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RESUMO
Este trabalho propõe o estudo espacial do principal corredor viário de
integração da Região Metropolitana de Natal (RMN) em formação, enfatizando sua
repercussão para o contexto geográfico da cidade, onde identificamos os aspectos positivos
e negativos de tal configuração espacial, no que se refere aos aspectos da desigualdade
urbana, centralidade econômica e de fluxos, promovidos pelo capital estatal e privado
(nacional e estrangeiro). A convergência linear e polinucleanda de objetos geográficos no
que identificamos como “Espaço Central das Atenções” (ECA), promoveu, e ainda
promove, importante repercussão na estruturação espacial das áreas periféricas da RMN,
tal como na constituição do “Valor Capital do Espaço”. Nesse sentido, para respaldarmos a
análise de tal leitura, elegemos como lastro cientifico a teoria geográfica, numa perspectiva
dialética, bem como resgatamos contribuições da ciência da administração, sociologia,
economia, dentre outras. A partir da pesquisa empírica, subsidiada com a aplicação de
formulários junto aos empreendedores que possuem investimentos no ECA, bem como no
resgate de informações cadastrais na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte
(JUNCERN) e lista telefônica, construímos uma proposta de leitura do atual estágio do
processo de produção espacial ao qual está posto o ECA. A análise dos dados, sob um
ângulo espacial comparativo, apresenta uma importante contribuição para se reavaliar o
espaço urbano da RMN no seu aspecto maior, transcendendo os limites do corredor viário
estudado.

PALAVRAS-CHAVES: Centralidade urbana, produção do espaço e desigualdade.
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ABSTRACT

This work considers the space study of the main road runner of
integration of the Region Metropolitan of Natal (RMN) in formation, emphasizing its
repercussion for the geographic context of the city, where we identify the positive and
negative aspects of such space configuration, as for the aspects of the urban inaquality,
economic centrality and of flows, promoted for the state and private capital (national
and foreign). The linear convergence and polinucleately of geographic objects in that we
identify as “Central Space of Attentions” (CSA), promoted, and still it promotes,
important repercussion in the space estructuretion of the peripheral areas of the RMN,
such as in the constitution of the "Capital Value of the Space". In this direction, to
endorse the analysis of such reading, choose as cientific ballast the geographic theory, in
a perspective dialectic, as well as we rescue contributions of the science of the
administration, sociology, economy, amongst others. From the empirical research,
subsidized with the application of forms together the entrepreneurs whom they possess
investments in the CSA, as well as in the rescue of information you register in cadastre
in the Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte (JUNCERN) and telephonic
list, we construct a proposal of reading of the current period of training of the process of
space production to which is rank the CSA. The analysis of the data, under a
comparative space angle, presents an important contribution to reevaluate the urban
space of the RMN in its bigger aspect, exceeding the limits of the studied road corridor.

Key Words: Urban Centrality, production of the space and inaquality.
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1 INTRODUÇÃO

O trabalho intitulado “O Espaço Central das Atenções: o Corredor de
Integração da Região Metropolitana de Natal (RMN)” objetiva discutir a produção do
espaço geográfico sob influência da artéria viária constituída pelas Av. Cel. Joaquim
Manoel (Praia do Meio, Areia Preta e Petrópolis - Natal/RN), Hermes da Fonseca
(Petrópolis e Tirol - Natal/RN), Sen. Salgado Filho (Tirol, Lagoa Nova - Natal/RN) e Br101 (Lagoa Nova, Candelária, Capim Macio, Neópolis e Pitimbu - Natal/RN, e Nova
Parnamirim, Emaús, Parque de Exposições, Centro, Cohabinal e Boa Esperança –
Parnamirim/RN). Esta via, que congrega a mais relevante infra-estrutura em termos de
porte, diversidade de prestação de serviços, importância viária na rede metropolitana em
construção, dentre outras, representa um marco na expansão urbana de Natal e Parnamirim,
bem como irradia a articulação destas com as demais cidades integrantes da Região
Metropolitana. Todavia, a reboque de tais benfeitorias, advindas com a consolidação de tal
artéria viária, se processam no espaço periférico da mesma, significativos problemas
urbanos.
A importância deste trecho para o processo de desenvolvimento urbano da
capital potiguar ganha maior status em meados da década de 40, quando então as forças
armadas do Estados Unidos da América investiram em infra-estrutura básica para, assim,
garantir condições mínimas á então cidade de pequeno porte cumprir papel estratégico na
vitória dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial.
Primeiro grande investimento implantado a “Parnamirim road” ou “pista”,
como ficou conhecida a estrada asfaltada que interligou as bases aéreas de Parnamirim e a
de hidroaviões da Rampa, ás margens do Estuário do Potengí/Jundiaí, representou um
marco no desenvolvimento do uso e ocupação da RMN, considerando que os maiores
empreendimentos da época foram instalados as margens de tal artéria viária. Estes
empreendimentos, ao longo dos anos, fortaleceram a já orientada política de valorização do
solo, que o poder público local iniciou com a implantação do 1° Plano de Expansão de
Natal, idealizado pelo Agrimenssor italiano Antônio Polidreli, no inicio do século XX.
Desde então, o espaço citado, apresentou particularidades geográficas que, a princípio, nos
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fazem refletir sobre os conflitos emergentes da configuração sócio-espacial contemporânea
da RMN.
Para a compreensão do arcabouço histórico e geográfico do que neste
trabalho denominamos de Espaço Central das Atenções (ECA), foram resgatadas
bibliografias das mais variadas esferas de conhecimento cientifico, sendo dada maior ênfase
á geografia urbana. Sob o prisma da metodologia dialética, buscamos compatibilizar as
contraditórias políticas de desenvolvimento urbano encampadas pelo poder publico
municipal, estadual e federal. Com o subsidio de formulários, aplicados ao longo do trecho
estudado, resgatamos a percepção de investidores, moradores e trabalhadores que se fazem
presentes no ECA. Com base na lista telefônica, identificamos ao longo do trecho, uma
amostra que representou a diversificação de empreendimentos situados ás margens do
corredor estudado.
Através da pesquisa realizada na base digital de dados da Junta Comercial do
Estudo (JUNCERN), foi possível construir nesta dissertação uma leitura critica sobre a
distribuição do capital estrangeiro no ECA, bem como enfatizar a importância deste trecho,
considerando a distribuição dos investimentos estrangeiros no Estado do RN.
A estrutura do presente trabalho está organizada em 4 capítulos, sendo o
primeiro a presente introdução, onde ser propõe apresentar genericamente a proposta
científica. O segundo capítulo, intitulado “Referencial Teórico-Metodológico”, resgata o
lastro científico sobre o qual se edificou a presente proposta de trabalho, enfatizando a
contribuição da ciência geográfica e de áreas acadêmicas afins; o terceiro capítulo,
intitulado “A Região Metropolitana de Natal/RN”, abrange uma leitura histórica e
geográfica da formação espacial do objeto empírico de pesquisa, evidenciando todas as
fases que influenciaram na construção das rugosidades espaciais que caracterizam a
produção do espaço geográfico estudado; o quarto capítulo evidencia a interpretação
geográfica do “Espaço Central das Atenções”, diante das recentes intervenções perpetradas
pelos poderes público e privado, bem como evidencia a participação do capital estrangeiro
no que chamamos neste trabalho de “espaço de fluxos local”.

