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RESUMO 

 
Esta pesquisa tem como objetivo reconstituir o processo de expansão 

recente do espaço urbano de Mossoró (RN), particularmente a dinâmica do bairro 

Bela Vista que se consolida como uma nova centralidade urbana. Partimos da 

perspectiva de que o processo de urbanização como resultado das transformações 

do sistema capitalista tem profundos impactos sobre a reestruturação do espaço 

urbano, que inclui a redefinição e formação de novas centralidades urbanas. O 

pressuposto básico aceita que as recentes transformações econômicas têm levado à 

adoção de novas estratégias de localização de grandes equipamentos comerciais e 

de serviços, contribuindo para a expansão urbana e redefinição de sua centralidade, 

que levam à formação de novas centralidades urbanas. A estratégia de pesquisa 

adotada constitui-se de um estudo de caso orientado com base em análise de 

informações qualitativas, mas que também incorpora informações quantitativas. 

Foram realizadas entrevistas com informantes qualificados, bem como vistorias de 

campo, com documentação fotográfica, com o intuito de apreender o fenômeno 

observado. Os resultados da pesquisa mostram que o bairro Bela Vista pode ser 

considerado uma nova centralidade urbana, abrigando atividades de comercio e 

serviços especializados, bem como moradias, que o diferencia de outras áreas da 

cidade.  

 

Palavras-Chave: Expansão Urbana. Reestruturação. Novas Centralidades. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to reconstruct the process of the recent expansion of the 

urban area of Mossoró (RN), particularly the dynamics of the Bela Vista 

neighborhood has been established as a new urban centrality. We start from the 

perspective that the process of urbanization as a result of the transformation of the 

capitalist system have profound impacts on the restructuring of urban space, which 

includes resetting and training of new urban centralities. The basic assumption 

accepts that recent economic changes have led to the adoption of new strategies for 

the location of large commercial equipment and services, contributing to urban 

expansion and redefinition of its centrality, leading to the formation of new urban 

centralities. The research strategy adopted consists of a case study oriented based 

on the analysis of qualitative information, but also incorporates quantitative 

information. Interviews with qualified informants were conducted, as well as field 

surveys, photographic documentation, in order to grasp the phenomenon observed. 

The survey results show that the Bela Vista neighborhood can be considered a new 

urban center, housing the specialized trade and service activities, as well as 

townhouses, which differentiates it from other areas of the city. 

 

Keywords: Urban Expansion. Restructuring. New Centrality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dissertação de mestrado, ora apresentada, é resultante do projeto de 

pesquisa que teve como objetivo principal reconstituir o processo de expansão 

recente do espaço urbano de Mossoró (RN), especialmente voltado para a criação 

do bairro Bela Vista e a consolidação de uma nova centralidade urbana. Para tanto, 

tivemos que estudar os processos espaciais formadores dessas novas 

centralidades, o que para nós foi um grande desafio, dada a complexidade desse 

fenômeno em escalas e contextos diferenciados.  

Seguindo a dinâmica da reestruturação intra-urbana, associada ao processo 

de urbanização do final do século XX através dos fluxos decorrentes de 

multiplicação e diversificação de atividades comerciais e de serviços, assiste-se à 

ampliação de áreas centrais das cidades. Esse processo relaciona-se à expansão 

do tecido urbano, gerando a formação de novas centralidades para atender ao 

crescimento territorial e populacional da cidade, é um exemplo de processos que 

vão se entrelaçar e configurar o espaço atual das cidades.  

É importante ressaltar que o processo de redefinição da centralidade urbana 

ganha novas dimensões, quando consideramos os impactos das transformações 

recentes em cidade de grande porte ou em cidades médias. Portanto, faz-se 

necessária a compreensão de como ocorrem tais fenômenos a partir de cada 

formação socioespacial e de cada conjuntura econômica, buscando identificar suas 

especificidades em contextos diferenciados (Spósito, 2010).  

Na perspectiva acima, destaca-se a cidade média de Mossoró, área de 

estudo da pesquisa. Localizada na Região Noroeste do estado do Rio Grande do 

Norte á 277 km da capital Natal, Mossoró tem uma população de 259.815 mil 

habitantes (IBGE, 2010), 91,40% dos quais residem na sua área urbana, que passa 

atualmente por um dinâmico processo de expansão. Além disso, polariza uma área 

de influencia que concentra 31 munícipios do estado, além de cidades do Ceará e 

da Paraíba. 

Mossoró, nas últimas décadas, tem apresentado um crescimento econômico 

diferenciado, integrado a um mercado globalizado de grandes empresas, nacionais e 

multinacionais, principalmente a partir dos anos de 1980 e que se consolida na 

década de 1990. Tal dinâmica credita a cidade como um espaço importante no 

cenário local, favorecendo a sua inserção na economia nacional e global através de 
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três importantes atividades: a extração de sal, o agronegócio da fruticultura irrigada, 

e a exploração do petróleo e de gás natural. Ao mesmo tempo, destaca-se um 

dinâmico setor terciário, principalmente para prestação de serviços a estas três 

atividades, bem como a expansão de instituições públicas e privadas nos diversos 

setores, tai como: sedes de empresas, unidades de ensino superior, serviços 

médicos especializados etc.  

Mais recentemente, observamos como parte da dinâmica econômica e social 

de Mossoró, sobretudo, novas formas de reestruturação de seu espaço urbano 

através da instalação de grandes empreendimentos voltados para a atividade 

comercial e de serviços, apontando para a formação de novas centralidades 

urbanas, das quais destacamos o bairro Bela Vista. Criado recentemente, através da 

Lei Municipal n° 2.774 de 04 de Novembro de 2011, o bairro se constitui naquilo que 

Spósito (2013) chama de policentralidade. Ou seja, o processo de formação de 

novos espaços urbanos, resultantes da adoção de estratégias locacionais de 

empreendedores para a instalação de grandes empreendimentos como os 

shoppings centers, que apresentam um mix diversificado de bens e serviços.   

Com base nesses argumentos, entendemos ser necessário analisar as 

consequências de tais modificações na lógica da centralidade urbana, em Mossoró, 

pensando a questão da constituição de uma nova característica à estrutura urbana. 

Assim, parte-se do pressuposto de que, no processo de expansão urbana recente 

da cidade de Mossoró, a adoção de estratégias locacionais dos grandes grupos 

econômicos voltados para o setor do comercio e serviços tem contribuído para a sua 

reestruturação urbana e surgimento de novas centralidades. Do processo, destaca-

se o interesse na compreensão das determinações que orientam a expansão 

urbana, em especial o surgimento e fortalecimento desse novo bairro e sua dinâmica 

interna. Desta forma, adotamos alguns questionamentos que orientaram a 

proposição e desenvolvimento da pesquisa. Como se dá o processo de formação do 

bairro Bela Vista? Quais os agentes que atuam na formação desse bairro? Quais as 

formas de uso e ocupação do bairro? Quais os elementos que o caracterizam como 

uma nova centralidade urbana?  

Esse estudo se constitui como exercício de compreensão dos processos que 

abordam as formas de expansão urbana e suas implicações na dinâmica 

socioespacial, tendo em vista que a análise da estrutura urbana é de suma 

importância para a compreensão dos processos sociais que a produzem. Isso ocorre 



13 
 

por que o “espaço não está organizado ao acaso, e os processos sociais que se 

ligam a ele exprimem, ao especificá-los, os determinismos de cada tipo e de cada 

período da organização social” (CASTELLS, 1983, p. 182). 

É oportuno ressaltar que o interesse pela área de estudo desta pesquisa 

deu-se antes mesmo do seu início. Durante atividades desenvolvidas pelo Núcleo de 

Estudos Socioambientais e Territoriais (NESAT) da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), de forma recorrente, destacavam-se as recentes 

transformações da cidade de Mossoró. Em pesquisa posterior, durante trabalho de 

conclusão de curso de graduação que versou sobre a temática do uso do solo do 

município de Mossoró, foi possível identificar dinâmica específica dessa parte da 

cidade, hoje bairro Bela Vista.  

A dissertação está organizada em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. Ainda na introdução, no tópico processo de pesquisa são 

descritas as escolhas temáticas, conceituais e metodológicas, bem como as etapas 

realizadas para o desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente, é apresentado o 

referencial teórico sobre a expansão urbana e formação de novas centralidades até 

chegar às especificidades desse fenômeno na cidade de Mossoró que se reflete 

também no surgimento e consolidação do bairro Bela Vista, objeto do presente 

estudo.  

O segundo capítulo “Expansão Urbana, Reestruturação e Novas 

Centralidades” apresenta a construção do referencial teórico que possibilitou a 

compreensão dos fenômenos relacionados à expansão urbana, reestruturação e 

novas centralidades, com o intuito de delinear os aportes teóricos para elucidações e 

diálogos no processo de construção do trabalho. Adotamos assim, as perspectivas 

teóricas de autores como Soja (1993) e sua análise sobre a relação entre as 

transformações econômicas e a reestruturação urbana, e a formação da cidade 

policêntrica, caraterística da urbanização capitalista do final do século XX; No 

contexto das cidades brasileiras Villaça (2001) nos permite analisar o processo de 

formação dos subcentros comerciais e seu papel na estruturação do espaço intra-

urbano, tanto das metrópoles quanto das cidades médias; Já Spósito (2007) nos 

possibilita pensar a questão da centralidade e as dinâmicas que caracterizam uma 

nova centralidade urbana. 

O terceiro capítulo intitulado: “Dinâmica Econômica e Social e a Expansão 

Urbana de Mossoró” buscamos inserir a cidade de Mossoró no contexto das 
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transformações que passam as cidades contemporâneas, em um contexto global: 

suas dinâmicas econômica e social, bem como dos processos que permitem a 

expansão urbana da cidade. Além disso, este capítulo também contempla a 

caracterização da área de estudo da pesquisa, inserindo a cidade de Mossoró no 

contexto da rede urbana a qual está inserida, bem como a análise das recentes 

dinâmicas observadas em seu espaço urbano, que levam a redefinição de sua 

centralidade urbana.  

No quarto e último capítulo, “O bairro Bela Vista e a Formação de uma nova 

Centralidade Urbana em Mossoró”, refletimos sobre os resultados da pesquisa, 

colocando o objeto de estudo à luz dos elementos dos conceitos discutidos, por 

meio da reflexão sobre as informações levantadas na pesquisa empírica, na análise 

dos documentos, das entrevistas e na pesquisa de campo. Neste momento, 

buscamos compreender as questões que envolvem o processo de produção do 

bairro Bela Vista a partir da atuação dos agentes sociais, sobretudo o Estado 

(políticas públicas), e os agentes econômicos (mercado imobiliário, construtoras e 

incorporadoras), bem como da dinâmica do bairro, através do mapeamento das 

principais formas de uso e ocupação, buscando elucidar os aspectos que o 

caracteriza como uma nova centralidade urbana em Mossoró.  

Por fim, nas considerações gerais, buscamos estabelecer a relação entre as 

transformações na dinâmica econômica e sua relação com a reestruturação urbana, 

responsáveis pela redefinição da centralidade urbana de Mossoró. Apesar dos 

trabalhos já realizados que contemplam a relação entre crescimento econômico e 

seus reflexos sobre a expansão da cidade de Mossoró, esta pesquisa traz 

elementos novos sobre este fenômeno que se revelam através da redefinição de sua 

centralidade urbana com vistas à formação de novas centralidades, bem como 

atuação diferenciada dos agentes sociais responsáveis pela produção desses novos 

espaços. 

  

1.1 PROCESSO DE PESQUISA 

 
Com o intuito de alcançar os objetivos dessa pesquisa optou-se por uma 

perspectiva metodológica que adota o estudo de caso como sua estratégia, com 

base em análise de informações qualitativas, mas que incorpora informações 

quantitativas (FLICK, 2009). A adoção do estudo de caso como estratégia de 
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pesquisa permite a investigação de um fenômeno contemporâneo, em seu contexto 

real, possibilitando a explicação de ligações causais de situações singulares e 

constitui-se de uma estratégia bastante recorrente, principalmente em pesquisa de 

natureza qualitativa (Yin, 2005).   

Os procedimentos metodológicos adotados para a realização deste trabalho 

compreendeu, de início, a revisão bibliográfica onde optamos pela combinação de 

abordagens teóricas capazes de orientar uma leitura da realidade estudada. As 

escolhas conceituais, ora apresentadas, seguem as proposições teóricas dos 

seguintes autores: Soja (1993), Gottdiener (1997), Ascher (2001), que apresentam e 

discutem alguns conceitos relativos à temática da expansão urbana, e seus 

desdobramentos sobre a redefinição da centralidade; em um segundo momento 

discutiremos os conceitos de centro e centralidade através dos estudos de Castells 

(1983), Lefebvre (1999) e, por último, analisamos o processo de formação de novas 

centralidades urbanas como mostra os estudos de Villaça (2001) e Spósito (1998, 

2007, 2010, 2013) tomando como foco as cidades brasileiras. 

Como sabemos o processo de urbanização, como resultado das 

transformações do sistema capitalista, apresenta profundos impactos sobre a 

reestruturação do espaço urbano. Dentre essas transformações destacam-se a 

expansão do espaço urbano e o surgimento de novos padrões de uso e ocupação 

do solo. No que se refere ao processo de formação e consolidação desses novos 

espaços Spósito (2010) afirma que é resultado do processo de redefinição da 

centralidade urbana causada pela combinação de algumas dinâmicas que marcam a 

urbanização do final do século XX. Neste processo podemos perceber, dentre outras 

aspectos, a adoção de estratégias locacionais para a instalação de grandes 

equipamentos voltados para o comércio e para a prestação de serviços. Aliado a 

isso, a difusão do uso do automóvel e a adoção de novos hábitos ligados ao lazer e 

ao consumo contribuem, sobremaneira, para a estruturação do espaço urbano. 

O recorte espacial e empírico escolhido para esta pesquisa, a cidade de 

Mossoró-RN e especificamente o bairro Bela Vista, trata-se de um exercício a mais 

na busca de compreender como ocorrem tais processos. Para tanto, foi escolhido o 

bairro Belo Vista, uma das mais recentes áreas de expansão urbana, que vem se 

consolidando como uma nova centralidade urbana. A escolha por este recorte 

espacial dá-se em virtude de ser um bairro que já surge associado a uma 

diversidade de equipamentos voltados para a prestação de serviços e para o 
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consumo moderno, tais como: Shopping Center, Hipermercados, Universidade, 

escritórios de empresas, Hotéis, terminal rodoviário, além de grandes condomínios 

fechados voltados para a moradia de uma classe social mais abastada. A 

concentração desses grandes equipamentos contribui para as transformações 

socioespaciais com vistas a redefinição da centralidade urbana em Mossoró. 

O recorte temporal desta pesquisa compreende as últimas décadas, com 

destaque para os anos 2000 até os dias atuais, pois é a partir desse período que se 

observa em Mossoró uma dinâmica de desenvolvimento urbano mais acentuado 

associado a realização de grandes investimentos, sobretudo do capital imobiliário 

aliado ao setor comercial e de serviços. Estes investimentos se concretizam na 

realização de obras de infraestrutura e construção de prédios de apartamento, 

condomínios fechados, lojas e etc., em vários locais da cidade, culminando no 

crescimento de bairros e surgimento de outros, dentre eles, Bela Vista. 

O trabalho de campo incluiu três viagens a Mossoró, durante as quais se 

buscou explorar possibilidades de fontes de informações com vistas ao 

desenvolvimento da pesquisa. Optou-se pela combinação de abordagens de 

técnicas de coleta de informações, privilegiando a coleta de dados concretos, a fim 

de propiciar informações palpáveis, essenciais ao desenvolvimento do trabalho. Vale 

salientar que esta pesquisa tem como fonte principal de informações a análise 

documental, no entanto, a entrevista foi utilizada como estratégia complementar para 

a obtenção de informações relevantes para o trabalho. Como critério de escolha dos 

entrevistados optou-se por aqueles informantes qualificados que nos 

proporcionassem informações relevantes acerca da realidade estudada, prezando 

pela qualidade da informação. 

Inicialmente, foi realizada uma primeira viagem a Mossoró em Janeiro de 

2012, com o intuito de fazer uma primeira aproximação com a área de estudo da 

pesquisa, quando foi possível a obtenção de informações relevantes em fontes 

documentais sobre a dinâmica de crescimento da cidade. As informações permitiram 

realizar uma primeira leitura acerca da realidade trabalhada, confrontando com as 

orientações e conceitos de autores identificados na pesquisa bibliográfica. Neste 

momento optou-se pela realização de uma entrevista com o até então presidente do 

Sindicato da Construção Civil de Mossoró (SINDUSCON), o construtor Weber 

Siqueira, pois possui uma visão abrangente sobre a realização de investimentos 

imobiliários na cidade, além de investidor.  
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A Segunda viagem a Mossoró foi realizada em Maio de 2013. O trabalho 

envolveu a combinação de técnicas e instrumentos com o objetivo de reconstituir e 

levantar informações empíricas relevantes. Neste momento foi realizada entrevista 

com o secretário de Desenvolvimento Urbanístico de Mossoró - SEDETEMA, 

Alexandre Lopes que, além de gestor público, atua como arquiteto e construtor, 

sendo responsável por uma série de empreendimentos na cidade. A entrevista 

versou pelas recentes transformações que marcam a expansão urbana da cidade, 

bem como dos principais agentes que atuam nesse processo, o que nos possibilitou 

contato com técnicos de outros órgãos públicos e agentes imobiliários.  

As entrevistas com informantes qualificados contribuíram para identificar 

algumas situações favoráveis à reconstituição da recente dinâmica da cidade. Elas 

propiciaram informações relacionadas ao desenvolvimento de uma legislação 

urbanística e a realização de uma série de obras públicas e privadas citadas por 

repetidas vezes, que tem direcionado o crescimento urbano e promovido a 

reorganização espacial da cidade.  Nesta etapa forram desenvolvidas também as 

seguintes atividades: vistoria de área, com documentação fotográfica, levantamento 

prévio de obras de infraestrutura de saneamento, pavimentação e instalação de 

equipamentos públicos no bairro; inventário de obras, de infraestrutura viária, 

direcionadas ou que perpassam pelo bairro. 

