e o Traçado Sul, mais curto, barato e acessível à 

cidade alta, contudo, atravessaria o núcleo da Ribeira atravessando-o pela metade. O 

traçado adotado é o Sul, o que demonstra que prevaleceram os interesses das classes 

dominantes privilegiando, assim, a acessibilidade da cidade alta em detrimento da 

situação urbanística da Ribeira. 

 
El hecho de que el ferrocarril seccione un núcleo urbano completo 
es um acontecimento insólito en la Peninsula Ibérica y de 
extraordinaria relevancia. Por consecuencia, el corte de siete calles 
disponiendo sólo de dos pasos a nivel com vastas demoliciones en 
cinco manzanas constituye la evidencia del desprecio de las 
autoridades por Ribeira, para la que se setenciaría irreversiblemente 
un futuro sombrío em su relación social y espacial com la villa alta 
(VIRTUDES, 2009, p. 227). 

 
Nos anos posteriores, essa intervenção urbanística proporcionada pela 

instalação da ferrovia acarretou na formação de uma estrutura espacial 

correspondente ao modelo centro – periferia (VIRTUDES, 2009, p. 227). Isso devido 

ao fato de que os processos de modernização urbana claramente privilegiaram uma 

porção da cidade, enquanto que as consequências negativas desse mesmo processo 
                                                           
3 Mestre em Planejamento Urbano e Regional e professora auxiliar do Departamento de Engenharia 
Civil e Arquitetura da Universidade de Beira Interior, Covilhã / Portugal, e doutora pela Universidade 
de Valladolid, Espanha.  
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são relegadas à área nas proximidades do rio, que, definitivamente, passa a ser taxada 

de periferia do núcleo central. A inauguração da estrada de ferro no ano de 1861, 

portanto, é recebida com protestos por parte da classe burguesa da Ribeira, 

demonstrando, destarte, os conflitos entre os interesses da cidade baixa e da cidade 

alta (VIRTUDES, 2009, p. 227). 

As consequências dessa implantação para a Ribeira são devastadoras. Apesar 

da continuação do desenvolvimento das atividades que lhe eram peculiares no século 

XIX – relacionadas ao porto e ao transporte fluvial –, paulatinamente, a área passa a 

sofrer o abandono da população residente e o enfraquecimento das atividades 

comerciais. A interrupção proporcionada pelo efeito barreira da ferrovia na 

continuidade urbana, bem como, a dificuldade de expansão e a perda de importância 

do transporte fluvial, contribuíram decisivamente para a falta de importância que a 

Ribeira passou a representar no contexto da cidade posteriormente. Ao mesmo tempo 

em que a Ribeira passava, definitivamente, a ser classificada como periferia, a cidade 

alta recebia o status de centro urbano por excelência. 