2 REFERENCIAL TEÓRICOMETODOLÓGICO
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

O aprofundamento da compreensão do nosso objeto teórico, a produção do
espaço urbano, requer o domínio de categorias como espaço, metropolização, centralização,
descentralização, valor, segregação sócio-espacial, paisagem e o setor terciário da
economia. Para tanto, baseado em autores afetos ao materialismo histórico, segue, na
seqüência, um referencial teórico-metodológico amplo a partir do qual se construirá o lastro
científico da presente pesquisa.

2.1 Espaço, objetos e ações
O conceito de espaço geográfico, suporte para a existência da humanidade,
congrega inúmeras definições. Haesbart (2002, p.91) entende o mesmo como testemunha
concreta da ordem e do caos, onde são “travados combates” e se observam as conseqüentes
cicatrizes. Nele,

erguem-se monumentos ao novo tempo e através de seus signos há a
realização simbólica daquilo que comumente se concebe como ‘vida
moderna’. Em síntese, no espaço estão os signos da permanência e da
mudança, e são vividos os ritos da ordem e do caos, da disciplinarização
e dos desregrados.

Para Santos (1996, p.51), “o espaço é formado por um conjunto
indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações,
não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”, sendo
os objetos 1 tudo aquilo engendrado pelo homem na superfície da Terra e que se
materializaram como herança histórica (rugosidades) mediante as ações que compreendem
os mecanismos de criação ou modificação dos objetos. Neste caso a ação é um processo

1

Objetos: segundo Santos (1996, p.59), “Esses objetos geográficos são do domínio tanto do que se chama a
Geografia Física como do domínio do que se chama a Geografia Humana e através da história desses objetos,
isto é, da forma como foram produzidos e mudam, essa Geografia Física e essa Geografia Humana se
encontram”.
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dotado de propósito, em que um agente, quando muda alguma coisa, está mudando a si
mesmo (natureza íntima) e, concomitantemente, a natureza externa (o espaço geográfico).
Estas ações advêm de necessidades que, segundo Santos (1996, p. 67),
podem ser naturais ou criadas. Ao exemplificar algumas dessas necessidades, que
conduzem o homem à elaboração de funções, o autor destaca as necessidades “materiais,
imateriais, econômicas, sociais, culturais, morais e afetivas”, em que afirma que estas
produzem os objetos e as formas geográficas. Estas necessidades criam, portanto, objetos
técnicos que têm a finalidade de antever determinada demanda da sociedade.
Tendo como referência que o processo de trabalho (ação), ou seja, da
técnica, o homem constrói seu espaço mediante a transformação da natureza, então a
compreensão da constituição dos elementos que permitem a materialização de objetos,
oriundos desse trabalho, nos vislumbra o delineamento aparente da sua forma, função e
estrutura (SANTOS, 1996).
Para Dollfus (apud SANTOS, 1986, p.27) “a ação humana tende a
transformar o meio natural em meio geográfico, isto é, em meio moldado pela intervenção
do homem no decurso da história”. Assim sendo, quando observamos no transcorrer da
história as diferentes fases da produção do espaço, nos deparamos com feições distintas
com relação à forma, função e estrutura. Feições estas oriundas da materialização de um
lastro atinente à intencionalidades (subsistência). Daí a necessidade criada de se produzir o
espaço 2 .
É através da forma que o processo de trabalho adquire materialidade, onde
identificamos claramente a gênese do campo de lutas. A partir da função é possível
perceber porque e onde o espaço capitalista está articulando sua (re)produção. A estrutura
compreende a inter-relação entre todas as partes do todo que constitui o espaço. Nesse
sentido concordamos com Carlos (1997, p.59) no que se refere ao espaço como

produto do trabalho e de, modo mais abrangente, do processo de produção
da sociedade. Do mesmo modo que o capital impõe suas necessidades ao
processo de reprodução espacial, a sociedade, como um todo, tende
também a impor suas necessidades. É neste embate que o espaço se
produz.

2

“a sociedade se cria criando o espaço” (ISNARD apud CARLOS, 1994 , p. 24).
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A sociedade, sobre um suporte físico, articula a interação de elementos
naturais e culturais para viabilizar sua existência. Ela [a sociedade] assim constrói o espaço
geográfico que, segundo Carlos (1994, p.34),

não é a base da história mundial, mas o produto das relações
fundamentais na divisão do trabalho que ocorrem num determinado
momento histórico entre homens e a natureza. É um processo de
produção e também um processo de reprodução, fundamentado de um
lado na acumulação técnico-cultural, e, de outro, na relação dialética
entre o velho (espaço como meio de produção) e do novo (o processo de
produção atual em si), implicando a idéia de continuidade – do processo
de desenvolvimento da própria sociedade.

O Espaço, portanto, é uma construção real que permite o suporte e o
embasamento de qualquer outro conceito. Nesse sentido, para entendermos sua relação com
o atual sistema de produção da sociedade, sob influência do capitalismo, o
compatibilizaremos com o conceito de valor.
Já destacava Gottidiener (1993, p.160) que “a espacialidade, em particular, é
parte das forças de produção, das relações de produção e da maneira pela qual interagem os
níveis ou estruturas da sociedade”. Esta percepção, oriunda da re-visitação da teoria
marxista 3 por Lefebvre, destaca o espaço como detentor de um valor, passível de ser
observado no atual contexto de sua produção. Assim sendo, “o espaço constitui uma
presença multifacetada na estrutura social do capitalismo, ao passo que a ‘terra’ dos
economistas é apenas uma de suas manifestações” (GOTTIDIENER, 1993, p.166).