A última etapa de campo da pesquisa compreendeu a análise da dinâmica 

de crescimento e consolidação do bairro Bela Vista através do levantamento das 

principais formas de uso e ocupação do solo no bairro. Desta forma, foi realizada 

uma última visita a área de estudo, em agosto de 2013, para a obtenção dos 

elementos, que por sua vez, mostram e evidenciam o caráter de ocupação do bairro, 

as principais características do comércio e dos serviços realizados. 

É importante ressaltar que, durante a fase inicial de trabalho de campo, 

procuramos otimizar os recursos disponíveis, contando com a colaboração de 

pesquisadores do Núcleo de Estudos Socioambientais e Territoriais (NESAT) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), tanto no trabalho manual, 

quanto no empréstimo de equipamentos e liberação de informações.  

No que se refere ao mapa de expansão urbana foi utilizada imagem de 

satélite Landsat, dos anos 2003 e 2011, momento em que foi possível analisar 

comparativamente as transformações observadas entre os dois anos. Além disso, 

foram pegos 27 pontos no global position system (GPS) para a identificação dos 
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principais empreendimentos que o bairro congrega, com enfoque para os 

estabelecimentos voltados para o comércio e prestação de serviços, mas também 

para moradia. Esses elementos foram necessários para a posterior sistematização e 

análise das informações obtidas nessa etapa e o fechamento do trabalho de 

dissertação. 

Sendo assim, foi construída para o desenvolvimento desta pesquisa, uma 

metodologia apropriada com o objetivo de realizar a apreensão da realidade 

socioespacial de Mossoró, constantemente reestruturada pela atuação dos agentes 

sociais que resultam na produção de novas centralidades urbanas. Buscou-se com 

isso, compreender os processos formadores e a dinâmica de uso e ocupação 

desses novos espaços, aqui sistematizadas e apresentadas, uma entre tantas 

possibilidades de leitura e análise do fenômeno urbano. 
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2 EXPANSÃO URBANA, REESTRUTURAÇÃO E A PRODUÇÃO DE NOVAS 

CENTRALIDADES 

 
 
A questão urbana se torna cada vez mais evidente nos dias atuais, 

sobretudo no que se refere à questão da expansão urbana e seus impactos sobre a 

estrutura socioespacial. Este capítulo objetiva construir um referencial teórico que 

possibilite a compreensão dos fenômenos relacionados à expansão no que 

concerne a redefinição da centralidade urbana, que marcam a dinâmica espacial das 

cidades contemporâneas.   

Uma leitura sobre as cidades e suas formas de expansão possibilitará a 

compreensão desse processo. Para tanto, serão levantados, neste primeiro 

momento, os aspectos teóricos que marcam a expansão e reestruturação das 

cidades, em uma tentativa de compreender a genealogia dos processos formadores 

de novas centralidades urbanas, possibilitando a análise da realidade estudada em 

uma perspectiva dialógica. 

 

2.1  A FORMAÇÃO DA CIDADE POLICÊNTRICA E POLINUCLEADA 

 

O processo de urbanização tem passado por profundas transformações a 

partir da segunda metade do século XX. Dentre elas destaca-se a dispersão dos 

tecidos urbanos com uma forte tendência a redefinição da centralidade urbana. Tal 

característica implicou em profundas mudanças na produção das cidades, 

independente dos diferentes papéis que essas desempenhavam na rede urbana, 

sejam elas metrópoles, cidades médias ou pequenas resguardas as suas 

especificidades.  

Para compreender a dinâmica urbana, consubstanciada em constantes 

transformações e permanências, faz-se necessário remeter a discussão de dois 

conceitos importantes e seus desdobramentos: estruturação e reestruturação 

urbana. A estruturação consiste, segundo Spósito (2004), nas constantes 

articulações dos usos do solo que compõem a estrutura urbana. Esta, por sua vez, 

constitui-se de “um todo formado de elementos que se relacionam entre si de tal 

forma que a alteração de um elemento ou de uma relação altera todos os demais 

elementos e todas as demais relações” (Villaça, 2001, p.12).  
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De acordo com Soja (1993), a reestruturação urbana consiste na relação das 

transformações no capitalismo e a evolução da forma urbana, ou seja, da estrutura 

espacial interna da cidade capitalista. Consiste em uma mudança estrutural 

necessária, indispensável para a produção urbana. Por esse motivo, não é um 

processo mecânico ou automático. Ao contrário, “transmite uma noção de ruptura 

com as tendências seculares e de uma mudança em direção a uma ordem e uma 

configuração significativamente diferentes da vida social, econômica e política” (p. 

193).  

Spósito (2007), em consonância com Soja (1993), afirma que a 

reestruturação urbana é um termo que deve ser utilizado com o intuito de referenciar 

os períodos de profundas transformações, que orientam os processos de 

estruturação urbana e das cidades. Desta forma, procura articular as determinações 

que estabelecem as dinâmicas regionais e/ou da rede de cidades (reestruturação 

urbana) como também as dinâmicas que ocorrem em escala intra-urbana 

(reestruturação da cidade). 

No que se refere aos termos estruturação e reestruturação, ambos possuem 

características semelhantes, representando um processo imprescindível para a 

manutenção da permanente produção urbana da cidade, mas especificamente a 

dinâmica de reestruturação, seja na escala da rede urbana ou intra-urbana. Na 

verdade, tem se constituído em objeto de investigação em vários campos do 

conhecimento, em virtude das transformações observadas no capitalismo pós II 

Guerra Mundial, que proporcionou profundas transformações no padrão de 

ocupação urbana.  

Em linhas gerais, a literatura contemporânea aponta uma série de estudos 

sobre a relação da dinâmica do desenvolvimento capitalista e seus efeitos sobre a 

reestruturação urbana. Dentre eles destacam-se os trabalhos referentes a expansão 

urbana e a redefinição da centralidade. Tais processos caracterizam a formação da 

cidade polinucleada, ou policêntrica, resultante da urbanização capitalista que se 

materializa através do extravasamento dos limites físicos da cidade, tornando-a mais 

dispersa e fragmentada.  

Segundo Gottdiener (1993) o processo de desenvolvimento socioespacial, 

associado à fase atual do capitalismo tardio, é a desconcentração dos padrões de 

crescimento do espaço de assentamento. Tal processo envolve ao mesmo tempo 

dois movimentos distintos: a aglomeração e a descentralização. A aglomeração 
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compreende a tendência de concentração das importantes decisões ligadas, 

sobretudo, à administração financeira. Já a descentralização é um processo que 

envolve a distribuição espacial em uma escala regional das atividades de comércio, 

indústria, atratividades culturais e fontes do poder local, que se deslocam do centro 

da cidade. Esse processo de desconcentração “produz uma forma distinta de 

espaço, a região metropolitana polinucleada, esparramada” (p.198). A presença 

desses núcleos múltiplos sugere, assim, uma diferenciação funcional cada vez mais 

complexa do espaço urbano metropolitano. Segue apontando alguns elementos que 

levam a tais transformações:  

a desindustrialização e a crise global num suposto sistema mundial, 
as estratégias de multinacionais na busca por mão de obra, o que, 
para alguns chega a configurar uma nova divisão internacional do 
trabalho, a alta tecnologia e a reorganização das forças produtivas, 
em conformidade com uma “nova” etapa do capital; novas relações 
de produção, seguindo a desintegração vertical e a intensificação do 
capital em unidades produtivas; e um novo regime de acumulação de 
capital denominado de “flexível”, que vem substituindo o clássico 
modelo fordista de produção em massa (GOTTDIENER, 1993, p.59). 

 

De acordo com Soja (1993), a evolução da forma urbana segue o mesmo 

ritmo das transformações induzidas pela crise capitalista, sendo que as mais 

significativas ocorreram entre os anos de 1830 até o término da II Guerra Mundial e 

contribuíram para um profundo quadro de reestruturação urbana. Em suas análises 

sobre as cidades americanas, define quatro importantes períodos de reestruturação 

urbana, relacionados com os momentos de crise e reorganização do sistema 

capitalista. O primeiro período culminou na “Cidade Mercantil”, entre 1820 e meados 

do século XIX. O segundo, a “Cidade Capitalista Industrial de Livre Concorrência”, 

abrange os anos de 1840 até as três últimas décadas antes do início do século XIX. 

Já a “Cidade Capitalista de Monopólio Empresarial” pode ser observada entre 1870 

a 1920. O último período diz respeito a “Cidade Administrada pelo Estado Fordista”, 

entre dos anos 1920 a 1970.  

Sobre o processo de polinucleação, o mesmo autor observa que este se deu 

a partir da “Cidade Capitalista de Monopólio Empresarial”, quando a atividade 

industrial tornou-se menos concentrada no centro da cidade. Esse processo de 

descentralização se deu em um contexto de grande tensão da classe trabalhadora, 

promovido pelos movimentos sindicais, o que contribuiu significativamente para a 
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modificação da paisagem metropolitana moldada pela necessidade de reprodução 

constante do capital, resultando na dispersão do tecido urbano, agora fragmentado e 

policêntrico. 

Em uma análise mais específica sobre a reestruturação do espaço 

metropolitano de Los Angeles, Soja (1993) também observa que a descentralização 

da atividade industrial contribuiu para o crescimento de cidades menores e áreas 

rurais, com o deslocamento de população que migrou em virtude do aumento na 

oferta de empregos. Essas dinâmicas promoveram profundas transformações na 

organização espacial da metrópole, pois direcionou a sua expansão para além dos 

limites locais. Outro aspecto relevante diz respeito “à recentralização das atividades 

econômicas, que assumiu duas formas principais: „o renascimento do centro‟ e uma 

ascensão da „cidade externa‟” (SOJA, 1993, p. 253), com a formação de novos 

centros em áreas periféricas da metrópole, impulsionados pelo desenvolvimento dos 

transportes e das novas tecnologias no processo produtivo.  

Ascher (2001) também reconhece a configuração das novas morfologias 

urbanas e avança na percepção de dinâmicas espaciais que marcam o espaço 

urbano contemporâneo. Observa que a tendência de concentração dos fluxos 

econômicos globais permite o reagrupamento das grandes cidades e, 

consequentemente, o surgimento de novos tipos de aglomeração, que transformam 

cidades em verdadeiras regiões. Essas, por sua vez, “são formadas de territórios 

fragmentados, não necessariamente contíguos, tem formas variadas e irregulares, 

mono ou policêntricas; abrigam desde variadas centenas de habitantes a vários 

milhões” (ASCHER, 2001, p. 4).  

A análise de Ascher (2001) atribui a organização espacial desses novos 

espaços, entre outros fatores, à redefinição da centralidade, que antes era única, em 

razão da adoção de práticas de zoneamento, e ao surgimento da centralidade 

múltipla, representada pelas zonas industriais, zonas de moradia, central business 

district, etc. Esta dinâmica é atrelada, ainda, ao desenvolvimento dos sistemas de 

transportes e de comunicação que foi de suma importância para a restruturação 

urbana desses espaços. A partir daí, foi possível observar o surgimento de novos 

centros periféricos voltados para o comércio especializado. No entanto, tendências 

mais recentes de descentralização mostram o surgimento de centralidades 

multifuncionais, onde o centro das grandes cidades que compõem a Metápole se 

esforça para congregar, observando-se:  
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funções econômicas estratégicas e dos serviços muito qualificados 
com as empresas, a presença de zonas comerciais e de lazer, e a 
volta das camadas sociais mais abastadas para as zonas 
pericentrais (gentrification) (ASCHER, 2001, p. 63-64).  

 

Ao mesmo tempo, também o ocorre um movimento de reprodução desses 

espaços multifuncionais ao redor dos centros comerciais periféricos. 

As transformações no sistema urbano da Metápole consideram a localização 

das diferentes classes sociais. Assim como Villaça (2001), Ascher (2001) evidencia a 

importância da possibilidade de escolha de localização das classes de alta renda, 

como um fator fundamental na estruturação do espaço urbano das metrópoles. Esta 

população está concentrada nas zonas mais próximas dos grandes centros 

metropolitanos, dotados de melhores condições de acesso ao emprego e aos 

equipamentos de consumo. Por outro lado, a população de renda estável busca as 

zonas periféricas mais afastadas das áreas centrais, o que ”torna possível e 

necessário o desenvolvimento de novas centralidades periféricas” (VILLAÇA, 2001, 

p.64). Quanto à camada da população de baixa renda, resta-lhes à apropriação de 

áreas diversas e menos favorecidas da cidade. 

Muito embora essas análises sejam voltadas para a reestruturação do 

espaço urbano em contextos e escalas diferenciadas, as morfologias apresentadas 

encontram ressonâncias com os fenômenos urbanos referentes à polinucleação e à 

policentralidade, e encontram evidencias também nas cidades brasileiras, sobretudo 

as cidades médias. Segundo Spósito (1998) O que se observa é que dinâmicas e 

processos que sustentam e expressam novas formas de assentamento humano não 

se restringem aos espaços metropolitanos, embora tenha sido neles que 

primeiramente ocorreram e com níveis de complexidade mais acentuados. 

Tendo em vista as recentes dinâmicas que marcam as cidades na atualidade 

e suas formas de organização espacial, faz-se necessária a análise de como 

ocorrem tais processos e as características que marcam essas formas de expansão. 

Conforme já evidenciado, as transformações ocorridas ao longo do século XX 

levaram a uma forma de urbanização mais dispersa e difusa. Ou seja, as cidades 

crescem e se espraiam tornando-se mais distantes, sendo que a sua estrutura passa 

de um caráter monocêntrico para um policêntrico.  

Para uma maior compreensão dos novos padrões de expansão urbana que 

marcam a dinâmica das cidades contemporâneas, através da redefinição de sua 
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centralidade, torna-se de suma importância a discussão dos conceitos de centro e 

centralidade urbana. 

 

2.2  O CENTRO E A CENTRALIDADE NA ESTRUTURA ESPACIAL URBANA  

 

O centro e a centralidade não são temas atuais nos estudos urbanos. Na 

verdade, eles surgem como temas importantes na análise da estrutura urbana em 

várias áreas do conhecimento. Aqui, discutiremos a temática do centro e da 

centralidade a partir das concepções de teóricos da Geografia, da Economia e 

Sociologia e suas contribuições para a compreensão da estruturação do espaço 

urbano.  

Para Spósito (1998), a centralidade pode ser apreendida em duas escalas 

territoriais distintas: a intraurbana e a rede urbana. Na intraurbana é possível enfocar 

as diferentes formas de expressão dessa centralidade, tomando como referência o 

território da cidade ou da aglomeração urbana, a partir de seu centro ou centros. Na 

rede urbana é possível analisar a cidade ou aglomeração urbana principal em 

relação ao conjunto de cidades de uma rede. Neste trabalho, que tem como cenário 

de estudo a cidade de Mossoró, pretende-se analisar o processo de reestruturação 

urbana e a formação de novas centralidades, em escala intra-urbana.  

Uma contribuição importante a compreensão dos conceitos de centro e 

centralidade urbana diz respeito as proposições da Escola de Chicago1, Os estudos 

realizados no âmbito desse movimento intelectual contribuíram, sobretudo, para a 

análise da forma urbana, numa “verdadeira tentativa orgânica de desenvolver uma 

análise cientificamente orientada da dimensão social urbana” (DONNE, 1979, p.35). 

A orientação conceitual, metodológica e as variáveis das pesquisas realizadas nessa 

Escola também são observados por outros pesquisadores: conceitos como área 

central, centralização, descentralização e segregação são discutidos e constituem-

se temas que permeiam a pesquisa urbana ainda na atualidade. 

A área central, na perspectiva da Escola de Chicago, é analisada a partir dos 

modelos criados para explicar a estrutura urbana. Dentre eles, destaca-se o modelo 

de Zona Concêntrica, de Ernest Burgess, que contemplava a busca de uma 

                                            
1
 A Escola de Chicago surgiu no departamento de Sociologia da Universidade de Chicago na década 

de 1920, em meio a um contexto histórico de grandes transformações urbanas ligadas ao 
desenvolvimento da atividade industrial nas cidades americanas e, consequentemente, da 
reestruturação do espaço urbano dessas cidades. 
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explicação para as mudanças ocorridas nos padrões de uso do solo, relacionando 

esse processo, principalmente, ao crescimento urbano e à competição dos grupos 

sociais. Desta forma, o centro da cidade surge como “resultado de um processo 

histórico de aglomeração, e onde se formam ao seu redor, anéis concêntricos que 

correspondem a diferentes usos do solo” (GOTTDIENER, 1993, p. 40). A hierarquia 

na distribuição desses padrões de uso do solo é dada em virtude da centralidade, ou 

seja, da força de atração exercida pelo centro urbano em virtude de sua localização 

central. 

Seguindo a discussão da temática do centro e da centralidade urbana, 

GOTTIDIENER (1993) destaca a contribuição da geografia econômica e economia 

regional. Nesta perspectiva, a Teoria de Lugares Centrais, de Walter Christaller, 

figura como um bom exemplo, pois procura explicar a localização dos serviços e 

instituições urbanas a partir da ideia de lugar central. No caso, o lugar central é 

caracterizado pelo centro urbano fornecedor de bens e serviços a uma população 

circundante de uma região na qual gravitariam pequenos núcleos urbanos ao redor, 

hierarquizando-os segundo o seu grau de centralidade, cuja lógica baseia-se no fato 

de que os lugares centrais constituem a base econômica da qual se aglomeram 

outras atividades urbanas. Cria-se então uma rede urbana, em que as cidades 

interagem conforme sua potencialidade sócio-econômica. Nessa relação quanto 

maior a centralidade de uma cidade, maior a sua hierarquia funcional na rede 

urbana.  

A necessidade de pensar as transformações na estruturação do espaço 

urbano, sobretudo no que se refere à redefinição da centralidade, exige uma 

compreensão que vai além das localizações dos equipamentos de consumo. Torna-

se importante e necessário também considerar a possibilidade de reprodução das 

relações sociais que se estabelecem a partir desse processo. No entanto, destaca-

se que neste trabalho a atenção recai sobre os condicionantes econômicos na 

formação e consolidação dessas novas centralidades. 