2.2 O valor capital do espaço
Nos primórdios dos estudos relacionados à teoria econômica, a interpretação
do espaço, no processo produtivo de capital, sempre esteve restrita a um resultado passivo
do mesmo. Entretanto, identificamos um novo quadro que nos faz questionar: Qual a atual
interpretação do espaço no contexto capitalista?
3

“o espaço social e seus valores foi negligenciado pela economia política marxista” (GOTTIDIENER, 1993,
p.171).
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Na década de 1970, Castells (apud GOTTDIENER, 1993, p.120), sob forte
influência marxista e da teoria althusseriana da estrutura social, disse ser o espaço “um
produto material de uma dada formação social” produzido pela economia, pela política e
pela luta de classes, sendo o urbano a unidade espacial da força de trabalho dentro de um
sistema estrutural econômico extremamente dependente do consumo coletivo. Em outro
momento de resgate do estudo do Espaço, agora não como uma mera conseqüência ou parte
das forças e meios de produção Econômica, Política e Ideológica (EPI), como propôs
Castells, Lefebvre avança no debate quando destaca o local geográfico da ação, onde o
espaço possui uma possibilidade social de engajar-se na ação capitalista. Nesta perspectiva
o autor reconhece o espaço como “objeto de consumo, instrumento político, e um elemento
na luta de classes”. O espaço, portanto, não é reconhecido apenas como conseqüência, ele
pode determinar ações: “o espaço possuí, no modo de produção, o mesmo status ontológico
que o capital ou o trabalho” (GOTTDIENER, 1993, p.129 – destaque do autor), podendo
inclusive ser classificado como mercadoria.
Lefebvre afirma que a ótica do arcabouço teórico da análise tradicional da
economia política não permite a devida interpretação do espaço. Assim, o autor se inspira
nos conflitos sócio-espaciais que emergem na sociedade moderna (desigualdades) para
formular uma singular abordagem marxista do espaço. Este é reconhecido como detentor de
um valor de uso e um valor de troca 4 . Segundo Smith (apud HARVEY, 1980, p.131) o
primeiro diz respeito “a utilidade de algum objeto em particular”, o segundo ao “poder de
compra de outros bens”.
Essas características, inicialmente alvo da reflexão de teóricos sobre a
mercadoria capitalista, no atual contexto urbano possui algumas particularidades. Porém
inevitavelmente “o solo e suas benfeitorias são, na economia capitalista contemporânea,
mercadorias” (HARVEY, 1980, p. 135). Assim sendo, não há como não vislumbrar no
presente processo de produção capitalista a variável espaço, que tem no solo condição de
existência, bem como o trabalho social, cuja relação inevitavelmente se atribui um valor
característico e diferenciado principalmente no contexto urbano. Conseqüentemente, ainda
segundo Harvey (1980, p.159),

4

Na perspectiva das relações econômicas “o espaço não é apenas parte das forças de produção, constitui
também um produto dessas mesmas relações” (GOTTDIENER, 1993. p. 129).
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o solo e as benfeitorias são, de acordo com a prática efetiva do
patrimônio, freqüentemente valorizados em relação a seu mais alto e
melhor uso do que com relação a seu uso atual. Dai, surge o “sentido
importante” de que o valor de qualquer parcela do solo “contém”,
atualmente, os valores de todas as outras parcelas, assim como as
expectativas supostas de valores futuros (destaques do autor).

Posteriormente aos primeiros debates, a necessidade de se avançar
contemporaneamente no pensamento acerca do significado do espaço semeou vários
trabalhos que contribuíram para o amadurecimento de sua compreensão e de seu valor
capital. Para Soja (1993), a interpretação de Lefebvre valorizou demasiadamente a
autonomia e o poder do espaço nas questões urbanas ao analisar a substituição dos conflitos
de classes pelo conflito espacial, crítica que também se fez presente em estudos de David
Harvey. Porém, mais moderado, Mandel (apud Soja, 1993, p.103) percebe que o espaço e
as relações sociais encontram-se num mesmo patamar de influência na estrutura social, pois
“o desenvolvimento desigual entre as regiões e as nações é a própria essência do
capitalismo, [e está] no mesmo plano da exploração da mão-de-obra pelo capital”. Estas
desigualdades espaciais promovem, por conseguinte, a emergência de inconformadas forças
revolucionárias. Nesse sentido o significado do espaço para o capital ganha maior destaque,
inclusive para os autores neomarxistas. Dentre eles está Mandel que se aproxima das idéias
de Lefebvre ao atribuir “à estrutura das relações espaciais um potencial significativo de
transformação da sociedade capitalista” (SOJA, 1993, p.104).
Segundo Moraes e Costa (1987, p.86),

(...) o capitalismo é, por excelência, um modo de produção
concentracionista, seja de meios de produção e capital em geral, seja de
força de trabalho e da população em geral. A reunião dos numerosos
capitais individuais na forma dinheiro, a concentração de instrumentos
de trabalho e máquinas operatrizes, o volume crescente de matériasprimas e a ampliação dos espaços destinados à produção, são aspectos
de um mesmo processo geral de concentração (destaque do autor).

Assim, o modo de produção capitalista se materializa diferentemente no
espaço geográfico. Este, a partir de formas pré ou pós definidas, adquire infra-estrutura
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pertinente à produção, distribuição e consumo de mercadorias. Portanto, o espaço mundial
é construído de forma fragmentada, cuja valorização adquire padronização distinta.
Enquanto a concentração de capital, em determinado fragmento do espaço mundial,
estimula uma estratégica valorização, a situação no sistema dos espaços que não se
encontram sob esta tendência é inerente a uma condição desfavorável. Esta última versão
espacial, diante da desvalorização, ou seja, da participação restrita nos investimento do
sistema, se caracteriza como a porção espacial majoritária do sistema capitalista.
Apesar do avanço na percepção do valor capital do espaço na sociedade,
houve muita resistência por parte de alguns marxistas que retomaram a crítica do
determinismo espacial e se ausentaram da discussão devido o “descaso para com a
espacialidade no marxismo ocidental”, perpetrado por autores que não valorizaram
“poderosas instituições geográficas e espaciais” presentes nas obras de Marx, Engels e
Lênin (SOJA, 1993, p.107). Em meio ao agravamento das contradições sociais e espaciais
oriundas da crise geral do capitalismo que teve início na década de 1960, foi possível
verificar o desenvolvimento da análise espacial marxista, destacadamente como estratégico
para o capital.
Grande parte da problemática social desse período, que emergiu na
espacialidade capitalista, teve influência da “reestruturação” que Soja (1993) reconhece
como uma “ruptura nas tendências seculares (...) em direção a uma ordem e a uma
configuração significativamente diferentes da vida social, econômica e política” (p.193) em
que se destaca uma “combinação seqüencial de desmoronamento e reconstrução”. A nova
economia da “Sociedade Pós-Industrial”, baseada nos serviços, estruturou um modelo de
acumulação progressivamente mais lucrativo para o capitalismo e estruturalmente mais
flexível em termos de decisão sobre a localização de investimentos, que acabou
intensificando o desenvolvimento desigual e que se consolidou com “uma quebra dos
sistemas planejados e administrados do poder social e da autoridade política” (LASH e
URRY apud SOJA, 1993, p.207). Emerge, assim, uma hierarquia espacial em termos de
valor, concentração e desconcentração de capital, que foge ao controle do Estado diante da
tendência anárquica do atual sistema de acumulação flexível.
Apesar de reconhecermos o lucro como elemento estruturador do sistema
capitalista, ainda devemos registrar alguns pressupostos como:
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o trabalho livre (um mercado de trabalho), uma acumulação prévia de
capital que se materializará nos meios de produção, a privatização das
terras, uma certa concentração “geográfica” da população e dos demais
fatores de produção e a generalização da circulação (MORAES e
COSTA, 1987, p.115 – destaque do autor).

Esses fatores em conjunto possuem participação direta na produção do
espaço, reconhecido como conseqüência da necessidade capitalista de um suporte concreto
e fixo para seu desenvolvimento. Porém, devemos destacar uma séria conseqüência dessa
lógica que também está atento Harvey (1980, p.147): “os ocupantes [do espaço] são
geograficamente ordenados de acordo com suas características de renda”. Apesar de ser
uma característica concretamente relevante, outros fatores, além da renda, influenciam no
ordenamento dos ocupantes do espaço (aspectos culturais, sociais, etc).
Dado o fato que a espacialidade contemporânea encontra-se amalgamada a
processos dicotômicos como “desindustrialização e reindustrialização”, “descentralização”
e “recentralização” de “nodalidades urbanas”, enriquecimento e empobrecimento e etc,
alem de ser, como atribui Harvey (1980), simultaneamente absoluto, relativo e relacional,
constata-se que principalmente nas regiões metropolitanas, o grande mercado consumidor
influenciou na concentração de serviços, onde a espacialidade local ganhou, graças ao
desenvolvimento técnico, uma possibilidade global de reconhecimento com algum
potencial de exploração 5 . Isto foi possível devido à compressão Espaço-Tempo que se
processou com a flexibilização da acumulação capitalista, possível graças à “rápida
implantação de novas formas organizacionais e de novas tecnologias produtivas”
(HARVEY, 1992, p.257).
Para Harvey (1992), o desenvolvimento de mercados de massa, onde a
prestação de serviços ganhou maior destaque, acaba por influenciar a constituição de
valores voláteis, onde a mercadoria possuir um valor agregado simbólico e que é explorado
e bastante rentável. Todavia, a volatilidade desses valores é incontrolável e dificulta o
planejamento de curto e de longo prazo por parte dos poderes locais. Vale salientar,
5

Em nossa área de pesquisa este aspecto pode ser comprovado pela instalação da rede de supermercados
francesa Carrefour, a americana Wal-Mart (Makro), concessionárias de carros importados (Toyota, Pegeut,
etc.) dentre outros investimentos de capital estrangeiro.
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inclusive, que os possíveis benefícios oriundos desse mercado sazonal também se
constituem como inconstantes.
O grande desenvolvimento das técnicas, das ciências e das telecomunicações
permitiu um maior intercâmbio de conhecimento entre os territórios num tempo cada vez
menor, repercutindo na aceleração dos tempos de giro da produção, das trocas comerciais,
do consumo e, principalmente, na mobilidade do capital no espaço. Todavia, esta última
repercussão da compressão do Espaço-Tempo não diminuiu, mas acentuou a importância
do espaço. A possibilidade de se vivenciar instantaneamente a geografia do mundo através
de meios virtuais (internet, cinema, tv, rádio, restaurantes, etc), oriundos da reprodução em
massa de originais singulares, pode até passar a percepção do desaparecimento do tempo e
do espaço (HARVEY, 1992). Porém, o desenvolvimento contemporâneo do capital está
cada vez mais associado a condições espaciais que permitam da melhor forma a reprodução
ampliada do mesmo. Entretanto, independentemente da época ou do lugar, escrevem
Moraes e Costa (1987, p.122) que “a sociedade, em sua própria existência, valoriza o
espaço”, onde, guardada suas devidas proporções, o processo de formação social se
confunde com o processo de produção do espaço 6 . Partindo dessa premissa podemos,
então, destacar o espaço urbano como detentor de recortes diferencialmente valorizados no
todo do tecido urbano (MORAES e COSTA, 1987).
É a partir desta referência que entendemos a produção do Espaço Urbano
relacionado ao objeto empírico de nossa dissertação de mestrado, compreendido pelo
recorte espacial sob influência direta da Rua Cel. Joaquim Manuel, Avenidas Hermes da
Fonseca, Senador Salgado Filho e BR-101 na Região Metropolitana de natal (RMN) 7 em
formação. Este espaço, construído a partir de um eixo rodoviário de 22 Km, possui um
histórico que se confunde com o próprio desenvolvimento das fases do capitalismo
(agricultura, indústria e serviços). Nessa seqüência a tendência que admitimos no aludido
recorte é a de progressão na valorização desse espaço no contexto potiguar, quer pela
iniciativa pública quer pela privada. O resultado estruturou um espaço que aglutina a
principal infra-estrutura do Estado, onde reconhecemos estar ocorrendo o que Moraes e
6