As transformações socioespaciais ocorridas nas cidades ao longo do século 

XX, aliadas as novas perspectivas teóricas de explicação da realidade, fizeram 

emergir novos conceitos e métodos para a compreensão da dinâmica da 

estruturação urbana. Destacam-se, nessa perspectiva, as contribuições de dois dos 

principais estudiosos da cidade: Henri Lefebvre e Manuel Castells. Lefebvre (1999) 

afirma que não existe realidade urbana sem centro. Mas, o que é o centro? Nas 
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cidades capitalistas, o centro constitui-se o “foco principal onde se concentram as 

principais atividades comerciais, de serviço, da gestão pública e privada, e os 

terminais de transportes inter-regionais e intra-urbanos” (Correa, 1995, p. 38).  

O essencial do fenômeno urbano, segundo Lefebvre (1999), está na 

centralidade, portanto, analisar a forma urbana passa pela compreensão do 

conteúdo dessa centralidade que consiste de:  

um movimento dialético que a constitui e a destrói, que a cria ou a 
estilhaça. Não importa qual ponto possa se tornar central, esse é o 
sentido do espaço-tempo urbano. A centralidade não é indiferente ao 
que reúne, ao contrário, pois ela exige um conteúdo. E, no entanto, 
não importa qual seja o conteúdo. Amontoamento de objetos e de 
produtos nos entrepostos, montes de frutas nas praças de mercado. 
Multidões, pessoas caminhando, pilhas de objetos variados, 
justapostos, superpostos, acumulados, eis o que constitui o urbano 
(LEFEBVRE, 1999, p 108). 

 

Ao mesmo tempo em que o urbano apresenta o poder de concentrar, de 

reunir “tudo”, os mercados, os símbolos e os signos, durante esse processo de 

concentração é possível perceber também um enfraquecimento. Surge, então, a 

necessidade de outro centro. Assim, no processo dialético de formação do urbano, 

duas tendências distintas podem ser observadas: a centralidade e a policentralidade. 

A centralidade diz respeito a concentração de diversos modos de produção e 

diferentes relações de produção. Já a policentralidade corresponde ao processo de 

ruptura com o centro, de disseminação, seja para a dispersão e para a segregação 

(LEFEBVRE, 1999).  

Dentro de uma perspectiva histórico-estruturalista sobre a cidade e o espaço 

urbano, Castells (1983) define que o centro da cidade existe enquanto resultado de 

um processo social de organização do espaço urbano cercado de ideologia. O 

centro se materializa, segundo o autor, por meio da centralidade, que consiste em 

um nó principal dos três sistemas urbanos: econômico, político-institucional e 

ideológico. Assim, “compreender a problemática da centralidade é a questão-chave 

das relações e articulações da estrutura urbana que (...) ela tende a tornar-se o 

revelador mais seguro da concepção das relações cidade/sociedade” (p.310).  

Para Villaça (2001), o centro urbano não se constitui apenas de um ponto no 

território, mas de um “conjunto vivo de instituições sociais e de cruzamento de fluxos 

de uma cidade real” (p. 238). Neste sentido, o centro da cidade no capitalismo surge 

como fruto da disputa de interesses contraditórios da classe de alta renda pelo 
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controle das melhores condições de deslocamento. A origem e a fonte da 

centralidade estão “na possibilidade de minimizarem o tempo gasto e os desgastes e 

custos associados aos deslocamentos espaciais dos seres humanos” enquanto 

consumidores ou portadores da força de trabalho (Villaça, 2001, p. 242).  

A redefinição da centralidade urbana consiste, assim, na luta entre grupos 

produtores do espaço urbano, pelo controle dos pontos que possuem melhor 

acesso. A centralidade, então, é considerada o ponto ótimo de acessibilidade, 

portanto, uma questão vital para a compreensão do espaço intraurbano. De acordo 

com Villaça (2001), consiste em explicar as localizações que “advêm das 

transformações dos pontos: seus atributos, valores e preços, seus usos, os quais 

decorrem, em última instância, da melhoria de acessibilidade” (p. 79). 

O centro da cidade corresponde ao lócus histórico e espaço territorial onde 

ocorrem os fluxos, que se caracterizam pela centralidade. Ou seja, “a centralidade é 

expressão da dinâmica de definição/redefinição das áreas centrais e dos fluxos no 

interior da cidade” (WHITACKER, 2003, p. 138). Desta forma, consideramos que a 

centralidade corresponde ao movimento de contínua circulação de consumidores, 

trabalhadores, automóveis, mercadorias, capitais, informações e ideias. Esses 

elementos e suas dinâmicas dão função aos espaços, dotando-os de uma função 

central pra vida econômica, social e política da cidade.  

A ideia de centralidade já pressupõe uma dinâmica de fluidez em que é 

possível observar a sua reprodução em outros espaços, o que nos permite rever a 

ideia de centro único monopolizador de todas as atividades tipicamente centrais. 

Portanto, no processo de produção do espaço urbano a redefinição da centralidade 

urbana é um fenômeno evidente e ocorre em virtude de algumas dinâmicas que 

marcam a urbanização capitalista. Tal fenômeno, segundo Spósito (2010), está 

relacionado a expansão das cidades, fato que impõe o fim da centralidade única, 

haja vista a extensão territorial das aglomerações urbanas. Acrescente-se a isso, de 

forma igual, um aumento da capacidade de consumo de produtos e serviços pela 

sociedade, acompanhado da emergência de novas formas de circulação no interior 

das cidades. 

Desta forma, podemos inferir que o processo de reestruturação urbana, a 

partir da redefinição da centralidade, permite a reprodução dessa centralidade em 

outros pontos do espaço. Portando, analisar a estrutura urbana a partir de sua 

capacidade de concentração diferenciada de atividades no espaço urbano nos 
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possibilita o reconhecimento de lugares que se distinguem em relação aos demais e 

mantêm com estes interações por meio de fluxos que abarcam diferentes escalas. 

Compreender o processo de formação de áreas onde essas centralidades se 

expressam favorece a compreensão da organização socioespacial das cidades na 

atualidade. 

 

2.3  SURGIMENTO, EMERGÊNCIA E CONSOLIDAÇÃO DE NOVAS E 

CENTRALIDADES URBANAS 

 

Conforme já foi dito, a dinâmica de redefinição da centralidade urbana não é 

um fenômeno novo. No entanto, ele vem adquirindo novas dimensões, sobretudo a 

partir do processo de urbanização do fim do século XX. Vários autores tem chamado 

a atenção para a compreensão desse processo e seus desdobramentos em 

diferentes realidades.  

Analisando a formação desses “novos centros” nas metrópoles brasileiras, 

Villaça (2001) observa que esses são resultado do processo de descentralização 

das atividades comerciais e de serviços, observado no Brasil na década de 1970, 

tanto em regiões metropolitanas como nas cidades médias. O processo também é 

associado aos interesses de locomoção da classe alta, representadas pelo Estado e 

mercado imobiliário, de se deslocar do centro tradicional por meio de uma “nova 

mobilidade territorial”. No Rio de Janeiro, por exemplo, esse processo teve inicio 

após a década de 1940, com o declínio do centro principal, o que permitiu a 

descentralização do comércio e serviços que atendiam às camadas de alta renda 

para Copacabana. Em São Paulo, a descentralização ocorreu após a década de 

1950, com a estagnação do centro principal e a formação de novas centralidades 

nas áreas das avenidas Paulista e Augusta.  

O fenômeno da descentralização das atividades comercial e de serviços 

pode ser observado desde o século XX e apresenta dois momentos distintos. O 

primeiro momento da descentralização tem início na década de 1920 e vai até os 

anos de 1970; o segundo ocorre a partir 1970 até os dias atuais. Esta última fase de 

descentralização econômica corresponde ao processo de deslocamento do centro 

principal das atividades comerciais e de prestação de serviços, que, segundo Reis 

(2007), é um traço fundamental da metrópole policêntrica.  
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Para Corrêa (1989) a descentralização é um processo espacial associado às 

deseconomias de aglomeração da área central, ao crescimento demográfico e 

espacial da cidade, inserindo-se no processo de acumulação de capital. Por outro 

lado, a descentralização ocorre quando há fatores de atração pelos espaços não 

centrais, tais como: terras disponíveis, de baixo valor, infraestrutura implantada, 

facilidades de locomoção, amenidades físicas e sociais e um mercado mínimo. 

Correa (1998) atenta ainda para os seguintes aspectos:  

 

o aumento constante do valor da terra, impostos e aluguéis, afetando 
certas atividades que perdem capacidade de se manterem localizadas na 
área central; - congestionamento e alto custo do sistema de transportes e 
comunicações, que dificulta e onera as interações entre firmas; - 
dificuldades de obtenção de espaço para expansão; - restrições legais 
implicando na ausência de controle do espaço; - ausência ou perda de 
amenidades, afetando atividades e população de alto status, mas também 
deve-se às pressões contra determinados tipos de uso da terra, como 
indústrias poluentes, por exemplo (CORREA, 1998, p. 125). 

 

De um modo geral, a descentralização permite a reprodução do fenômeno 

da centralidade em outras localidades, resultando em uma organização espacial 

mais complexa da cidade, com o aparecimento de subcentros ou núcleos 

secundários voltados para a atividade comercial ou industrial (Correa, 1997). Neste 

sentido, multiplicam-se os fluxos decorrentes e a diversificação de atividades 

comerciais e de serviços, porque há demandas e investimentos que apresentam 

condições favoráveis ao seu desenvolvimento.  

Conforme discorrido e discutido até aqui, podemos perceber que o processo 

de descentralização econômica contribuiu para a formação de novas centralidades, 

como resultado da dinâmica da reestruturação urbana, associada ao processo de 

urbanização do final do século XX. No entanto, quando nos referimos a cidades de 

portes diferentes tais processos não se apresentam da mesma forma. É necessário, 

assim, buscar compreender esses processos formadores de novas centralidades em 

contextos diferentes, como por exemplo, nas cidades consideradas de porte médio.  

Para Spósito (1998) o processo de redefinição da centralidade urbana ganha 

cada vez mais importância em função de algumas dinâmicas. A primeira delas, e a 

que consideramos mais significativa, diz respeito “às novas localizações dos 

equipamentos comerciais e de serviços concentrados e de grande porte que 
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determinam mudanças de impacto no papel e na estrutura do centro principal ou 

tradicional”, (SPÓSITO, 1998, p. 199).  

A busca por novas localizações de equipamentos comerciais e de serviços 

consiste em uma estratégia econômica por parte dos agentes econômicos, 

sobretudo os do setor comercial e da produção imobiliária. Essas novas estratégias 

articulam-se ao funcionamento dos mercados fundiário e imobiliário, à evolução das 

estruturas e dos pesos das diferentes funções econômicas e residenciais. Aliado a 

estas estratégias locacionais para a instalação de grandes estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços há também por parte dos agentes produtores 

do espaço urbano interesses de valorização fundiária e imobiliária de novas zonas 

que se manifestam no limite da cidade (SPÓSITO, 2010). 

Com isso, observa-se a expansão do tecido urbano, com a abertura de 

novos bairros, gerando a formação de novas centralidades para atender ao 

crescimento territorial e populacional da cidade e a demanda capitalista para a 

reprodução do capital (FRANÇA, 2010). É desta forma que novas áreas são 

incorporadas ao tecido urbano da cidade, através da atribuição do uso do solo a 

espaços que anteriormente não possuíam uma função urbana, ou pela atribuição de 

novos usos, mais modernos e valorizados, as zonas já incorporadas ao tecido 

urbano.  

Primeiramente, há que se considerar os interesses de valorização fundiária e 

imobiliária de novas áreas no entorno das cidades, quer seja por meio da atribuição 

de uso de solo urbano a territórios que não eram funcionalmente urbanos, quer seja 

pela atribuição de novos usos de solo urbano, mais modernos e mais valorizados, a 

áreas já incorporadas aos tecido urbano. 

A concentração econômica dos grupos de distribuição comercial e de 

serviços permitiu a construção de grandes equipamentos, que atendem, em parte, 

às exigências colocadas pelas novas localizações residenciais e, em parte, 

produzem novos fluxos no interior das cidades, em função das novas possibilidades 

e formas de consumo que resultam dessa nova localização. Esses grandes 

empreendimentos podem ser representados pelos shoppings centers que segundo 

Pintaudi (1992) consiste em: 

 

Um empreendimento imobiliário de iniciativa privada que reúne, em 
um ou mais edifícios contíguos, lojas alugadas para comércio 
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varejista ou serviços. Distinguem-se umas das outras não somente 
pelo tipo de mercadorias que vendem [...], como também por sua 
natureza distinta (lojas âncora e lojas de comércio especializado e 
serviços – que podem ou não pertencer a redes). A estrutura e 
funcionamento do empreendimento são controlados por um setor 
administrativo, necessário para o funcionamento eficaz do SC, o que 
significa dizer que é o setor cuja responsabilidade é zelar pela 
reprodução do capital da empresa. Além disso, está a presença do 
parque de estacionamento, cujo tamanho depende do porte do 
empreendimento e da sua localização (PINTAUDI, 1992, p. 15-16). 

 

 

Os shoppings centers caracterizam-se pela forma expressiva de produção 

monopolista do espaço, pois ocasionam profundas transformações em virtude da 

infraestrutura criada para sua instalação, bem como pela circulação decorrente da 

realização de suas atividades. A medida que concentram uma diversidade de 

produtos e de serviços esses empreendimentos passam a atrair um grande fluxo de 

pessoas, investimentos, capitas, ideias; o que contribui para a criação de áreas em 

que as centralidades se expressam.  

No que se refere aos aspectos locacionais desses grandes 

empreendimentos é importante observar que eles não seguem as mesmas 

orientações da localização dos centros de comércio tradicionais, pelo contrário, 

situam-se normalmente em áreas distantes desses centros, mas a eles conectados 

através de eixos viários que permitam o fácil acesso. Ao mesmo tempo, outros 

fatores são importantes quando da instalação de shoppings centers: a 

disponibilidade de áreas extensas, o preço do terreno e a presença de um mercador 

consumidor. 

Outro aspecto, que também deve ser observado no processo de 

estruturação urbana, corresponde as transformações recentes na política de 

localização industrial, causadas pela passagem de formas de produção fordistas 

(grandes equipamentos industriais ao longo de eixos de circulação, geralmente nas 

periferias urbanas) a formas de produção flexíveis (diminuição das zonas destinadas 

a produção e a apropriação de novas localizações em zonas urbanas ou não 

urbanas) (SPÓSITO, 2010).   

Podemos observar, desta forma, que essas dinâmicas juntas contribuem 

para a formação de novos espaços onde as centralidades se expressam. Estes, por 

sua vez, caracterizam-se por ser “um fenômeno urbano associado ao surgimento de 

uma nova forma de estruturação interna da cidade” (REIS, 2007, p. 10). Nesse 
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processo de reestruturação urbana resultante da formação de novas centralidades é 

necessário destacar um aspecto importante: o aumento da taxa de motorização: 

com a difusão do uso do automóvel as pessoas passaram a ter maior possibilidade 

de se deslocar mais e para lugares mais distantes, seja para a realização de suas 

atividades diárias, como para o consumo. Sobre esse aspecto Villaça (2001) destaca 

a importância do aumento da taxa de motorização da classe média como um 

aspecto fundamental do processo de formação dos novos centros.  

Deve-se considerar também, nos processos formadores de novas 

centralidades urbanas, “o aumento da importância do lazer e do tempo destinado ao 

consumo que redefinem o cotidiano das pessoas e a lógica da localização e do uso 

dos equipamentos comerciais e de serviços” (SPOSITO, 1998, p 02). Essa é uma 

tendência observada nas cidades brasileiras e mundiais em que o consumo se 

destaca como um aspecto importante da estruturação interna das cidades.  

As dinâmicas assinaladas por Spósito (1998, 2010) impõem novas formas 

de centralidade evidenciando a necessidade contínua de recomposição da estrutura 

interna das cidades. Ou seja, reafirma-se a importância de compreender tais 

dinâmicas no auxílio da leitura e interpretação dos processos formadores de novas 

centralidades, como uma das dinâmicas responsáveis pela organização do espaço 

urbano características das cidades contemporâneas. Conforme citamos 

anteriormente, muito embora este não seja um processo novo, ele ganha novas 

dimensões na atualidade, bem como ocorre em diferentes escalas e contextos da 

rede urbana, dentre elas as cidades médias. 

A discussão acerca do processo de formação de novas centralidades 

urbanas estimula a busca da compreensão de como estes ocorrem em cidades 

médias, tendo em vista a importância que estas vêm adquirindo na rede urbana 

brasileira. Como sabemos, as cidades médias brasileiras tem apresentado 

crescimento diferenciado, com atração populacional e das atividades econômicas 

diversificadas, sobretudo, para o capital imobiliário e comercial. Passam, assim, a 

assumir novas funções articuladas ao suprimento das presentes necessidades de 

reprodução do capital. Tais transformações se refletem na organização 

socioespacial urbana com fortes tendências a redefinição de sua centralidade.  

Os critérios de classificação para as cidades médias são variados. No 

entanto, esta pesquisa adota a perspectiva de Spósito et al (2007) que propõe uma 

metodologia de classificação considerando algumas dinâmicas e agentes 
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estruturantes que vêm alterando os papéis dessas cidades: a) difusão da agricultura 

científica e do agronegócio; b) desconcentração da produção industrial; c) difusão do 

comércio e dos serviços especializados; e d) aprofundamento das desigualdades 

socioespaciais. 

Para a compreensão mais geral da importância e do papel das cidades 

médias, faz-se necessário compreender tais dinâmicas em escalas intra e 

interurbana. Nas décadas de 1950 e 1960 a morfologia das cidades grandes e 

médias altera-se. Até o início do século XX, as cidades tinham como característica 

essencial uma estrutura urbana “mononuclear”, que era suporte e produto da divisão 

social, técnica e territorial do trabalho em escalas diferentes. Como expressão dessa 

realidade, as relações entre o centro e a periferia constituíam-se como a base da 

reprodução da vida cotidiana citadina, bem como marcava a estrutura urbana desse 

período. 