O espaço é um produto social, cujo valor é produzido pelas atividades da sociedade (SCOTT apud
GOTTDIENER, 1993).
7
O dinamismo metropolitano, que sugere uma integração econômica, social, cultural e viária entre as cidades
integrantes, somente pode ser constatado, na RMN, entre as cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo e
Extremoz. Entretanto, tais relações se constituem num processo ainda em formação.
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Costa (1987, p.144) resgatam como a perenização 8 da valorização do espaço, estágio
posterior à transitoriedade 9 , que vem se consolidando pela ascensão dos investimentos.
Estes, inclusive, transcendem o capital potiguar, metropolitano e nacional. A importância
desse espaço para a estrutura capitalista da região metropolitana é notória quando
atentamos para o seu inventário imobiliário que, sem sombra de dúvida, está entre os mais
valiosos, em termos de porte e logística, da região.
Ainda segundo Moraes e Costa (1987, p.168),

as determinações gerais do capitalismo na sua relação com o espaço,
substantivam um modo geral de valorizá-lo que poderíamos definir como
uma verdadeira valorização para a valorização. Sob esse modo de
produção, o espaço é, antes de tudo, objeto veículo e produto do capital.
Por isso mesmo, em termos das determinações gerais, o processo de
valorização capitalista do espaço não é outro que a própria valorização
do capital.

Essa relação entre capital e espaço pode ser bem observada em nossa área de
pesquisa. A convergência de investimentos de médio e grande porte, terminam por atribuir
a este espaço uma valorização que acreditamos seguir em direção ao topo da hierarquia
urbana, ou seja, a identificação, no contexto metropolitano, de um dos trechos mais
valorizados da RMN. Para fortalecer essa tese, temos, portanto, o posicionamento de
Gottdiener (1993, p.176): “segundo a concepção neoclássica, por exemplo, supõe-se que os
valores da terra são produzidos pela competição em torno de um fator gerador de lucro que
possuí uma vantagem locacional” (destaque nosso). Portanto este diferencial agrega valor à
terra, que por conseguinte é dependente do contexto espacial. Nesse sentido Gottdiener
resgata o conceito marxista de renda de monopólio, referindo-se “à capacidade dos
proprietários de terra extraírem pagamento pela terra quando a demanda por ela é
estruturada por uma escassez produzida monopolisticamente” (p.177). Assim é possível

8

Segundo Moraes e Costa (1987, p.144) “a perenização refere-se a uma produção em escala ampliada do
valor do espaço”, cuja fundamentação está na “intensificação da criação de valor no espaço”.
9
“A transitoriedade (...) refere-se ao consumo destrutivo do valor” (MORAES e COSTA, 1987, p.144) e está
relacionado mais a reprodução simples do capital, em que não há reinvestimento de parte do lucro produzido
no sistema produtivo. Esta é a feição predatória do sistema capitalista que não atenta para as limitações
naturais do espaço.

25
reconhecer o valor da localização 10 . Vale ainda salientar que no caso específico da cidade
capitalista “o valor da terra está associado à sua localização e não ao seu valor intrínseco”
(p.177), como ocorrera em período precedente. Percepção que transcende a visão ricardiana
da terra.
Toda a dinâmica espacial do tempo presente é relativa também à disposição
da infra-estrutura no que Castells (1999) reconhece como Espaço de Fluxos. Este, segundo
o autor, é uma nova forma espacial que emergiu numa sociedade cada vez mais
amalgamada em rede, compreendendo “a organização material das práticas sociais de
tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos” (CASTELLS, 1999, p.436 –
destaque do autor). Sendo os fluxos “as seqüências internacionais, repetitivas e
programáveis de intercâmbio e interação entre posições fisicamente desarticuladas,
mantidas por atores sociais nas estruturas econômica, política e simbólica da sociedade”
(CASTELLS, 1999, p.436).
A partir deste pensamento identificamos os centros 11 urbanos ou nós,
situados no topo da hierarquia que se evidenciam através de um conjunto de cidades do
globo, como articuladores da grande rede de fluxos financeiros. Todavia quando nos
atemos a características como organização assimétrica da sociedade, agrupamento de
funções dominantes, hierarquias socioespaciais simbólicas, processos hierárquicos de
segregação, etc (CASTELLS, 1999), podemos, logicamente numa perspectiva escalar bem
mais modesta, usar este termo para compreender a dinâmica espacial em nosso objeto
empírico de pesquisa. Talvez se adaptarmos o conceito para Espaço de Fluxo Local
sejamos mais condizentes, pois em nosso objeto empírico identificamos duas características
que se associam: uma diz respeito à presença de filiais de grandes empresas multinacionais,
que certamente desenvolvem significativo intercâmbio financeiro e informacional com suas
matrizes

localizadas

no

exterior,

e

formas

locais

de

empreendimentos

que,

independentemente da concorrência externa, conseguem se preservar no mercado. Ambos
estão postos numa situação locacional de alto valor na região metropolitana em formação.

10

A localização de um determinado investimento no tecido urbano pode ser explorada monopolisticamente,
dependendo do diferencial espacial que esta possua.
11
Segundo Rocha (1999), no mundo moderno o centro está associado ao poder. “O poder político, o poder de
consumo. Quem determina as condições em que as relações se darão está localizado no que ganha o status de
centro”.
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Portanto, não há como negar na discussão epistemológica sobre o
capitalismo, a relação existente entre capital e espaço. Gottdiener (1993, p.191) ainda
lembra que “o espaço é considerado uma força de produção, então ele desempenha uma
parte teórica na formação do capital”. Nessa perspectiva, insistimos na observação do valor
capital do espaço pelos teóricos da moderna teoria econômica, pois este, entre outras
qualidades, viabiliza a concentração de uma massa de consumidores potenciais que, além
da essência do sistema capitalista, também devem ser considerados como os construtores
do espaço.
Dentre outros motivos, reconhecemos o valor capital do espaço como o
acréscimo de rendimento numa determinada atividade capitalista oriunda da articulação de
fatores logísticos constituintes do espaço geográfico (infra-estrutura viária, mercado
consumidor, exército de reserva, fluidez, etc.) que viabilizam e influenciam diretamente na
vantajosa circulação, atração, concentração e dispersão de capital.