As cidades médias, que tinham, até então, como características a integração 

e a continuidade, espraiam-se devido, sobretudo, ao aumento da demanda por 

terras urbanas, pelo desenvolvimento dos meios de transportes. O resultado é uma 

morfologia cada vez mais marcada pela extensão e descontinuidade no tecido das 

cidades. Dentre as mudanças ocorridas na estrutura espacial dessas cidades 

destacam-se “a dispersão das áreas residenciais entre os segmentos de baixo e de 

elevado poder aquisitivo; a dispersão das áreas industriais e o surgimento de novos 

espaços de consumo, complementando ou concorrendo com a „antiga‟ área central” 

(SANTOS, 1994, p. 05).  

A análise dos aspectos formadores dessas novas centralidades, sobretudo 

em cidades médias é essencial para a compreensão mais geral da reestruturação 

urbana inerente ao processo de produção e reprodução do espaço urbano, bem 

como das forças que atuam nesse processo e dos seus reflexos na dinâmica 

socioespacial. Os aspectos até aqui abordados conduzirão o diálogo e a análise da 

realidade estudada, cujo cenário e dinâmicas econômica e social serão detalhados 

no capítulo seguinte.   
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3 DINÂMICA ECONÔMICA E SOCIAL E PROCESSO DE EXPANSÃO URBANA 

DE MOSSORÓ 

 

Analisar a expansão do espaço urbano passa pela necessidade de 

identificação e compreensão dos processos espaciais que contribuem para tal. No 

caso de Mossoró, observamos que as recentes transformações em sua dinâmica 

econômica e social vêm contribuindo para a expansão urbana e a formação de 

novas centralidades. Tal processo dá-se em virtude da atuação de vários agentes 

sociais na produção do espaço urbano da cidade. Assim, o que se observa são 

profundas transformações na paisagem urbana que revelam o também a natureza 

substantiva no processo de transformação e reestruturação.  

Consideradas as orientações acima, este capítulo objetiva apresentar e 

analisar o processo de expansão urbana e sua relação com a dinâmica econômica 

observada em Mossoró. Trata-se de identificar aspectos relevantes da realidade 

estudada com vistas a reconstituir o processo de reestruturação urbana, 

particularmente o surgimento de novas centralidades. Antes disso, faz-se necessária 

a contextualização de Mossoró dentro da rede urbana na qual está inserida, 

correlacionando a sua importância através do desenvolvimento de suas atividades 

econômicas e como tais processos se refletem na organização espacial urbana. 

 

3.1 A URBANIZAÇÃO DE MOSSORÓ E SUA INSERÇÃO NO CONTEXTO DA 

REDE URBANA  

 

Mossoró está localizada na Mesorregião Oeste potiguar e na microrregião de 

Mossoró. Possui uma localização privilegiada em virtude de estar situada entre duas 

capitais - Natal (RN) e Fortaleza (CE), e dista cerca de 200 km destas. Sua 

população atual é 280.314 habitantes (IBGE, 2013), 91,3% dos quais residem na 

sua área urbana. Além disso, polariza uma área de influencia que compreende 71 

municípios, tanto do estado do Rio Grande do Norte, quanto da Paraíba e do Ceará 

(REGIC, IBGE, 2008). 

A origem de Mossoró remonta, assim como tantas cidades do interior do 

Nordeste, a criação de gado no interior da região, uma vez que o desenvolvimento 
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da economia açucareira na Zona da Mata induziu o surgimento e a expansão da 

pecuária no Sertão. Este fato contribuiu para que, no começo do século XVIII, a 

região ribeira de Mossoró passasse a ser ocupada, com o intuito de desenvolver o 

beneficiamento da carne e do couro. A partir daí surgem as primeiras fazendas e 

com elas o primeiro povoado que, mais tarde vai dar origem a cidade de Mossoró. 

 

Figura 1- Mapa de Localização de Mossoró 

 
Fonte: Banco de dados do NESAT, 2011. Elaborado por Luiz Tavernard de Souza Neto, 
2009. 

 

Para compreender o processo de urbanização de Mossoró é necessário o 

reconhecimento de sua relação com a evolução das atividades econômicas 

desenvolvidas ao longo de sua história. Rocha (2005) estabelece uma periodização 

que está associada ás seguintes especializações econômicas: o empório comercial, 

passando pelo desenvolvimento da atividade de beneficiamento de produtos 

agrícolas para as industrias do sudeste, a produção de sal artesanal e depois 

mecanizada, exploração de petróleo, e o agronegócio da fruticultura irrigada. São 
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diversas fases que convivem e se sobrepõem e que tem como consequências 

profundas mudanças na organização do espaço urbano da cidade.  

Mossoró, assim como os demais núcleos populacionais nordestinos foi 

evoluindo a condição de cidade a medida que encontravam condições para se 

tornarem centros de comércio. Isto ocorre no século XIX quando o seu porto (hoje 

porto de Areia Branca) passa a fazer parte da rota regular da Companhia 

Pernambucana de Navegação Costeira. O desenvolvimento do comércio marítimo 

conseguiu dinamizar a economia de Mossoró, tornando-a, assim, um importante 

empório comercial, necessário à comercialização, troca e abastecimento dos bens 

produzidos na região. Desta forma, Mossoró passou a atrair uma série de 

investimentos de várias ordens e, consequentemente uma forte migração de 

pessoas vindas das mais variadas regiões do estado do Rio Grande do Norte e de 

estados vizinhos.  

Este período torna-se marcante para Mossoró, considerando as mudanças e 

transformações que provocou em sua economia e, por consequência na sua 

estrutura espacial. A dinâmica intensa de transformações espaciais dá-se em virtude 

da instalação de vários estabelecimentos comerciais, inclusive com “aqueles ligados 

aos ideais liberais do século XIX que pregavam noções de liberdade e igualdade, 

que endossaram as ações de abolição do trabalho escravo e dos valores burgueses” 

(OLIVEIRA, 2012, p.77). Juntos, esses aspectos elevaram Mossoró a uma posição 

de destaque, tonando-se assim um importante centro, exercendo grande influência 

regional.  

Nesse contexto, ocorre então a redefinição dos processos produtivos em 

Mossoró estabelecendo uma nova divisão econômica, baseada agora na ampliação 

de atividades referentes ao beneficiamento de produtos agrícolas necessários ao 

desenvolvimento das agroindústrias no sul do país. Essa fase perdurou até década 

de 1960. As principais atividades exercidas nesse momento de especialização 

consistiam no beneficiamento de produtos agrícolas, como a semente de algodão 

para a elaboração de óleos comestíveis; a produção extrativa, a exemplo da 

produção do óleo de oiticica, assim como da cera preparada a partir do pó retirado 

da palha da carnaúba; além da produção do sal, do gesso e da fibra do algodão, 

para a produção têxtil. 

Desta forma, empreendimentos comerciais, instituições financeiras e de 

crédito foram sendo instalados em Mossoró. Data desta época o surgimento das 
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seguintes instituições: Banco do Brasil, em 1918; Banco Mossoró S.A., fundado em 

1937; Casa Bancária S. Gurgel, fundado em 1942 (os dois últimos de capital local); 

Cooperativa de Crédito Mossoroense Ltda., de 1951; Banco do Povo S.A., em 1956; 

Banco do Nordeste do Brasil S.A., em 1958; Cooperativa de Crédito Agro-Industrial 

Ltda e Banco do Rio Grande do Norte S.A., em 1965 (FELIPE, 1982). 

Oliveira (2012) afirma que com a expansão do sistema produtivo industrial 

no Brasil, a cidade de Mossoró se insere na nova divisão territorial e inter-regional 

do trabalho nacional, considerando que se torna fornecedora de matérias-primas 

naturais ou semi-elaboradas para a industrialização que se expandia na região 

Sudeste. Com a emergência de novos sistemas de produção material, mantém-se a 

condição de centro regional, integrando um novo processo de circulação e produção 

de mercadorias regionais, além de ampliar seu comércio na região de influência. 

Se no século XIX o crescimento da cidade de Mossoró estava associado às 

atividades agropecuárias e ao comércio, no final do século XX está atrelada a três 

de suas principais atividades econômicas: a produção de sal, petróleo, e da 

fruticultura irrigada. O desenvolvimento desses setores econômicos estabeleceu 

uma nova dinâmica de crescimento econômico para a cidade.  

Mossoró, em virtude de suas condições naturais (relevo plano, influencia 

marítima e condições climáticas), passou a exercer a atividade salineira desde seus 

primórdios. Muito embora não estejam situadas no litoral as salinas de Mossoró 

sofrem influencia das águas marítimas em virtude de estarem localizadas nas 

várzeas estuarinas do rio Apodi-Mossoró. A realização dessa atividade que 

anteriormente era artesanal e que demandava uma quantidade significativa de mão 

de obra passa a partir de meados da década de 1950 por um intenso processo de 

industrialização vigente em todo o Brasil.  

Com a mecanização do processo produtivo nas salinas, confirmou-se uma 

expressiva dispensa da mão de obra salineira. Este fato contribuiu para instaurar 

uma grande tensão social causado pelo aumento nas taxas de desemprego. De 

acordo com Rocha (2005) a problemática social causada pela mecanização das 

salinas contribuiu para a expansão de áreas periféricas na cidade, adensamento dos 

bairros Santo Antônio (Centro) e Paredões (Zona Norte).  

Pinheiro (2006) afirma que em virtude de sua importância como centro 

regional, Mossoró passou a atrair importantes programas nacionais de 

desenvolvimento urbano, dentre eles, o Programa de Cidades de Porte Médio. Este 
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foi criado pelo governo federal na década de 1970 para incentivar o desenvolvimento 

das cidades consideradas de médio porte. Além disso, é neste período que inicia o 

momento de especialização econômica em que a cidade se destaca como 

prestadora de serviços dentro de uma política estatal intervencionista.  

Dentro dessa perspectiva de atuação do Estado na produção do espaço 

urbano, através da realização de políticas públicas, destacamos a construção de 

vários prédios institucionais: Escola Superior de Agronomia de Mossoró-ESAM, 

Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS, Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte-UERN, bem como dos grandes conjuntos habitacionais sob a 

responsabilidade do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e executado pelo 

Banco Nacional de Habitação (BNH). A oferta dessas residências vinha atender a 

população de classe média que advinha de outros municípios em virtude da 

diversidade de serviços oferecidos, ou mesmo pela perspectiva de conseguir bons 

empregos (ROCHA, 2005).  

A construção dos conjuntos habitacionais ocorreu entre as décadas de 1960 

a 1980 e contribuiu significativamente para a expansão urbana, uma vez que 

orientou o crescimento da cidade e transformou áreas antes pertencentes ao meio 

rural em área urbana. Vários bairros foram ampliados e outros foram originados a 

partir da construção desses conjuntos. Como exemplo, podemos citar o bairro 

Abolição (Zona Oeste).  

O impacto do Programa de Cidades de Porte Médio foi significativo para o 

processo de reestruturação urbana, pois previa não apenas a construção de casas, 

mas também a realização de obras tais como: saneamento, distribuição de água e 

energia elétrica, abertura de vias, e a construção de habitação. Assim, áreas que até 

então não tinham valor, distante do tradicional centro e desocupadas, tornaram-se 

valorizadas e passaram a ser objeto da especulação imobiliária. Segundo (ROCHA, 

2005) este programa foi o instrumento oficial através do qual se estabeleceram 

“condições para a capitalização das empresas ligadas a construção civil, além de 

permitir a estruturação de uma rede de agentes financeiros privados, e a realização 

de financiamento da produção e do consumo” (p. 184).  

No final dos anos 1970 com a instalação do escritório da Empresa Brasileira 

de Petróleo S.A., localizada no bairro Alto de São Manoel (Zona Norte), houve uma 

crescente demanda pela construção de obras de infraestrutura e a necessidade de 

serviços básicos de apoio. Dessa forma, empresas de portes e atividades variadas 
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foram atraídas para Mossoró com vistas a fornecer bens e serviços terceirizados à 

economia petrolífera. Para Rêgo (2002) a incorporação dessas unidades ao 

aparelho produtivo local contribuiu para acentuar o predomínio do setor terciário na 

estrutura econômica de Mossoró. 

O desenvolvimento da atividade petrolífera atraiu para a região 

investimentos diversos que contribuíram para a transformação da dinâmica 

econômica, bem como pela atração de importantes fluxos migratórios, também 

especulação imobiliária. Com isso, induziu também a expansão da cidade para a 

área que atualmente está localizada a base produtiva da Petrobrás (Zona Sul) da 

cidade, mais precisamente induziu o surgimento dos seguintes bairros: Planalto 

Treze de Maio e Alto do Sumaré. 

A década de 1980 foi marcada por um período de grande importância para o 

processo de urbanização de Mossoró: com a sua inserção aos circuitos produtivos 

globalizados de grandes empresas, nacionais e multinacionais que atuam em 

diferentes ramos econômicos, com destaque para fruticultura irrigada, novas 

dinâmicas foram incorporadas à cidade. O agronegócio da fruticultura irrigada teve 

importância fundamental para a reorganização espacial da cidade, pois permitiu a 

criação de uma série de empreendimentos comerciais, de serviços, geração de 

emprego e renda, transformações no setor ocupacional, etc. Spósito et al (2010) 

evidencia a importância dessa atividade e, de acordo com a mesma, podemos 

afirmar que com a expansão do agronegócio da fruticultura uma nova dinâmica de 

crescimento pode ser observada em Mossoró.  

Como pudemos observar o desenvolvimento desses três circuitos 

econômicos em Mossoró, em consonância com a adoção de importantes políticas 

públicas, promoveu uma profunda reestruturação urbana em Mossoró, sendo 

responsável pelo intenso processo de urbanização vivido nas últimas décadas. A 

lógica criada para estes setores econômicos permitiu a realização de uma série de 

transformações no espaço urbano: abertura e duplicação de vias, obras de 

distribuição de água e energia elétrica, drenagem, construção de empreendimentos 

comerciais, etc. 

Conforme pudemos discorrer acima, o desenvolvimento econômico de 

Mossoró perpassou diversas fases, momentos que convivem e se sobrepõem. 

Desde o empório comercial, passando pelo desenvolvimento agroindustrial, 

produção de sal artesanal e depois mecanizada, exploração de petróleo, 
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agronegócio da fruticultura, até outras atividades mais associadas ao consumo. 

Atualmente Mossoró vive um momento que se caracteriza pela criação de uma ideia 

de cidade cultural, sobretudo a partir da década de 2000, recorte temporal desta 

pesquisa. Em cada momento de especialização econômica também é possível 

observar novas dinâmicas sociais: crescimento populacional, também associado a 

fluxos migratórios, aumento da renda, aumento das desigualdades sociais, etc.  

Mais recentemente, as transformações na configuração urbana da cidade de 

Mossoró podem ser observadas em virtude de novas dinâmicas econômicas, agora 

mais voltadas para o desenvolvimento do setor terciário, que cresce e se estabelece 

pela presença de grandes estabelecimentos comerciais e de serviços. Portanto, 

acreditamos assim, que o setor terciário vem promovendo profundas transformações 

em sua organização interna, que se materializa através da produção de espaços 

onde novas centralidades podem ser evidenciadas. 

Segundo Couto (2011), Mossoró experimenta da expansão das suas 

atividades, cada vez mais especializadas, principalmente com o aumento do 

consumo de bens e serviços modernos, repetindo situação observada em outras 

cidades. A instalação de novos fixos associados às formas modernas de distribuição 

de mercadorias, como os supermercados e o shopping center, evidencia o 

estabelecimento de novos fluxos urbanos e regionais a partir do consumo. Em 

resumo, o consumo como um dos elementos fundamentais na estruturação urbana é 

uma tendência da urbanização brasileira e mundial.  

Antes de iniciarmos as discussões sobre os aspectos que caracterizam a 

atual configuração urbana da cidade, com destaque para a expansão urbana e 

formação de novas centralidades, é de fundamental importância considerar os 

aspectos sociais e econômicos que contribuem para reestruturação do espaço 

urbano em Mossoró. 

 

3.2 ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS: O SETOR TERCIÁRIO COMO 

ELEMENTO ESTRUTURADOR DO ESPAÇO URBANO 

 

O processo de urbanização de Mossoró está profundamente associado ao 

desenvolvimento econômico vivido ao longo de décadas, sobretudo da realização de 

suas principais atividades econômicas: produção de petróleo, agroindústria e a 



43 
 

produção do sal. O desenvolvimento desses setores econômicos em Mossoró 

contribuiu de forma significativa para o estabelecimento de uma economia mais 

diversificada, onde o terciário ganha grande importância na estruturação do espaço 

urbano. Ao mesmo tempo, é possível observar também importantes transformações 

na dinâmica social: crescimento populacional, aumento da renda, mudanças no 

mercado de trabalho, produção de desigualdades, etc. 

O município de Mossoró possui uma população de 259.815 habitantes, 

ocupando uma área territorial de 2.099,3 km². Nas últimas décadas houve o 

aumento da população total do município, mas os valores relativos da população 

urbana e rural entre 1991 e 2000 praticamente se manteve. Em 2010 a população 

urbana de Mossoró aumentou. Apesar disso, como pode ser visualizado por meio 

dos dados do quadro 1, proporcionalmente houve uma diminuição, enquanto a 

população rural aumentou.  

 

Quadro 1 - Distribuição da população total e por situação de domicílio 

ANO URBANA % RURAL % TOTAL 

1991 177.331 92 14.936 7,8 192.267 

2000 199.081 93 14.760 6,9 213.841 

2010 237.241 91 22.574 9,0 259.815 

2013 - - - - 280.314 

Fonte: IBGE, 1991, 2000, 2010, 2013. 
*Estimativa da população para o ano de 2013. 

 
 

Como pode ser evidenciado no quadro 1 houve um aumento da população 

rural do município de Mossoró. Este fato está associado às mudanças ocorridas na 

política de reforma agrária promovida pelo governo federal, que possibilitou a 

criação de assentamentos rurais no município. Nas últimas décadas foram 

implantados diversos assentamentos, totalizando atualmente 27 Projetos de 

Assentamentos Rurais - PAR.  

Ainda, de acordo com os dados do quadro 1, observamos que Mossoró 

possui mais de 90% de sua população vivendo na área urbana do município. Isto se 

deu em virtude das mudanças econômicas ocorridas nas décadas de 1970, 1980 e 

1990 que se constituíram poderoso fator de atração populacional para a cidade, em 

face do seu dinamismo e maior possibilidade das pessoas conseguirem trabalho. 
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Além disso, “o período de seca prolongado de fins da década de 1970 até início dos 

anos 1980, juntamente com a modernização das atividades e o crescimento 

econômico nas décadas de 1990 e 2000 estimularam o êxodo rural” (COUTO, 2011 

p. 91).  

Aliado ao intenso crescimento econômico, promovido pela realização de 

suas atividades econômicas principais, há também um fluxo migratório significativo 

de pessoas que se deslocam para Mossoró. Esses deslocamentos envolvem 

pessoas que chegam a cidade para estabelecer moradia, para a realização de 

serviços especializados que não encontram nas suas cidades de origem, ou para a 

compra de produtos no comércio da cidade.  

Como é possível observar, o município de Mossoró passou por 

transformações significativas na sua estrutura populacional, acompanhando, em 

certa medida, as tendências impostas pelo processo de transição acelerada da 

dinâmica demográfica em curso no todo o país, desde a década de 1970. Este fato 

resulta numa taxa de urbanização de mais de 90% (IBGE, 2010).  

No que se refere ao caráter dinâmico da economia de Mossoró a mesma 

pode ser evidenciada através dos resultados obtidos no último levantamento do seu 

Produto Interno Bruto (PIB). De acordo com o IBGE (2010) a soma da riqueza 

gerada pelo município gira em torno de 3.496.776 mil reais, o que o coloca na 

posição de segundo maior PIB do estado do Rio Grande do Norte e 20º maior PIB 

do Nordeste.  

Na avaliação das atividades econômicas que mais contribuem para o 

crescimento econômico, destacamos principalmente três setores específicos: 

Agropecuária na qual se destacam a criação de animais e a produção de frutas 

tropicais (R$ 113.929.000), a Indústria responsável pela produção de alimentos, sal 

marinho, petróleo, construção civil e panificação (R$ 957.530.000) e, por último, o 

setor de Comércio e Serviços (R$ 2.029.615.000) principalmente pela realização do 

comércio varejista, atacadista, serviços em geral e o turismo folclórico-cultural 

(FIERN, 2010).  

As informações referentes ao PIB evidenciam a participação do setor 

terciário para a geração de riqueza em Mossoró. Muito embora os demais setores 

tenham uma participação importante nesse processo destacamos aqui o papel do 

setor terciário para a transformação da cidade e para a reestruturação de seu 

espaço urbano, pois partimos da perspectiva de que um dos aspectos que contribui 
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para as recentes transformações que ocorrem na organização espacial em Mossoró 

se dá em virtude da instalação de equipamentos voltados para o comércio e para a 

prestação de serviços. A adoção de estratégias locacionais para a instalação desses 

equipamentos é um aspecto importante da organização espacial da cidade. 

Conforme observamos, Mossoró possui um setor terciário bastante dinâmico 

que atende aos municípios localizados na região Oeste do estado do Rio Grande do 

Norte e ainda a municípios do estado do Ceará que ficam nas suas proximidades. 

De acordo com Pessoa (2011), a incorporação de atividades ligadas ao varejo 

moderno e a instalação de redes nacionais e internacionais de hipermercados (como 

o Hiperbompreço), estabelecimentos comerciais destinados à venda e distribuição 

em atacado e de lojas de auto-serviço (como Atacadão, Shopping Centers) fazem do 

setor terciário o mais significativo na transformação da cidade de Mossoró, 

sobretudo na última década. 

Elias e Pequeno (2010) apontam que este momento vivenciado por 

Mossoró, onde o setor terciário ganha cada vez mais importância, pode ser 

observado como resultado do incremento na produção em virtude do 

desenvolvimento industrial no país. Como resultado disso, expandiram-se o 

comércio e os serviços da cidade, num momento em que o consumo cresce 

mundialmente. Um aspecto importante é o dinamismo proporcionado pelo 

desenvolvimento das atividades salineira, do agronegócio e do ramo petrolífero.  

levando em conta suas densidades históricas diferenciadas, contribuiu para a 

elevação da média salarial e, somado ao crescimento populacional, acabaram por 

“propiciar o surgimento de um número de casas de comércio e de estabelecimentos 

que oferecem serviços especializados, alguns bastante modernos, antes restritos às 

principais capitais do país” (ELIAS e PEQUENO, 2010, p.195). 

Um aspecto importante da consolidação do setor terciário em Mossoró 

consiste na realização de grandes eventos de negócios, com destaque para a Festa 

do Bode, a Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada (Exporfruits); e 

eventos culturais, como Mossoró Cidade Junina, Auto da Liberdade e Oratório de 

Santa Luzia (PESSOA e GOMES, 2011 p. 5). A realização desses eventos vem 

exercendo um papel fundamental na consolidação de centralidade regional e 

nacional de Mossoró.  

Toda essa dinâmica tem como resultado não apenas a redefinição da 

centralidade urbana da cidade, mas também a transformação da cidade em um 
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centro de serviços e comércios (segundo maior centro de comércio e de serviços do 

Estado), com um intenso dinamismo que ratifica a sua centralidade em relação aos 

municípios que compõem sua região de influência.   

Elias e Pequeno (2010) evidenciam melhor essa característica de Mossoró 

ao analisar a questão da centralidade exercida pela cidade, pois considerando as 

inter-relações estabelecidas por Mossoró que se refere ao deslocamento de pessoas 

vindas de sua região de influência com vistas ao uso de transportes coletivos, à 

realização de compras de bens de consumo específicos, à realização de cursos de 

nível superior, à realização de serviços de saúde especializados, à compra de 

insumos e à comercialização de produtos agrícolas, Mossoró passa a se constituir 

em um centro de consumo regional.  

Na condição de cidade média Mossoró assume o papel de centro regional, 

onde há a concentração de várias funções, mercadorias, capital, conhecimento, o 

destino das vendas dentre outros, para além do espaço onde ocorre a produção 

propriamente dita, incluindo os demais espaços perpassados pelo circuito produtivo. 

No entanto, ela se diferencia de outras cidades do mesmo porte, pois apresenta 

especificidades que a colocam em posição de destaque do ponto de vista 

econômico, social, cultural, “capital do oeste potiguar”.   

No caso específico de Mossoró, em virtude das condições históricas de seu 

desenvolvimento, com destaque para a dinâmica econômica, social e política, a 

cidade historicamente adquiriu grande importância dentro do contexto da rede 

urbana regional, atraindo investimentos e população. A importância regional, no 

passado, também incluiu a cidade como destino de ferrovia: a linha de trem 

Mossoró-RN e Souza – PB também favoreceu ao fortalecimento de Mossoró como 

centro regional. Ao longo das últimas décadas a ferrovia foi desativada, mas é fato 

que a cidade continua a ser referência regional.  

Como vimos no capítulo anterior, as cidades médias apresentam mudanças 

em sua forma de urbanização, reproduzindo-se nas mesmas fenômenos 

característicos de grandes cidades. No entanto, vimos também que muito embora 

haja uma discussão acerca da metropolização das cidades médias, elas apresentam 

especificidades que devem ser compreendidas. No que se refere ao processo de 

redefinição da centralidade urbana Spósito (2010) afirma que este é um aspecto 

importante na estruturação do espaço urbano das cidades brasileiras e do mundo, 
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sendo, portanto, necessário compreender as especificidades desse fenômeno em 

contextos e escalas diferenciadas.  

3.3  EXPANSÃO URBANA E AS REDEFINIÇÕES DA CENTRALIDADE  

 

Vamos aqui pontuar algumas das intervenções urbanas que vem 

contribuindo para a reestruturação urbana de Mossoró. Seja a partir da atuação do 

Estado ou dos agentes econômicos, essas intervenções contribuem para a 

expansão urbana e para a redefinição de sua centralidade, lançando bases para a 

formação de novas centralidades urbanas. É importante salientar que várias delas 

ocorrem no momento dessa pesquisa o que evidencia o caráter atual das 

transformações que ocorrem no espaço urbano da cidade.  

No processo de produção do espaço urbano de Mossoró o Estado tem um 

papel fundamental. Desde a produção de grandes conjuntos habitacionais até as 

intervenções mais voltadas a realização de obras de infraestrutura, o que se observa 

é a atuação de um agente social importante no processo estruturação urbana. Em 

momentos recentes, o Estado vem direcionando grandes recursos para a melhoria 

da infra-estrutura urbana, bem como incentivos financeiros para a realização de 

investimentos econômicos. Esses aspectos favorecem o surgimento de novas 

localizações e a redefinição de usos de espaços já existentes, direcionando e 

redirecionando a distribuição da população e dos investimentos na cidade.  

Considerada a atuação do Estado no processo de estruturação do espaço 

urbano de Mossoró, podemos destacar as obras relacionadas ao Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). Criado pelo governo federal no ano de 2007 

(durante o governo Lula), o PAC tem como objetivo estimular o crescimento da 

economia brasileira por meio da realização de obras de infra-estrutura social, 

urbana, logística e energética do Brasil. Os recursos utilizados no programa são 

originários das seguintes fontes principais: recursos da União, capitais de 

investimentos de empresas estatais e investimentos privados com estímulos de 

investimentos públicos e parcerias. 

 Em Mossoró, o PAC tem sido responsável pela realização de algumas 

importantes intervenções. De acordo com informações divulgadas no 7º Balanço das 

obras do PAC disponível no portal do programa, Mossoró foi contemplada com R$ 

30 milhões, sendo estes recursos distribuídos em obras de pavimentação 
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asfáltica em oito bairros e saneamento básico da área urbana da cidade. Ao todo 

são quarenta e um projetos: quatro empreendimentos com o Programa Água e 

Luz para Todos, cinco projetos de Transportes, três de Energia, dezoito do 

Comunidade Cidadã, quatro do Minha Casa, Minha Vida e sete do Cidade 

Melhor. Somados, eles representam 4,57% das obras previstas para o Rio 

Grande do Norte. 

A principal contribuição da atuação do PAC em Mossoró se refere a 

realização de obras de mobilidade urbana. Destacam-se nessa perspectiva a 

realização das obras do Complexo Viário da Abolição de Mossoró, que compreende 

a construção de cinco viadutos ao longo da BR 304 (figura 2), e a duplicação e 

reestruturação de 17 km desta mesma via regional. Esta obra pode ser considerada 

uma das mais importantes a ser realizada pelo programa, tendo em vista a 

possibilidade de aumento de fluxo de transportes, pessoas e capitais, o que irá 

retificar a sua importância como importante eixo de acesso a cidade, que passa por 

Mossoró, ligando Fortaleza a Natal.  

O aumento da mobilidade urbana consiste, assim, num fator determinante 

para o processo de expansão urbana e para a formação de novas centralidades, 

pois o desenvolvimento dos meios de transporte permitiu maior possibilidade de 

deslocamento da população para lugares cada vez mais distantes. Além disso, há 

de se considerar o aumento no fluxo de capital constante das mercadorias em geral, 

energia e, eventualmente força de trabalho. Estes são fatores primordiais no 

processo de estruturação do espaço urbano e regional (VILLAÇA, 2001).  

Na perspectiva de Villaça (2001), pode-se admitir que o desenvolvimento 

dos meios de transporte e pontos de acessibilidade torna-se de fundamental 

importância, uma vez que Mossoró apresenta importantes vias de acesso que a 

ligam a outras cidades, tanto do estado como de estados vizinhos, conforme foi 

evidenciado anteriormente. No que se refere as vias intra-urbanas, devemos 

considerar um aspecto importante. Muito embora apresente um desenvolvimento 

considerável das suas principais vias de acesso, Mossoró não possui um sistema de 

transporte publico compatível com o crescimento que a cidade apresenta. Por outro 

lado, o aumento da quantidade de transportes individuais é algo evidente.   
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As características apresentadas demonstram que a mobilidade em Mossoró 

se dá de forma desigual, pois privilegia o deslocamento da população que tem 

acesso ao transporte individual em detrimento daqueles que dependem de 

transporte público para se descolar pela cidade. Este processo permite as condições 

desiguais de ocupação e estruturação do espaço urbano, onde o acesso a cidade e 

aos meios de consumo também estão condicionadas às melhores condições de 

deslocamento. 

O crescimento econômico de Mossoró vivenciado, nas últimas décadas, 

gerou condições efetivas para a ampliação das ações do capital que atua no âmbito 

do mercado imobiliário e do setor comercial e de serviços. Este fato é melhor 

observado a partir dos anos 2000, em função da emergência e interação de um 

conjunto de fatores reestruturantes, que redefiniram a dimensão socioeconômica da 

realidade local. Essa fase, ainda vigente, caracteriza-se pelo protagonismo do 

capital privado na condução do processo de produção do espaço urbano de 

Mossoró e pelos impactos marcantes sobre a dinâmica territorial e econômica de 

sua região de influência (NASCIMENTO, 2013, p. 28).  

Figura 2 – Obras de construção do viaduto na Avenida do 

Contorno – BR 304. 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2013 (Emanuelle Roberta da Silva 

Melo). 
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Não pretendemos aqui fazer uma análise da atuação do mercado imobiliário 

na cidade de Mossoró, mas entendemos que seu papel nas transformações que 

seguem na organização do espaço urbano é fundamental. A atuação do mercado 

imobiliário é observada pela distribuição de diferentes agentes atuando na cidade 

através de investimentos em todas as áreas, com mais ou menos intensidade. São 

construtoras, incorporadoras, imobiliárias que promovem a atividade através da 

construção de prédios de apartamentos, condomínios horizontais, estabelecimentos 

comerciais, hotéis, etc.  

As obras de infraestruturas engendradas pelo poder público (construção e 

duplicação de vias, construção de viadutos, etc.), aliado à prestação de serviços 

básicos, tais como distribuição de água e energia elétrica, coleta de lixo, atraem 

investimentos relacionados às atividades econômicas, além de contribuir para o 

processo de ocupação ao longo de seu trajeto. É possível considerar aqui os 

interesses de valorização fundiária e imobiliária de novas áreas no entorno das 

cidades, quer seja por meio da atribuição de uso de solo urbano a territórios que não 

eram funcionalmente urbanos, quer seja pela atribuição de novos usos de solo 

urbano, mais modernos e mais valorizados, a áreas já incorporadas ao tecido 

urbano (SPÓSITO, 2010). Em várias áreas da cidade é possível observar a atuação 

do mercado imobiliário na produção do espaço urbano através da construção de 

novas tipologias habitacionais, da construção de grandes loteamentos, lojas, etc. 

Assim, alguns eixos urbanos vêm tornando-se frentes de atuação do mercado 

imobiliário revelando processos que nos últimos anos vem caracterizando o espaço 

urbano de Mossoró. 

As áreas que mais crescem na cidade e que revelam o dinamismo do 

mercado imobiliário em Mossoró podem ser representadas por alguns importantes 

eixos de expansão urbana. A BR 110, no sentido Mossoró/Areia Branca (Zona 

Norte), passou a ser ocupada na década de 1980 por uma série de 

estabelecimentos necessários à realização da atividade salineira, tais como: 

armazéns, empresas de aluguel de caminhões para o transporte do sal, etc. A última 

década marcou o surgimento de grandes loteamentos fechados considerados de 

alto padrão, tais como Ecoville e o Ninho Residencial (Figura 3).  
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Figura 3 - Presença de Loteamentos de alto padrão na BR 110 – 

sentido Areia Branca 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2012 (Emanuelle Roberta da Silva 

Melo). 

 
 

Por toda a cidade, constata-se a construção de vários empreendimentos 

habitacionais voltados para as mais variadas faixas de renda da população. Estes, 

por sua vez, contribuem para a mudança da paisagem da cidade, atualmente com 

uma grande quantidade de empreendimentos distribuídos por todo o seu perímetro 

urbano. Ao mesmo tempo, configura-se a intensificação do processo de valorização 

em todo o perímetro urbano de Mossoró, o que permite o incremento do setor 

imobiliário da cidade. Nascimento (2013) analisa a expansão urbana de Mossoró 

aliado a atuação do mercado imobiliário e mostra quais as áreas mais impactadas. 

 

(...) essa expansão é significativa no bairro Abolição, localizado na 
Zona Oeste da cidade, a partir, sobretudo, da abertura de novos 
loteamentos e a ampliação de antigos, como é o caso do loteamento 
Pousada das Thermas e da construção do conjunto Monsenhor 
Américo Simonetti. O bairro Nova Betânia, igualmente localizado na 
Zona Oeste de Mossoró, se expande na mesma proporção. Além do 
acentuado processo de verticalização que ocorre nesse bairro, a 
partir de meados dos anos 2000, ele passa a receber equipamentos 
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comerciais e de prestação de serviços (Universidade Potiguar, 
Atacadão, West Shopping etc.), em torno dos quais se estabelece 
condomínios horizontais fechados de alto padrão. No Bairro Santo 
Antônio, Zona Norte da cidade, onde uma série de lotes de terra são 
adquiridos por incorporadoras e destinados à construção de 
condomínios verticais fechados. Esse fenômeno é mais marcante na 
área localizada entre o Hotel Thermas e o prolongamento da Avenida 
Rio Branco, que se estende do centro da cidade até a BR 304, no 
sentido do conjunto Santa Delmira. O Alto Sumaré, Zona Leste, se 
densifica e se expande a partir da construção de uma série de 
loteamentos e condomínios residenciais fechados. O alto do Sumaré 
concentra uma série de empreendimentos destinados às classes de 
rendimento médio da cidade (NASCIMENTO, 2013, p. 53). 