2.3 A nova metrópole

O vocábulo metrópole corresponde em grego à cidade mãe e
“etimologicamente significa área organizada por uma cidade mãe ou principal”
(GIOVANNETTI; LACERDA, 1996) que se destaca pelo poder econômico (concentração
de força de trabalho, dos meios de produção, dos serviços, infra-estrutura 12 , etc) que possui
diante das áreas periféricas mais próximas.
O surgimento das primeiras metrópoles na sociedade capitalista ocorreu a
partir da revolução industrial, que subsidiou expressivo desenvolvimento das atividades
produtivas nas grandes cidades 13 . Estas, posteriormente ao fordismo, observaram ainda
maior crescimento populacional e de demandas por infra-estrutura, que terminou por
12

Diante da pressão capitalista por novos mercados, subsidiada pela sua forma ampliada de produção para
viabilizar sua otimização, se destaca no espaço urbano a infra-estrutura. Esta, segundo Ferreira (2000, p.389),
é “a base material ou econômica da sociedade”. Portanto, esta é considerada condição determinante para a
otimização na produção capitalista. Sob esta prerrogativa a infra-estrutura constrói o espaço metropolitano
brasileiro, que segundo Corrêa (2001) é “complexo, simultaneamente fragmentado e articulado, reflexo e
condição social, campo simbólico e campo de lutas”.
13
Segundo Auzelle (apud SCARLATO, 2003, p.400) a cidade é “um lugar de trocas. Trocas materiais antes
de tudo: o lugar mais favorável à distribuição dos produtos da terra, à produção e distribuição dos produtos
manufaturados e industriais e, enfim, ao consumo dos bens e serviços os mais diversos”.
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caracterizar as metrópoles, principalmente as dos países menos desenvolvidos, com graves
problemas sócio-econômicos.
Aliado ao fenômeno da globalização, proveniente do incremento das
relações econômicas, sociais, culturais e políticas em escala global, a metropolização, como
processo espacial, se expandiu pelo mundo capitalista. Todavia, de forma bastante
particularizada nos países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil 14 . Nestes espaços,
segundo SILVA (1997, p. 95)

a metropolização, em termos gerais, tem sido uma decorrência da
combinação da crescente intensidade das forças de expulsão do campo
[proveniente principalmente da mecanização da agricultura] e de
pequenos centros com o crescimento das forças de atração
metropolitanas [infra-estrutura e mercado consumidor de destaque]
ligadas, em resumo, a uma busca de economias de aglomeração

por parte das empresas capitalistas. Fato este bastante influenciado pelo
desenvolvimento técnico-científico-informacional pós-revolução industrial, que fomentou o
crescimento endógeno de alguns poucos espaços urbanos e conseqüentemente o
enfraquecimento de áreas periféricas, considerando, principalmente, as estatísticas
regionais da migração campo-cidade.
Todavia, contemporaneamente, uma nova metrópole surge com o que Klink
(2001) reconhece como novo regionalismo, que perpassa pela nova estrutura do modelo de
acumulação flexível do capitalismo, terminando por influenciar na formação do
desenvolvimento regional endógeno. Para Klink, a progressiva concentração de diferentes
atividades numa metrópole, principalmente de serviços, resulta na formação da cidaderegião, que corresponde às “áreas metropolitanas com aproximadamente mais de um
milhão de habitantes, cuja delimitação administrativa e institucional nem sempre coincide
com sua identidade política e econômica, e que estão inseridas nos processos globais de
transformação socioeconômica” (Klink, 2001, p.7). Nesse sentido, quando o poder político
14

Segundo Davidovich (2003) podemos identificar no Brasil duas formas de regiões metropolitanas: as de
iniciativa federal, instituídas durante a vigência do regime militar, referentes as que apresentam mais de 1
milhão de habitantes; e as de iniciativa estadual, criadas a partir de 1999 com base na constituição de 1988, e
que possuem menos de 1 milhão de habitantes, como é o caso de Natal. Esta última apesar de ter menor
importância no circuito econômico nacional, ainda está integrada às principais correntes do desenvolvimento
econômico.
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e econômico de uma cidade transcende suas fronteiras administrativas e termina por
diligenciar o fomento territorial de cidades periféricas, entendemos que a primeira sofreu
um transbordamento de crescimento, estando, pois, posicionada como locus de um controle
regional, como é o caso da situação de Natal para Parnamirim no contexto metropolitano.

2.4 Construção e desconstrução da centralidade urbana

No Brasil a metrópole é diferenciada pelo seu tamanho e por sua
particularidade histórico-cultural. Atualmente, observamos, principalmente na metrópole,
um aprofundamento da “desigual espaço-temporalidade dos processos sociais”, oriunda do
modelo de exploração econômica que se apresenta altamente excludente do ponto de vista
da distribuição de renda. A saturação dos núcleos centrais (congestionamentos), como
também o desenvolvimento de áreas periféricas, fomentaram a descentralização funcional
(atividades terciárias, administrativas das três esferas do poder público, convergência de
transportes intra-urbanos, etc) e o direcionamento da infra-estrutura criada para o
atendimento, num primeiro momento, das elites. Os subcentros comerciais criados pela
descentralização efetivam o

padrão setorial da população de alto status, [cuja] organização espacial
vê-se caracterizada por novas formas que pressupõem intenso
investimento de capital e uma nova concepção sócio-espacial: os
condomínios exclusivos, os shopping centers e as auto-estradas
expressam a ratificação moderna do padrão setorial seletivo (CORRÊA,
2001, p.176).

A infra-estrutura pode ser classificada em consonância com a distribuição
das redes. Segundo Fishman (apud BITOUN,1997, p.5)

existem redes de primeiro nível constituídas pelas infra-estruturas
básicas (água, esgoto, transporte, comunicações e energia), as redes de
segundo nível, onde se distinguem as redes de produção ou logísticas das
empresas, as redes de consumo, inclusive de consumo de lazer, e as redes
domésticas onde estão incluídos os serviços de educação e saúde.
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O autor ainda tece considerações sobre a rede de terceiro nível, ou seja, o
terceiro setor, que interage com os outros níveis através das relações sociais. A interface
entre estas três redes constitui a base dinâmica da vivência social de um espaço.
A produção da cidade capitalista tem como objetivo o atendimento das
demandas de dinamicidade comercial, através da estruturação otimizada de um espaço que
concentra equipamentos, produção, atividades, circulação, serviços e consumo. Segundo
Silva (2001, p.108)

as áreas centrais constituem uma atração, expressando centralidades
urbanas, que podem ser múltiplas numa mesma cidade e devem ser
entendidas a partir dos fluxos que geram de pessoas, de automóveis, de
capitais, de decisões, de informações e sobretudo, de mercadorias.