 

A figura 4 evidencia esses aspectos apresentados por Nascimento (2013) 

acerca das frentes de expansão urbana de Mossoró. Diante desta nova conjuntura, 

mudanças no espaço urbano e surgimento de novas formas e objetos espaciais, 

observamos a reestruturação desse mesmo espaço urbano. São ações comandadas 

por agentes capitalistas que operam no mercado imobiliário em íntima associação 

com o Estado, e são essas algumas das alterações que caracterizam e reconfiguram 

substancialmente a atual estrutura urbana mossoroense (NASCIMENTO, 2013).   

O cenário resultante dessas dinâmicas é de profundas transformações no 

processo de expansão da cidade, através das mudanças nas formas de uso e 

ocupação do solo, na incorporação de áreas antes rurais à área urbana, na 

realização de obras de infraestrutura, tais como: abertura e duplicação de vias, 

obras de saneamento, ampliação na rede de abastecimento de água e energia 

elétrica, construção de condomínios fechados, estabelecimentos comerciais e de 

serviços, etc. Estas estratégias recaem sobre o limite da cidade que na última 

década sofreu duas alterações em seu perímetro urbano (Leis Municipais n° 2.564 

de 2009 e 2.935, de 2012). 

Atualmente Mossoró possui trinta bairros localizados em cinco áreas 

(Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste), cada uma revelando características especificas 

de uso e ocupação, bem como certo grau de centralidade no contexto do espaço 

intra-urbano do município. O quadro 2 apresenta a distribuição dos bairros de acordo 

com as zonas da cidade, com destaque para os dois novos bairros: Monsenhor 

Américo (Zona Norte) e Bela Vista (Zona Oeste), este último criado como expressão 

do processo de expansão recente da cidade.  
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Fonte: Elaborado por Vitor Pereira, 2013. 

Figura 4: Mapa de expansão urbana de Mossoró entre os anos de 2003 e 2011. 
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Quadro 2- Distribuição dos bairros por zonas da cidade. 

CENTRO NORTE LESTE SUL OESTE 

Centro 
St. 

Antônio 

Alto São 

Manoel 
Alagados Aeroporto 

Alt. 

Conceição 
Barrocas Pintos 

Pl. 13 de 

Mario 

XVII 

Rosado 

Boa Vista Abolição Costa e Silva 
Alto do 

Sumaré 

Nova 

Betânia 

Doze Anos 
Sta. 

Delmira 

D. Jaime 

Câmara 
Bom Jesus Bela Vista 

Bom Jardim Redenção Rincão 
Belo 

Horizonte 

Monsenhor 

Américo 

Paredões 
  

Itapetinga 
 

Ilha Sta. 

Luzia 

Santa 

Júlia  

Lagoa do 

Mato  

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbanístico de Mossoró – SEDETEMA, 2013. 
 
 

Elias e Pequeno (2010) fazem uma análise das características de ocupação, 

bem como o grau de centralidade dos bairros que compõem cada área da cidade e 

observam que: 

os bairros que congregam a Zona Central, entre eles o centro 
tradicional, possuem maior densidade habitacional, concentração do 
terciário e intenso processo de verticalização, corresponde, assim a 
principal centralidade da cidade; os bairros localizados na Zona Norte 
da cidade concentram o maior contingente populacional, onde 
predominam os maiores conjuntos habitacionais implantados pela 
COHAB nas décadas de 1970 e 1980; A Zona Leste, nas margens 
do rio Apodi Mossoró, iniciou seu processo de ocupação a partir da 
década de 1960, através de loteamentos partículas e grandes 
conjuntos habitacionais. No entanto, muito embora tenha sido 
sugerida como área de expansão urbana pelo Plano Diretor de 1975, 
sua ocupação foi prejudicada em virtude da ausência de 
infraestrutura. A Zona Sul teve seu processo de ocupação em um 
primeiro momento associado a linha férrea, mais posteriormente a  
instalação da base da Petrobrás consolidou a ocupação dessa área 
da cidade, além disso concentra bairros com características de 
transição entre rural e urbano e áreas de preservação ambiental; e 
por fim a Zona Oeste da cidade concentra os bairros com menor 
densidade populacional, onde se concentram os processos de 
segregação socioespacial e que atualmente constituindo-se alvo de 
investimentos de capital voltado a construção de grandes 
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estabelecimentos comerciais (ELIAS E PEQUENO, 2010, p. 121-
122). 

 
 

É importante salientar que no intuito de acompanhar o crescimento urbano, 

que incide sobre todo o perímetro urbano da cidade, a elaboração de uma legislação 

específica foi de grande importância. Destacamos aqui a criação da Lei municipal n° 

2.564, de 21 de dezembro de 2009 que dispõe sobre a delimitação do perímetro 

urbano do município; a Lei municipal nº 012, de 11 de dezembro de 2006 que dispõe 

sobre a criação do Plano Diretor Municipal; e a Lei municipal nº 1.503, de 2000 que 

dispõe sobre a criação do Distrito Agroindustrial de Mossoró. Juntas, orientam o 

crescimento da cidade e regulamentam algumas questões específicas sobre as 

formas de uso e ocupação do solo. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbanístico de 2006 possibilitou a 

reorganização espacial de Mossoró, através da distribuição das formas de uso e 

ocupação do solo e construções e obras por todos os vetores de crescimento da 

cidade. Este fato contribuiu para a inserção de novos bairros no rol de investimentos 

do mercado imobiliário, principalmente para a construção de novas tipologias 

habitacionais como os condomínios fechados que atendem aos interesses das mais 

variadas faixas de renda da população de Mossoró.  

Outro aspecto relevante na compreensão dos processos que levam a 

expansão urbana de Mossoró diz respeito ao crescimento da área que compreende 

o distrito industrial do munícipio, localizado na BR 304 (saída para a cidade de 

Fortaleza). O crescimento da área industrial de Mossoró contribuiu para o 

estabelecimento de um novo eixo de crescimento da cidade. Também é importante 

destacar que o Distrito Industrial foi criado desde a década de 1970, mas teve o 

aumento da sua delimitação alterada pela Lei municipal n° 2.564, de 21 de 

dezembro de 2009, onde dispõe sobre a delimitação do perímetro urbano do 

município, e dá outras providências.  

A dinâmica proporcionada pela alteração na área industrial de Mossoró 

evidencia um dos aspectos apontados por Spósito (1998) sobre o processo de 

redefinição da centralidade urbana. Segundo a autora, as transformações recentes 

da política locacional industrial onde as indústrias passam a se instalar ao longo dos 

grandes eixos de circulação, geralmente, nas periferias urbanas, e, muitas vezes, 

completamente externas ao tecido urbano. Por outro lado, acentua-se a diminuição 
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da área destinada à produção e acentua-se a apropriação ou produção de novas 

localizações em áreas urbanas ou não urbanas. 

Os efeitos destas ações no espaço urbano tem sido significativos para 

impulsionar a expansão urbana, principalmente nos sentidos Oeste e Sul. Também 

se fez presente a especulação imobiliária em trechos da cidade que se valorizavam, 

essencialmente, neste sentido de expansão urbana. Com estes novos indultos, 

Mossoró apresenta uma reorganização de espaço urbano, onde é possível observar 

a formação de novas centralidades urbanas.  

As recentes transformações na dinâmica econômica e social da cidade de 

Mossoró vêm contribuindo para a reestruturação do espaço urbano da cidade. 

Nesse processo convergem vários agentes que, através da adoção de estratégias 

locacionais para a instalação de grandes equipamentos comerciais, acabam por 

contribuir para a redefinição da centralidade urbana. Neste aspecto, destacamos 

aqui a importância da Avenida João da Escócia que vem se constituindo como um 

importante eixo de expansão urbana e onde este fenômeno pode ser observado. 

A Avenida João da Escócia atravessa os bairros: Centro, Doze Anos, e Nova 

Betânia e corresponde a um eixo considerado nobre da cidade. Elias e Pequeno 

(2010) fazem algumas considerações acerca das características de ocupação desse 

eixo de expansão: 

é possível observar as melhores localizações da cidade, dotadas 
inclusive de maiores condições de mobilidade e de acessibilidade 
aos serviços urbanos, esse eixo se subdivide em três partes 
distintas: a) trecho inicial com edifícios verticais mais próximos ao 
centro, junto às áreas residenciais tradicionais que ainda 
remanescem próximas ao centro; b) trecho intermediário onde se 
observa a presença de residências uni-familiares de maior porte e 
melhor padrão justapostas a novos edifícios residenciais verticais e 
de condomínios horizontais, prosseguindo até a BR 304; c) trecho 
final, desde a BR 304 em direção a oeste, onde ocorre a nova frente 
de expansão do mercado imobiliário agrupando o trinômio: 
loteamentos fechados, Shopping Center e universidade privada 
(ELIAS e PEQUENO, 2010, p 459).  

 

De acordo com Oliveira (2012) a estrutura urbana instalada ao longo dessa 

Avenida possibilitou uma abertura ao capital imobiliário para essa localização, onde 

é possível observar a presença de um intenso processo de verticalização, como 

também de estabelecimentos comerciais (figura 5). É notável a presença de 

empreendimentos que consolidaram esse espaço com suas funções socioespaciais 

através do acesso intraurbano e da mobilidade ali favorecida. Á medida que os 
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investimentos vão ali acontecendo, mais fica fortalecida a formação de centralidade 

no local (OLIVEIRA, 2012, p. 171). 

A dinâmica de crescimento apresentada por esse eixo da cidade, no sentido 

centro-bairro, estende-se até o bairro Bela Vista, objeto de análise do presente 

trabalho, conforme já reafirmado. A inserção do bairro na cidade, a compreensão do 

processo de produção desse novo espaço e como ele se insere na discussão sobre 

as novas centralidades urbanas são apresentados no próximo capítulo. Antes disso, 

no entanto, é importante fazer algumas considerações, particularmente porque o 

processo de redefinição da centralidade urbana e a formação de novas 

centralidades em Mossoró não incluiu a depreciação do seu centro tradicional. 

 

Figura 5 - Presença de verticalização e empreendimento comercial 

na Avenida João da Escócia no bairro Nova Betânia  

 
Fonte: pesquisa de campo, 2011 (Emanuelle Roberta da Silva Melo). 

    
 
Como vimos anteriormente, o centro da cidade consiste no lócus de atração 

de fluxos de pessoas, veículos, comunicação, capitais, etc. No caso de Mossoró, o 

seu centro tradicional apresenta todos esses elementos. Trata-se de uma área de 

convergência de transportes intra e inter-urbanos, de concentração das principais 

atividades comerciais, de serviços, da gestão pública e privada, e ainda uma área de 

referência para os moradores. Portanto, no processo de redefinição da centralidade 
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urbana em Mossoró não é possível perceber o declínio de seu centro principal. Ao 

contrário, o que há é a reafirmação do centro tradicional que passa por intenso 

processo de gentrificação.  

A valorização do centro tradicional de Mossoró, em virtude do processo de 

gentrificação, é resultado de políticas de renovação urbana e de embelezamento da 

cidade. A Avenida Rio Branco se configura como um bom exemplo dessas iniciativas 

em Mossoró, pois no eixo que perpassa a área central da cidade está localizado o 

corredor cultural Mossoró que concentra uma série de equipamentos culturais e de 

lazer: Praça da criança, Memorial da Resistência, Teatro Dix uit Rosado, dentre 

outros (figura 6).  Por outro lado, a adoção dessas estratégias de renovação urbana 

acarreta a valorização do uso do solo e a especulação imobiliária. Este é o padrão 

de urbanização característico dos anos 2000 (Rocha, 2005).  

 

Figura 6 - Presença de equipamentos culturais e de lazer no centro 

tradicional de Mossoró 

 
Fonte:http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/files/2012/04/mossoro-

11.jpg 

 

Constatamos estar diante de uma situação na qual se consolida uma 

bipolarização de centralidades principais da cidade, interligadas por avenida que se 

constitui em eixo da segregação residencial. Por um lado, o centro tradicional foi 

complementado com investimentos públicos nesses novos equipamentos e, por 

http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/files/2012/04/mossoro-11.jpg
http://blog.tribunadonorte.com.br/eturismo/files/2012/04/mossoro-11.jpg
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outro, a nova centralidade se consolida a cada novo empreendimento imobiliário 

residencial ou inerente ao terciário. A facilidade de acesso através de vias regionais, 

como a BR 304, também confirma essa hipótese, visto que as duas centralidades, 

quando associadas, assumem um caráter regional, atendendo a demandas de 

outros vários municípios vizinhos (ELIAS e PEQUENO, 2010, p 460). 

O processo de expansão urbana de Mossoró mostra similaridades com as 

demais cidades, sobretudo as cidades médias na medida em que é possível 

identificar uma série de características que nos permite identifica-la como tal. A 

cidade conta ainda com uma dinâmica econômica favorável a produção capitalista, 

que encontra nas políticas e programas governamentais condições favoráveis para 

sua reprodução. 

Como podemos observar as bases do processo de reestruturação urbana 

foram engendradas pelo Estado. Esse, aliás, foi o principal agente na execução das 

alterações mais importantes, acarretando na redefinição dos usos do solo. No 

entanto, vale ressaltar que esta atuação tem o intuito de coadunar com a realização 

de investimentos econômicos que crescem de forma significativa na cidade. Um 

aspecto importante dessa atuação também pode ser observado pela realização do 

Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do governo federal, onde 

através da atuação conjunta entre uma política pública aliada a interesses de 

agentes econômicos do setor imobiliário ocorre a realização de grandes 

intervenções urbanas. 
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4 O BAIRRO BELA VISTA E A FORMAÇÃO DE UMA NOVA CENTRALIDADE 

URBANA EM MOSSORÓ 

 

Como vimos no capítulo anterior, Mossoró apresentou nas últimas décadas 

uma dinâmica econômica e social diferenciada, com reflexos no processo de sua 

expansão urbana, favorecendo a formação de novas centralidades. Conforme já foi 

dito, nesse processo é possível observar a atuação conjunta de vários agentes, 

entre os quais destacamos: o Estado e do mercado imobiliário e comercial.  

Neste capítulo, apresentamos uma leitura e análise da formação de novas 

centralidades, bem como a atuação dos agentes sociais envolvidos em tal processo, 

através da formação e da dinâmica de uso do solo do bairro Bela Vista. Este, por 

sua vez, já surgiu e se consolida como uma área de expansão da cidade que está 

associada a presença de grandes equipamentos privados voltados para o comercio 

e realização de serviços e para o consumo moderno: shoppings, hipermercados, 

universidades e escritórios de empresas e serviços, entre outros.  

 

4.1 PROCESSO DE PRODUÇÃO DO BAIRRO BELA VISTA: AGENTES E 

DINÂMICA RECENTE 

 

O bairro Bela Vista está localizado na Zona Oeste da cidade de Mossoró 

(figura 7), tendo como limite os bairros: Nova Betânia, Dix Sept Rosado e Abolição. 

Sua área total compreende cerca de 12.283,700m² de extensão, distante apenas 4 

km do centro tradicional da cidade de Mossoró. O marco legal para sua criação deu-

se através da Lei Municipal n° 2.774 de 04 de Novembro de 2011, que dispõe sobre 

a criação e os limites geográficos (ver anexo 2).  

O bairro consiste, segundo a lei de sua criação, em um desmembramento de 

outros dois: Nova Betânia e Dix-sept Rosado, além de uma parte da zona rural do 

município. No entanto é importante salientar que ele surgiu em virtude da 

necessidade de acompanhar o processo de expansão urbana para a zona oeste da 

cidade, mais especificamente na extensão do bairro Nova Betânia. Apesar disso, ele 

apresenta uma dinâmica de uso e ocupação diferenciada, o que, de alguma forma, 

justifica a sua criação e o diferencia.  
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Figura 7 - Mapa de localização da área de estudo 

 
Elaborado por Luiz Tavernard de Souza Neto, 2013. 
Fonte: Banco de dados do Google Earth. 
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Como vimos anteriormente, a última década foi marcada por uma nova fase 

na dinâmica da urbanização de Mossoró, como consequência do crescimento 

econômico das décadas anteriores, também para atender novas demandas desse 

mesmo crescimento, por toda a cidade observamos grandes investimentos públicos 

e privados, que dão nova forma a sua organização espacial. Nesse processo, pode-

se identificar a articulação de interesses tanto fundiários como imobiliários por novas 

zonas da cidade, dentre eles o que atualmente compõe o bairro Bela Vista. Desta 

forma, a cidade cresce e se expande através da realização de investimentos de 

grupos econômicos por meio de estratégias de localização de empreendimentos 

comercial e de serviços.  

Grande parte da área que atualmente compõe o bairro Bela Vista 

compreendia, até o início da década 2000, a fazenda São João e pertencia ao ex-

governador do estado do RN, Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia. Nas últimas 

décadas, a principal atividade produtiva dessa fazenda era a produção de frutas 

tropicais: melão, melancia, abacaxi, mamão, etc. Com a morte do seu proprietário, 

confirmou-se a desativação da produção de frutas na fazenda e, posteriormente, 

deu-se a divisão da área em lotes, seguida de comercialização.   

Apesar de concentrar grandes transformações na última década, de acordo 

com entrevista realizada, a partir dos anos 1980, no atual bairro Bela Vista já se 

identificavam ações que resultaram na transformação dessa parte da cidade. O 

lançamento do loteamento Cidade Nova, com lotes de tamanho médio de 12X30 

metros, foi uma das ações pioneiras de mercado. Vale salientar que a venda dos 

lotes iniciais eram incipientes, pois não havia interesse pela área em questão. Tal 

fato inibiu a ocupação desta área que, apenas nos anos 2000 começa a viver um 

processo de transformação significativo, com a reestruturação do espaço a partir das 

transformações de suas formas de uso e ocupação.  

Aparentemente a busca por novas localizações na cidade para a realização 

de investimentos econômicos despertou o interesse pela área do bairro. Para tanto, 

devem-se ser considerados os seguintes fatores: incentivos fiscais, disponibilidade 

de terras para a construção de grandes empreendimentos, fácil acesso a esta 

localização através de importantes vias e obras de acesso, etc. Todos esses fatores 

contribuíram para que um grupo de capital estrangeiro visse a possibilidade de 

construção nessa localidade, do primeiro Shopping Center da cidade: o Mossoró 

West Shopping (MWS) (figura 8).  
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O Mossoró West Shopping-MWS é um empreendimento pertencente ao 

Grupo italiano Concretópolis/Cinco Vacis, grupo empresarial que atua na 

incorporação e construção de grandes empreendimentos imobiliários. Para a 

construção do shopping o poder público doou o terreno como parte de uma política 

de incentivo a geração de emprego e renda na época de sua construção.  

 

Figura 8 – Mossoró West Shopping - Primeiro shopping de Mossoró 
 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2013 (Emanuelle Roberta da Silva Melo). 

 

Com a construção do Mossoró West Shopping algumas obras de 

infraestrutura urbana foram concomitantemente sendo realizadas no bairro: abertura 

e calçamento de vias, abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, etc. 

Assim, um aspecto importante para o surgimento e formação do bairro Bela Vista foi 

a construção do prolongamento da Avenida João da Escócia (figura 9) pelo poder 

público municipal, tornando-se assim o principal acesso ao bairro.  

Para essa avenida principal, convergem grandes fluxos de pessoas e 

veículos, fato que evidencia a sua importância como eixo de concentração de 

comércio e prestação de serviços. No entanto, outras vias também se configuram 

como importantes componentes viários de acesso ao bairro, como o prolongamento 

da Avenida Frei Miguelino que facilita o acesso ao Bela Vista e corta outros bairros 
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da cidade. Ademais, registra-se que nesse espaço também se localizam importantes 

vias regionais que articulam um grande fluxo de pessoas e de veículos para a 

região, bem como para as cidades e estados vizinhos, tais como: a BR 304 que liga 

Natal a cidade de Fortaleza (CE), a BR 405 que liga Mossoró ao estado da Paraíba 

e a RN 015 a cidade de Baraúnas e interior do estado.  

 

Figura 9 - Prolongamento da Avenida João da Escócia (nas 
proximidades da UNP). 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2013 (Emanuelle Roberta da Silva Melo). 

 

A BR 304 assume, segundo (ROCHA, 2004), o papel de corredor de oferta 

de serviços e comércio inerentes às atividades da fruticultura, salineira e petrolífera. 

São inúmeros estabelecimentos situados ao longo dessa via. A primeira evidencia a 

presença de estabelecimentos comerciais para a venda de insumos agrícolas e a 

segunda diz respeito a presença de empresas prestadora de serviços de transporte 

necessárias à realização das atividades ligadas aos circuitos econômicos 

tradicionais de Mossoró. ELIAS e PEQUENO (2010) mostram que é a partir da 

década de 1980 que as margens da BR 304 recebem inúmeros empreendimentos 

como armazéns de sal, que migraram do centro da cidade, moageiras, 

estabelecimentos comerciais e prestadoras de serviços ligadas, principalmente as 

atividades petrolíferas e a fruticultura. 
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A importância desses eixos viários constituídos pelas Avenidas e pelas BRs 

no entorno da cidade é cada vez mais evidente, sobretudo para o processo de 

expansão urbana da cidade e reestruturação do seu espaço intra-urbano e regional. 

No caso específico de Mossoró, o eixo de expansão da Avenida João da Escócia é, 

como pudemos ver anteriormente, uma área que tem atraído uma série de 

investimentos de vários ramos econômicos, principalmente do mercado imobiliário e 

comercial. O grande destaque para essa área de expansão é a presença de um 

mercado voltado principalmente para a classe mais abastada da cidade, conforme já 

foi explicitado. 

De acordo com Oliveira (2011), as dinâmicas introduzidas nesse local são 

frutos da extensão da Avenida permeada pela construção do shopping. Os 

investimentos realizados pela iniciativa privada motivaram a expansão da via de 

acesso ao mesmo, estendendo-se atualmente numa área ainda maior. Pois, a 

presença do shopping “articulou fluxos e desempenhou um papel fundamental para 

o estabelecimento de outro empreendimento de grande valor nesse espaço, a saber: 

Universidade Potiguar-UNP” (OLIVEIRA, 2011, p.132) (Figura 10). 

A Universidade Potiguar, juntamente com o Mossoró West Shopping, 

promoveu uma valorização econômica do espaço, através da expansão da via e da 

chegada de outros empreendimentos. Juntos, foram determinantes para o 

estabelecimento de uma série de outros empreendimentos importantes, como os 

hipermercados que funcionam, tanto no sistema de atacado, quanto no varejo, são 

eles: Atacadão (Grupo Carrefour) (figura 11) e o Maxi Atacadão (Grupo Walmart) 

ambos de capital multinacional. 

Segundo Spósito (2001, p. 207), o promotor imobiliário e as redes de 

distribuição comercial e de serviços, ao instalarem esses grandes equipamentos, 

não somente respondem aos interesses das novas zonas residenciais e aos novos 

hábitos de uso cada vez mais frequente do automóvel, mas, sobretudo, propõem e 

criam uma nova centralidade. Para fazê-lo incluem no projeto imobiliário e na 

estratégia locacional elementos capazes de materializar objetivamente essa nova 

centralidade. Ou seja, confirmam-se mudanças relacionadas ao acesso ao sistema 

de circulação e acessibilidade, vastas áreas de estacionamento, oferta concentrada 

de produtos e serviços, ampliação da oferta de equipamentos e serviços urbanos, 

entre outros elementos.  
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Figura 10 - Presença de Universidade no bairro. 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2013 (Emanuelle Roberta da Silva Melo). 

 

Figura 11 – Atacadão Mossoró - Hipermercado pertencente ao Grupo 

Carrefour 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2013, Emanuelle Roberta da Silva Melo. 
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Ao reunir comércio e serviços, o bairro também atrai equipamentos urbanos 

que, por sua vez, funcionam como atrativos para empreendedores interessados em 

investimentos, sobretudo empreendimentos no mercado imobiliário. Tomando como 

referência essa cadeia relacional, é possível explicar o interesse de um grupo de 

empresários paulistas pela área e o lançamento e construção de empreendimento 

de alto padrão habitacional no Bela Vista: O Alphaville Mossoró (Figura 12). É 

oportuno ressaltar que o, atualmente, o Alphaville S/A é uma empresa pertencente 

ao Grupo Gafisa2 e atua em várias cidades no Brasil através da incorporação, 

construção e venda de grandes empreendimentos residenciais.  

 

Figura 12 - Condomínio de alto padrão - Alphaville Mossoró  

 
Fonte: pesquisa de campo, 2013 (Emanuelle Roberta da Silva Melo). 

 
 

A dinâmica imobiliária do bairro é bastante intensa, uma vez os lançamentos 

no setor são contínuos e há demandas de novas construções e grandes incentivos 

para isso. Este fato justifica a presença de imobiliárias no bairro para atender a 

demanda de investimentos em empreendimentos na região (figura 13). Sendo 

assim, o mercado imobiliário atua de forma intensa na construção, incorporação e 

                                            
2
 O Grupo Gafisa possui ainda mais duas construtoras: Cipesa e Tenda, ambas são responsáveis 

pela realização de grandes empreendimentos residenciais em todo o Brasil. 
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venda de uma série de empreendimentos: condomínios horizontais, prédios de 

apartamentos, construção de loteamentos, hipermercados, shoppings centers, 

escritórios de grandes empresas voltados para os mais variados setores 

econômicos, etc.  

A atuação no mercado imobiliário no bairro pressupõe a participação de 

empresas tanto locais, quanto externas à cidade e a região. Estas, por sua vez, 

atuam como importantes agentes imobiliários na produção do espaço urbano do 

bairro.  

 
Figura 13 – Presença de imobiliárias no bairro. 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2013 (Emanuelle Roberta da Silva Melo). 

 

 
Além do Alphaville, o bairro também concentra outro importante 

empreendimento residencial, a saber: Sun Ville. Este surge juntamente com o 

shopping e loteamento Alphaville, mas é o primeiro dar início a um processo de 

ocupação mais acelerado. Atualmente o condomínio apresenta um denso processo 

de ocupação e representa um dos mais importantes equipamentos de moradia do 

bairro Bela Vista.  

Além dos loteamentos fechados, citados acima, destaca-se o loteamento 

Campos do Conde. Ao contrário dos dois, que são condomínios fechados, Trata-se 

de um loteamento aberto que tem como característica o uso misto do solo e 
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congrega principalmente uso residencial e comercial. O loteamento Campos do 

Conde, conforme demonstrados na figura 14, é apresentado em folder do qual se 

destacam as suas características e a natureza central de sua localização em relação 

a cidade.   

 
Figura 14 - Folder de apresentação dos lotes do Campos do Conde  

 
 Fonte: pesquisa de campo, 2013. 

 
 
Tendo em vista as transformações que se seguem na cidade de Mossoró, 

sobretudo no que se refere ao perfil do setor ocupacional e de novos hábitos de 

moradia, surgem novas tipologias habitacionais na cidade.  Dentre elas podemos 

destacar os flats, que concentram uma variedade de usos e podem ser adquiridos 

tanto para moradia quanto como investimento.  O West Flat Mossoró (figura 15) é o 

primeiro dessa categoria na cidade e surge como uma inovação do setor imobiliário.  

A figura 16 evidencia a diversidade de serviços oferecidos por essa tipologia 

habitacional.  

No processo de produção do espaço do bairro Bela Vista o Estado, através 

das políticas públicas, tem um papel ativo no processo de reestruturação do espaço 

urbano da cidade. Essa atuação dá-se principalmente pela realização de obras de 

infraestrutura que tem sido decisivas para a ocupação e atual dinâmica do bairro. 

Além disso, há ainda, por parte do poder público, benefícios tais como a isenção de 
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impostos e a doação de terrenos para a construção de equipamentos de consumo 

como o próprio shopping center.  

 

Figura 15 – Mossoró West Flat – primeiro dessa categoria em 

Mossoró 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2013 (Emanuelle Roberta da Silva Melo). 

 

Figura 16- Folder de apresentação da estrutura ofertada pelo empreendimento West 

Flat Mossoró 

 
Fonte: pequisa de campo, 2013. 
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A formação de novas centralidades está, conforme Spósito (2001) articulada 

ao processo de valorização fundiário e imobiliário de novas zonas da cidade. 

Conforme já demonstrado, esse processo é muito explícito no bairro Bela Vista, que 

surgiu decorrente de um processo de urbanização em resposta a uma demanda 

preexistente de valorização imobiliária, na sequência do bairro Nova Betânia, que 

abriga residências de médio e alto padrão, como o crescimento da cidade em 

direção a sua zona oeste. Ao mesmo tempo, destaca-se a atuação do Estado como 

indutor de crescimento e mesmo empreendedor, através de incentivos para atrair 

empreendimentos para esta direção e por meio do provimento de infra-estrutura 

(figura 17).  

 

Figura 17- Obras de calçamentos das ruas do bairro. 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2013 (Emanuelle Roberta da Silva Melo). 

 

No que se refere as solicitações de licenciamentos para as intervenções no 

bairro, a prefeitura municipal recebe solicitações dos mais variados setores, mas se 

destacam os pedidos de licenciamentos para a construção, principalmente de 

grandes condomínios fechados.  

Mais uma vez, cabe reafirmar o caráter da ocupação do Bela Vista tornando-

o um espaço de grande valorização e enobrecimento. Essa é uma característica de 

todo o eixo que compõe a Avenida João da Escócia, desde o eixo inicial próximo ao 
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centro da cidade, até o eixo final da avenida que vai culminar na área de estudo do 

presente trabalho. Este enobrecimento dá-se em virtude de ser este um espaço 

dotado de boa infraestrutura e melhores condições de mobilidade e acesso aos 

serviços urbanos, o que o caracteriza como um bairro de classe média/alta da 

cidade. Assim, o “impacto desse espaço para Mossoró é perceptível norteando a 

formação de centralidade alicerçada no fluxo das dinâmicas socioespaciais 

existentes por parte dos agentes desses processos” (OLIVEIRA, 2012, p. 132). 

Quanto as questões relacionadas a capacidade de atração de investimentos 

do setor público na infra-estrutura local, podemos constatar que tais investimentos 

se dão de maneira intensa apenas no que se refere a abertura, duplicação e 

calçamento de vias. Ademais, o bairro conta atualmente com uma infraestrutura 

mínima ainda incipiente de serviços tais como: água encanada, energia elétrica, 

esgotamento sanitário; de canalização adequada de efluente e águas pluviais; entre 

outros, que se fazem presentes no bairro Bela Vista. Tal fato evidencia a 

incapacidade por parte do poder público na prestação de serviços básicos no 

mesmo ritmo de transformação vivida pela cidade.   

Muito embora se observe no bairro um constante e intenso fluxo de pessoas, 

motivado pela disseminação de empreendimentos voltados para o comércio e 

habitação, a presença de equipamentos públicos ainda é incipiente e aparentemente 

desproporcional as necessidades locais.  É possível identificar apenas a presença 

da rodoviária (figura 18) que está em processo de reforma. Há perspectiva de 

instalação no bairro Bela Vista de um importante complexo administrativo do estado, 

a Central do Cidadão e o escritório do Departamento de Estadual de Trânsito do Rio 

Grande do Norte (DETRAN-RN).  

Por se tratar de ser um espaço em produção, ainda muito recente,  o bairro 

Bela Vista ainda apresenta carências de serviços públicos, tais como unidades de 

saúde, escolas públicas, por exemplo. Acredita-se que a presença de mais 

equipamentos públicos ocorrerá na medida em que haja uma ocupação mais intensa 

do bairro, o que consequentemente vai demandar a necessidade desses 

equipamentos.  Muito embora o bairro ainda apresente uma carência em serviços, 

pode-se supor que em futuro próximo tal fato ocorra, principalmente decorrente de 

novas unidades habitacionais e acessibilidade ao mesmo.   
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Figura 18 – Rodoviária de Mossoró em processo de reforma 
 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2013 (Emanuelle Roberta da Silva Melo).  

 
 

Feitas as considerações acima, é possível afirmar que a articulação, entre os 

proprietários fundiários e imobiliários juntamente com o Estado, possibilitou a 

transformação do uso e ocupação do solo no bairro, que anteriormente apresentava 

um tipo de ocupação associado ao setor primário da economia. No presente, 

evidencia-se uma configuração urbana através da incorporação de atividades 

ligadas ao setor terciário (comércio e serviços).  

 

4.2 APROPRIAÇÃO, OCUPAÇÃO E USO NO BAIRRO BELO VISTA: REFLEXÕES 

SOBRE SUA CENTRALIDADE   

 

Como podemos ver anteriormente há no processo de produção do espaço 

do Bela Vista a presença de vários agentes sociais que, de forma articulada, alteram 

as formas de uso e ocupação do solo através da inserção de equipamentos de 

consumo e de infra-estrutura urbana necessária a reprodução do capital. Estas 

transformações tem início a partir da instalação do primeiro shopping da cidade o 

Mossoró West Shopping em 2007, conforme já detalhamos.   
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De acordo com informações do site3 do empreendimento, o shopping possui 

80 mil metros quadrados, sendo que destes 33 mil metros são de área construída. 

Além disso, concentra atualmente 95 lojas, sendo quatro delas lojas âncoras: 

Riachuelo, Americanas, Marisa e Jacaúna Decorações. Além destas, destacam-se 

seis megalojas e uma praça de alimentação. O shopping disponibiliza ainda 1.074 

vagas de estacionamento, e alguns tipos de serviços, tais como: cinema (5 salas), 

caixas eletrônicos, boliche, telefones públicos, acesso a internet, etc.  

A construção do Mossoró West Shopping permitiu a reconfiguração espacial 

da área em questão, através das mudanças nas formas de uso e ocupação e pela 

extensão da área urbana que segue a partir da BR 304. Passou assim, a orientar o 

crescimento da área que compreende a zona oeste da cidade, cortada pela Avenida 

João da Escócia que se tornou um dos eixos de expansão urbana da cidade.  

As transformações que se dão a partir da instalação desses equipamentos 

de consumo podem ser observadas em outras cidades que também receberam 

empreendimentos desse porte, pois os shoppings centers imprimem novas 

dinâmicas espaciais. Sabe-se que, fundamentalmente, na área de entorno dos 

shoppings, na medida em que pressupõe o aumento dos fluxos e de novas 

atividades de comércio e serviços, confirmam-se, por exemplo, construções de 

viadutos e modificações na organização viária, o que consequentemente ocasiona 

uma valorização das áreas no entorno do empreendimento. Tais sínteses estão 

presentes na produção de Villaça (2001) ao analisar a formação do espaço 

intraurbano no Brasil.  

Segundo Spósito (1991), na medida em que comercializam diversos tipos de 

mercadorias e oferecem uma variedade de serviços, estes estabelecimentos criam 

novas centralidades, talvez com uma multiplicidade funcional, menor que a do centro 

tradicional. Além disto, a partir de sua instalação são atraídas outras atividades 

comerciais e de serviços para suas adjacências, podendo ser criados novos 

subcentros (p. 12) Este é um aspecto importante ocasionado pela presença de 

shoppings centers uma vez que, na área de estudo desta pesquisa muitos 

empreendimentos surgiram através da instalação deste. 

A dinâmica do uso do solo do bairro é ainda comprovada pela presença de 

uma série de estabelecimentos voltados para a prestação de serviços. Como foi dito 

                                            
3
 Disponível em: http://www.westshoppingmossoro.com.br/. 

http://www.westshoppingmossoro.com.br/
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anteriormente, perpassam pelo bairro importantes vias regionais que servem a 

Mossoró e sua região de influência. Nelas estão localizados: sedes de várias 

empresas, postos de gasolina, oficinas mecânicas, restaurantes, transportadoras, 

concessionárias de veículos, hotéis, motéis, etc. 