Sob este aspecto, Natal não é diferente. Porém, preserva algumas
particularidades que serão destacadas mais adiante.
O entendimento mais apurado sobre o centro e a centralidade, extremamente
relevante para a compreensão de nosso objeto empírico, requer a discussão sobre o conceito
da estrutura urbana, trabalhado pela Escola Estruturalista de Chicago e pela Escola
Francesa Clássica. A primeira, bastante influenciada pelo quantitativismo e pautada no
espaço fixo da estrutura urbana, deu grande ênfase à construção de modelos (modelo de
“áreas concêntricas”, à “teoria setorial” e à teoria dos “núcleos múltiplos”). Todavia,
devido à visão pouco dinâmica sobre a constituição das áreas centrais, a Escola de Chicago
recebeu muitas críticas da Escola Francesa Clássica que teve uma preocupação em
interpretar a centralidade como um processo. Este é conseqüente da estruturação urbana
que pressupõe a interpretação dos movimentos, dos fluxos, da dinamicidade dialética e da
reestruturação que segundo Soja (apud SILVA, 2001, p.111) “constitui uma ruptura de
tendências seculares, evocando uma combinação seqüencial de desmoronamentos e
reconstrução, de desconstrução e de tentativa de reconstituição”.
A dinâmica urbana cria uma relação entre formas, conteúdos, sujeitos e
objetos diferenciada e que segundo Lefebvre (apud SILVA, 2001, p. 111) se apresenta
através de duas tendências:
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a) à centralidade, através dos distintos modos de produção, das
diferentes relações de produção, da tendência que vai atualmente, até o
centro decisional, encarnação do Estado, com todos os seus perigos; b) à
policentralidade, à oniscentralidade, à ruptura do centro, à
disseminação, tendência que se orienta seja para a constituição de
centros diferentes (ainda que análogos, eventualmente complementares),
seja para a dispersão e para a segregação.

Segundo Mendes e Grzegorczyk (2003, p.93), a relação entre centro e
centralidade é distinta, pois

A centralidade não se localiza em toda a área central, porém é mais
visível em alguns pontos, aqueles para onde convergem os fluxos
materiais e imateriais. O centro caracteriza-se pela expressão territorial
da área. Em seu interior podemos encontrar um ou mais pontos que
expressam a centralidade. Podemos, ainda, identificar a centralidade
passada e presente, e dizemos que ela está em constante movimento.

A efetivação dessas tendências no espaço urbano distribui os fluxos e
fomenta a diferenciação urbana, criando novas centralidades em distintas escalas e
diferenciadas quanto ao nível de rendimento. A partir desta análise, fizemos o recorte
espacial de nossa área de pesquisa na qual entendemos estar sendo estruturado uma nova e
distinta centralidade urbana, ou seja, uma policentralidade não-concêntrica.
Na seqüência da Segunda Guerra Mundial as cidades observaram uma forte
tendência de crescimento populacional, que, por conseguinte, evidenciou várias
transformações no seu espaço. Dentre elas destacamos “a descentralização e seu impacto no
núcleo central, a ratificação de setores residenciais seletivos, a ‘explosão’ da periferia
popular e os novos territórios que surgiram” (CORRÊA, 2001, p.172).
Ainda segundo Corrêa (2001, p.173)

o núcleo central da metrópole constituiu-se em local de concentração
maciça de atividades terciárias, especialmente o comércio varejista e
serviços diversos, ambos dotados de grande centralidade, relacionada
tanto ao espaço urbano como à hinterlândia da cidade. Ali concentravase também as atividades administrativas das esferas municipal, estadual e
federal. Foco exclusivo de convergência de transportes intra-urbanos, o
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núcleo central caracterizava-se por um tráfego denso. O movimento de
pedestres, intenso durante o dia, era, e ainda é, salvo na área de
diversões, extremamente reduzido à noite.

Inicialmente monocêntrica, a cidade contemporânea vivencia substancial
mudança pois “o monocentrismo, contudo, vem sendo desfeito progressivamente, ainda que
com ritmo desigual segundo as metrópoles brasileiras” (CORRÊA, 2001, p. 173). Nesse
sentido pode-se atribuir inúmeras justificativas: congestionamento do núcleo central, que
termina por eliminar vantagens locacionais, crescimento demográfico, surgimento de
“setores residenciais seletivos” e disseminação das periferias populares. Daí a emergência
de sub-centros, originários da saturação e/ou distanciamento dos centros tradicionais.
Conseqüentemente a cidade perde o monocentrismo e ganha novos espaços de
convergência populacional, econômica e cultural, e que em determinadas situações
“ratificam um padrão setorial” (condomínios exclusivos, Shopping Centers, auto-estradas,
favelas, periferias populares, etc). Entretanto isso não significa o fim da hierarquia intraurbana, muito pelo contrário, corrobora para a fragmentação sócio-espacial. Portanto, a
forma sócio-espacial de Natal apresenta-se como excelente exemplo desta afirmativa
quando visualizamos e comparamos a espacialização dos indicadores sociais, de infraestrutura e de serviços.
Em artigo intitulado “Elites econômicas e a produção do espaço urbano”,
publicado na revista paranaense de Geografia, Oliveira (1998) discute amplamente a
relação existente entre os planejadores urbanos e a classe capitalista empresarial. O
discurso “pró-business” direcionado a “políticas de fomento à realização da acumulação
privada de capital”, nesse trabalho são profundamente interpretadas no caso específico da
cidade de Curitiba/PR e seguramente podem subsidiar interpretações sobre nosso objeto
empírico de pesquisa. Para complementar o entendimento sobre a atual tendência da
produção do espaço urbano devemos também destacar a inversão do papel do poder público
nesse processo. Segundo Pontes (1997, p.309)

a estrutura do discurso das políticas praticamente se inverteu. O
planejamento, sobretudo o econômico e secundariamente o urbano,
perdeu sua centralidade hegemônica, e ao Estado se atribuí um papel
secundário na economia, em que a legitimidade principal é afirmada pelo
lado da empresa, na política urbana, cada vez mais local em decorrência
da descentralização. É o desenvolvimento econômico formulado, nos
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termos precisos eliminados da vida e do desenvolvimento das empresas,
que veio ocupar, pouco a pouco, o primeiro plano.