A presença desses estabelecimentos é responsável por um intenso fluxo de 

pessoas e capital no bairro, seja para comprar mercadorias ou para a utilização dos 

serviços oferecidos. Este fato é evidenciado por Spósito (2008) quando diz que:  

 
a concentração econômica dos grupos de distribuição comercial e de 
serviços permitiu a construção de grandes equipamentos, que 
atendem, em parte, às exigências colocadas pelas novas 
localizações residenciais e, em parte, produzem novos fluxos no 
interior das cidades, em função das novas possibilidades e formas de 

consumo que resultam dessa nova localização (Spósito, 2008, p. 

30). 

 
Como podemos perceber no decorrer deste capítulo, o Bela Vista já surgiu 

associado a grandes equipamentos privados voltados para realização de serviços e 

para o consumo especializado da cidade. Além dos hipermercados presentes no 

bairro que conta com uma variedade de produtos, o próprio Shopping Center e suas 

lojas são atrativos não apenas para a população da cidade, mas também outros 

municípios do interior do Rio Grande do Norte e estados vizinhos. A presença 

desses equipamentos comerciais evidenciam que os fluxos e intercâmbios 

comercias, característicos das novas centralidades, se fazem presente no Bela 

Vista.   

O fator localização parece se constituir em um dos principais aspectos no 

que se refere a atração do Bela Vista. Como podemos constatar, é um bairro que 

concentra fluxos que estão além do espaço intra-urbano, e isso ocorre em virtude de 

vários fatores: a presença das BRs, área de interligação entre diferentes bairros da 

cidade, bem como congrega diferentes estabelecimentos de comércio e serviços.  

Outro aspecto fundamental que caracteriza uma nova centralidade urbana consiste 

no fato de que o bairro congrega serviços e produtos que dispensam a necessidade 

de realização dessa atividade em outros lugares da cidade. Estes pontos de 

mobilidade contribuem para a consolidação do bairro Bela Vista como uma nova 

centralidade urbana, pois permitem o acesso ao bairro para a realização de 

transações comerciais e a prestação de serviços concentrados neste. 
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O levantamento das atividades desenvolvidas nos espaços de maior 

concentração econômica do Bela Vista deu suporte à análise da distribuição 

espacial do comércio e da prestação de serviços, suas características gerais e 

especificidades. Atualmente, desenvolvem-se, nesse espaço, atividades de 

consumo ligadas a ramos de atividades mais especializadas e complexas. Dessa 

forma serviços de transportes e cargas, bem como hotéis, motéis e pensões, são 

algumas atividades que ilustram o desenvolvimento e a potencialidade econômica 

dessa nova centralidade. 

Considerada a distribuição interna dos estabelecimentos no bairro, 

observamos que os estabelecimentos comerciais se concentram ao longo de dois 

eixos perpendiculares, a Avenida João da Escócia, bem como acesso ao anel 

rodoviário da BR 304, de saída para a cidade de Fortaleza que concentra uma série 

de estabelecimentos comerciais e de prestadoras de serviços dos mais variados, 

tais como: postos de gasolina, hotéis, motéis, etc.  

Os quarteirões que se seguem após a BR 304 são os mais densos em 

termos de uso e ocupação do solo. Esses quarteirões são densamente ocupados 

por residências e estabelecimentos de serviços, tais como: postos de gasolina, 

restaurantes, hotéis e oficinas mecânicas. À medida que nos afastamos dessa área, 

observamos a ocorrência de grandes áreas de expansão no bairro, composta por 

loteamentos e também áreas vazias sem destinação de uso, o que evidencia o 

potencial de expansão do bairro. 

É importante considerar que o consumo nessas novas centralidades não se 

define apenas por fatores meramente opcionais. Ele está estritamente ligado a 

fatores como deslocamento, otimização do tempo, custos econômicos e comodidade 

dos moradores do bairro e de localidades vizinhas. Como mostramos anteriormente, 

a consolidação e atual dinâmica do Bela Vista enquanto nova centralidade urbana 

deve-se também à proximidade com a rodovia, a  BR 304 e com a instalação de 

uma rede de infra-estrutura básica: água, luz, esgoto, pavimentação, telefonia, vias 

de comunicação e circulação. Ou seja,  

 
 

Sobre a centralidade, conquanto se afigure um princípio constitutivo 
no plano do espaço urbano, é preciso destacar, incessantemente, 
que a troca de produtos sempre esteve associada a ela. Os lugares 
escolhidos para a troca de produtos comumente implicaram 
situações estratégicas. Em outras palavras, a atividade comercial 
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sempre demandou centralidade, o que também significa dizer 
acessibilidade (PINTAUDI, 2006, p.155).  

 
 
Em síntese, devemos considerar que a presença de estabelecimentos 

comerciais ao longo da BR 304 e mais atualmente a construção dos shoppings e 

dos atacadões atraem uma série que fluxos provenientes de outras cidades da 

região e de outros estados. No entanto deve-se considerar que a polarização 

exercida pelo Belo Vista não compete com a centralidade exercida pelo centro 

tradicional de Mossoró, o que revela um grau de complementaridade entre o centro 

tradicional e essa nova centralidade urbana em formação. 

Com a facilidade de acesso e uso do automóvel e aparente aumento do 

potencial de consumo da população houve a possibilidade de deslocamento da 

população por distâncias maiores (novas e diferentes circularidades), tornando a 

questão da centralidade algo relativo. Tal fato nos leva a considerar que:  

 

se as classes de alta renda se deslocam para a periferia, para lá 
também vão às escolas dessas classes, seus shoppings e até o 
centro da cidade. Dominar o centro e o acesso a ele representa não 
só uma vantagem material concreta, mas também o domínio de toda 
uma simbologia (VILLAÇA, 2001, p. 244). 

 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao poder aquisitivo 

predominante na área de influência do bairro Bela Vista: a região oeste de Mossoró 

concentra população com alto poder aquisitivo, em que pese não ser única na 

cidade. Analisando a espacialização das categorias socioocupacionais em Mossoró, 

Pessoa (2012) observa que as classes sociais que possuem melhores ocupações e, 

consequentemente melhores rendas estão concentradas na área que compreende a 

nossa área de estudo.   

Spósito (2011) sugere que “os novos núcleos de centralidade, localizados 

não mais em relação ao tecido urbano compacto da cidade, mas em relação a um 

conjunto urbano mais distendido territorialmente, porém articulado em termos de 

fluxos, revelam uma dinâmica desigual dos níveis de especialização funcional e das 

tendências à segregação socioespacial” (p.224). Já os estudos de Villaça (2001) 

mostram que a disputa pela localização entre as classes sociais se dá “em torno das 

condições de consumo, não em torno das condições de produção” (p. 330). As 

camadas de alta renda produzem para si um espaço urbano que otimiza suas 
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condições de deslocamento, trazendo para mais próximo delas os equipamentos de 

controle da sociedade, seus empregos e seus serviços, o que promove a criação de 

novos centros ou subcentros urbanos.  

Além dos aspectos abordados acima, deve-se considerar também a 

localização dos condomínios/loteamentos de luxo no bairro, como o Alphaville 

(Figura 19), comumente associados a vantagens locacionais, além de um novo um 

novo padrão de qualidade de vida, na qual o “status não é mais apenas uma 

condição locacional, mas também uma condição estrutural da forma de habitação e 

modo de vida que ela inspira” (OJIMA, 2008, p.50).  

 

Figura 19- Área de lazer do condomínio Alphaville Mossoró 

 
Fonte: http://alphavillemossoro.com.br/.  

 

Os elementos que observamos a partir das orientações conceituais e 

elementos empíricos nos permite a compreensão de que o bairro Bela Vista vem se 

constituindo como uma nova centralidade urbana em Mossoró. Na razão direta em 

que concentra uma série de equipamentos de comercio e serviços especializados e 

consequentemente de uma série de fluxo de pessoas, informações, capitais, mesmo 

que ainda em fase inicial, o bairro Bela Vista e sua inserção na cidade de Mossoró 

nos fornece elementos importantes que nos permitem, além de uma leitura crítica da 

realidade, elaborar algumas sínteses acerca da experiência urbana recente de 

Mossoró, que serão detalhadas na parte seguinte deste trabalho.  

http://alphavillemossoro.com.br/
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para a compreensão dos processos que marcam a atual organização 

espacial da cidade de Mossoró, particularmente no que se refere ao surgimento de 

novas centralidades, iniciamos com a discussão do conteúdo de expansão urbana e 

a redefinição de sua centralidade em escala intra-urbana. Tal definição é de grande 

importância para a compreensão das dinâmicas mais gerais que marcam as cidades 

contemporâneas, inclusive as cidades médias.  

Como podemos apresentar no decorrer deste trabalho, a cidade de Mossoró, 

em que pese sempre ter exercido polaridade regional, nas últimas décadas tem 

apresentado uma dinâmica diferenciada de crescimento. Tal dinâmica a coloca entre 

as cidades médias emergentes, no âmbito local, regional e nacional.  

Para dar conta da leitura crítica da realidade analisada, conforme 

demonstrado aqui, foi possível observar na análise documental e na pesquisa de 

campo o reconhecimento do fenômeno urbano, ou seja, a expansão urbana e 

formação de novas centralidades, e isso contribui para a pertinência do tema 

pesquisado. A realização do trabalho de campo permitiu identificar e reafirmar a 

dinâmica das transformações econômicas e sociais em Mossoró e seu reflexo na 

organização do espaço urbano. Em cada contato, em cada depoimento, em cada 

“pista” apontada, cresciam as possibilidades de leitura e contribuição ao estudo.   

No contexto dessas transformações que marcam a organização 

socioespacial urbana, vimos que a cidade de Mossoró se apresenta como 

importante cenário de observação. A redefinição dos seus circuitos produtivos 

tradicionais (sal e agricultura), bem como a introdução e fortalecimento da atividade 

de exploração do petróleo, em uma inserção econômica de escala global, atraíram 

para a cidade grandes quantias de investimentos públicos e privados. A cidade se 

fortaleceu como centro local e regional, mas agora também com vínculos e 

transações externas, através da produção e comercialização de frutas tropicais 

irrigadas e petróleo, por exemplo.  

Em um cenário de economia dinâmica, com atração e aplicação de 

investimentos, confirmou-se um significativo avanço da cidade, em diferentes 

direções. O período incluiu importantes obras de infraestrutura: abertura, duplicação 

e calçamento de vias, construção de viadutos, ampliação da rede de distribuição de 
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água, energia, e saneamento básico. Aliado a isso, constatou-se a construção de 

importantes equipamentos, em uma economia pautada pela ampliação do consumo, 

a saber: shopping center, hipermercados, lojas, hotéis, condomínios e loteamentos 

fechados, conforme demonstrado no decorrer deste trabalho. 

A dinâmica, com consequentes transformações na paisagem da cidade, 

também se revela na expansão dos seus limites urbanos e na produção de novos 

espaços, dentre eles o Bela Vista. Conforme demonstramos, o bairro já surgiu como 

proposta estratégica de um espaço de uso plural, integrando atividades voltadas 

para um consumo moderno. Na sequência, tem se consolidado como um dos 

importantes vetores de expansão urbana de Mossoró. É importante ressaltar que, 

em consonância com a proposta inicial, o bairro mantem uma dinâmica diferenciada 

de uso e ocupação do solo.  

Considerados os aspectos até aqui abordados nesta parte do trabalho, 

podemos evidenciar que no processo de produção do bairro Bela Vista o papel do 

Estado foi e continua a ser fundamental. Como demonstramos, através da 

realização de investimentos em infraestrutura o poder público municipal redirecionou 

investimentos para o bairro, no qual observamos: construção de vias, ampliação da 

prestação de serviços de abastecimento de água, iluminação pública, coleta de lixo, 

entre outros. Todos na perspectiva de preparar a área para atrair investimentos 

privados. Por outro lado, tais benfeitorias geraram as condições para o surgimento e 

revitalização de investimentos do mercado imobiliário, comercial e de serviços, 

estimulando não apenas a ocupação desta parte da cidade, mas também a sua 

valorização. 

A atuação conjunta entre Estado e o capital privado dão ao bairro Bela Vista 

uma natureza diferenciada de ocupação do solo em relação outras áreas de 

Mossoró. Ao mesmo tempo, tal articulação nos propicia um cenário favorável ao 

estudo e reflexão sobre a construção social do espaço e seus desdobramentos. 

Como podemos destacar, o bairro se caracteriza pela presença de equipamentos de 

consumo moderno, tais como: shopping center, hipermercados, universidades, 

escritórios de prestação de serviços. Além disso, a presença de importantes vias 

regionais e a instalação de uma rede de infra-estrutura básica contribui para o 

desenvolvimento de um espaço ideal para a manifestação de centralidades. 

A dificuldade de apreensão do processo de formação dessa nova 

centralidade é evidente, tendo em vista que esse é um processo bastante 
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embrionário, mas que já fornece elementos que nos permite caracterizá-lo como 

uma nova centralidade urbana. Parece oportuno reafirmar que o surgimento dessa 

nova centralidade não compete de forma direta e nem anula a importância do centro 

da cidade, que se mantem dinâmico. O diferencial do Bela Vista, em que pese a 

diversidade de usos, recai principalmente na intensidade de fluxos existentes em 

virtude da presença dos grandes estabelecimentos comercias e de prestação de 

serviços, associados ao consumo em expansão. 

Apesar dos aspectos abordados acima, quando analisamos o conteúdo 

dessa nova centralidade urbana, observamos que ela, além de consumo em grande 

escala, vem se constituindo especificamente para uma classe social mais abastada, 

o que evidencia o caráter desigual da produção do espaço urbano de Mossoró. 

Dessa forma, contribui para a produção de espaços fragmentados em que há por 

vezes a diferenciação social entre os que moram em áreas nobres da cidade, em 

detrimento daqueles situados em áreas periféricas, sem acesso aos serviços 

urbanos.  

Outro aspecto importante a ser considerado diz respeito ao fato de que 

esses novos espaços, mais modernos e bem equipados, geram o deslocamento de 

consumidores garantindo-lhes novos espaços de consumo. Assiste-se, assim, a 

diversificação de áreas centrais no sentido de diferenças no padrão de consumo, de 

organização do uso dos espaços comerciais, de estratégias de marketing de formas 

de acessibilidade que se estabelecem. Todas elas representam, por sua própria 

natureza, “dinâmicas de segmentação socioespacial, e por isso, de produção de 

desigualdades socioespaciais, no que concerne à possibilidade dos diferentes 

partilharem os mesmos espaços de consumo” (SPÓSITO, 2013, p. 76). 

Cabe ainda destacar que observamos no processo de produção do bairro 

Bela Vista a classe alta, que nele vive e dele consome, tem um papel fundamental. 

Essa constatação reproduz situação similar a que Villaça (2001) destaca em sua 

análise sobre as metrópoles brasileiras: ele nos mostra que no processo de 

estruturação do espaço intra-urbano a locomoção da classe de alta renda, 

representadas pelo Estado e o mercado imobiliário escolhem onde desejam morar 

levando em consideração o tempo de deslocamento no espaço intra-urbano da 

cidade.  

É certo que, com a facilidade de acesso ao uso do automóvel e o aumento 

do poder aquisitivo da população, houve a possibilidade de deslocamento da 
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população por distâncias maiores, tornando a questão da centralidade algo relativo. 

No caso de Mossoró os investimentos realizados para a melhoria nas vias de 

circulação contribuíram para diminuir o tempo do deslocamento na cidade. No 

entanto, como vimos anteriormente esta mobilidade favorece aos detentores de 

transportes individuais. Tal fato nos leva a considerar que no processo de produção 

do bairro Bela Vista localizado em relação a um conjunto urbano mais distendido 

territorialmente, porém articulado em termos de fluxos, “revelam uma dinâmica 

desigual dos níveis de especialização funcional e das tendências à segregação 

socioespacial” (SPÓSITO, 2013, p.224). 

Podemos dizer, contudo, que as condições de acesso a esses novos 

espaços, dispersos e cada vez mais distantes do centro tradicional da cidade é 

limitada, principalmente àqueles que dependem de transporte público para se 

deslocar. Considerando que, no caso de Mossoró, conforme foi mencionado 

anteriormente há a carência de um sistema de transportes públicos condizente com 

o crescimento que a cidade apresenta, os que dele necessitam apartam-se ou 

apresentam maior dificuldade para acessar essa nova centralidade. Por outro lado, 

há aqueles que se locomovem através de transporte individual e que, por este 

motivo, possuem maior poder de escolha de consumir nos espaços ou dos espaços 

que melhor lhes convém.  

As dinâmicas destacadas acima revelam possibilidades de aprofundamento 

dos processos de segregação socioespacial, que não se restringem ao uso 

residencial do espaço, mas vão além, elas percorrem as diferentes formas de 

acesso aos espaços de consumo dentro da cidade. Aqui, analisamos a importância 

da adoção de estratégias locacionais para os processos de redefinição da 

centralidade urbana em Mossoró. A análise dos impactos dessa nova centralidade 

para o conjunto da cidade, bem como para o aprofundamento das situações de 

segregação socioespacial podem ser discutidas a partir daqui.  

Pretendeu-se com esta pesquisa contribuir para a discussão da temática do 

fenômeno das novas centralidades urbanas que ocorrem em diferentes contextos da 

rede urbana, dentre elas a cidade de Mossoró, considerada de porte médio. Vimos 

ao longo da pesquisa que o Bela Vista em virtude da sua dinâmica de ocupação e 

uso, seus fluxos internos e externos, bem como a importância que exerce ao 

conjunto da cidade apresenta elementos que nos permitem caracterizá-lo como uma 

nova centralidade urbana. Dado que este é um fenômeno recente e que este é um 
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tema pouco explorado para a cidade espera-se que este trabalho contribuía para dar 

início a novas pesquisas.  
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ANEXO A – Lei municipal n° 2.564, de 21 de dezembro de 2009 que dispõe 
sobre o perímetro urbano de Mossoró.  
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ANEXO B – Lei Municipal n° 2.774 de 04 de Novembro de 2011 que dispõe 
sobre a criação do bairro Bela Vista. 
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ANEXO C – Levantamento do bairro Bela Vista. 
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