Recentemente, a política urbana vigente no Brasil apresenta uma
preocupação mais objetiva quanto aos problemas sociais construídos nas cidades. Com a
criação do Estatuto das Cidades (Lei Nº 10.257 de 10 de julho de 2001), o governo federal
expõe uma preocupação clara em amenizar algumas das grandes mazelas sociais, urbanas e
ambientais que retratam o país no noticiário internacional. No capítulo I (Diretrizes Gerais),
referente aos objetivos da referida lei, o inciso I destaca

a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2001).

Teoricamente a referida legislação vislumbra um ideário louvável para
direcionar as demais legislações urbanísticas do país, porém bastante distante do contexto
prático e extremamente difícil de ser concretizada. É sabido que o espaço urbano
contemporâneo apresenta um quadro distante da proposta de sustentabilidade, uma
distribuição fundiária restrita, um déficit habitacional considerável e uma infra-estrutura
urbana desigualmente distribuída no território. Mesmo o governo se posicionando favorável
à modernização da gestão nas cidades, estas precisam de uma reforma mais profunda nas
suas bases locais, inclusive de legislação específica (Lei Orgânica, Plano Diretor, Planos
Setoriais, etc). Apesar do enfraquecimento do seu poder local, as instituições públicas ainda
detêm controle legal sobre as políticas de ordenamento do território.

2.5 A desigualdade sócio-espacial

A reprodução do espaço, segundo Carlos (1997, p.18) emerge "como
resultado do processo de produção do capital, que se realiza como capital adicional e que
tem, como condição de existência, a apropriação do trabalho alheio". Assim essa
acumulação, por parte dos capitalistas, está diretamente ligada à produção do espaço.
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Concomitantemente, enquanto que uma complexa estrutura no território é articulada para
garantir a existência de uma classe dominante, verificamos no contexto maior expressivos
territórios que demandam infra-estrutura para viabilizar a possibilidade de existência do
contingente majoritário da sociedade. Porém, os objetivos constituintes desse espaço
resultam da concreta ação dos poderes público e privado.
Simultaneamente ao ganho se concretiza no espaço a perda. Essa relação
dialética está afeta diretamente ao encaminhamento da política econômica que orienta a
produção do espaço, com a finalidade de subsidiar infra-estrutura para a produção do
capital em detrimento de outros fins (habitação, saúde, lazer, etc). Dessa maneira o Estado
interfere na organização espacial. Todavia, apesar da fragilidade atual, diante do
enfraquecimento do controle estatal, o interesse público (representado pela sociedade civil
organizada), ainda detém poder que invariavelmente pressiona o Estado. Isso ocorre
inclusive também pela própria generalização da fragmentação, que abre espaço para
movimentos organizados de contestação, pois, segundo Gottidiener (1993, p. 210-211),

No capitalismo tardio, não só os trabalhadores, mas também os
capitalistas se tornaram altamente fracionados. À medida que o capital
penetrava os mercados e os valores de uso e se apropriavam deles, o
número total de indústrias crescia geometricamente. Mesmo dentro das
amplas categorias genéricas do sistema capitalista, como o capital
financeiro e o de corporações, está presente uma grande variedade de
frações separadas e muitas vezes conflitantes. Assim, por exemplo, o
mercado do dinheiro é atualmente um complexo agrupamento de bancos
comerciais, associações de poupança e empréstimo, companhias de
investimentos, companhias de finança independentes e companhias de
crédito e fundo mútuo. Embora, em alguns casos, tais empresas
separadas possam convergir num interesse confluente singular, há
oportunidades em que elas formam frações contrárias que competem
entre si. É o caso, especialmente, da produção de espaço, onde frações
separadas de capital estão em lados diferentes das controvérsias de
crescimento, ou onde a infra-estrutura de capital financeiro foi quebrada
enquanto decrescia a demanda de moradia. Essa fragmentação aumenta
agudamente a necessidade de que os mercados sejam regulados pelo
Estado e de que este intervenha na produção e no crédito.

Daí a emergência da desigualdade sócio-espacial, ou, como denomina
Gottidiener (1993), o “desenvolvimento desigual”, resultado de uma relação direta entre os
fenômenos econômicos e geográficos. É, portanto, imprescindível para nossa reflexão
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destacar um fragmento do pensamento de Bluestone (apud GOTTIDIENER, 1993, p. 213)
que magistralmente reflete o resultado dessa problemática quando diz:
Aqueles que controlam os recursos de capital na economia tenderão, com
o tempo, a reinvestir naquelas linhas particulares de produto,
maquinaria, áreas geográficas e trabalhadores que prometem o mais alto
retorno por dólar de investimento. De modo inverso, o investimento
tenderá a declinar em seguimentos da economia onde é relativamente
baixa a potencialidade do lucro esperado. O resultado é um crescimento
contínuo e uma relativa prosperidade no primeiro setor e uma relativa
estagnação e empobrecimento no último.

Assim, é criada a base sócio-espacial sob a qual se materializa o
desenvolvimento desigual. Enquanto o espaço habitacional da elite, como também o setor
produtivo (entendendo fazer parte deste também o setor terciário), consegue atrair uma
privilegiada infra-estrutura de equipamentos urbanos, os demais espaços ocupados pela
maioria da sociedade demandam o básico da infra-estrutura urbana, repercutindo, por tanto,
na segregação. Esta, segundo Villaça (2001, p.142), “é um processo segundo o qual
diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez em diferentes
‘regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole’”. É, objetivamente, a separação
distinta de atores sociais em aglomerados, definidos prioritariamente por antecedentes
econômicos e políticos.
Diante do que foi discutido, não é possível tecermos considerações sobre um
espaço diretamente influenciado pelo modo de produção capitalista sem nos atermos à
questão da desigualdade 15 que “cria-se e estrutura-se a partir da relação de dominaçãosubordinação centrada no processo de acumulação e centralização da propriedade e do
poder” (CARLOS, 1994, p. 26). Esta realidade, apesar de onipresente no espaço, é ainda
mais candente no espaço urbano. A referência da metrópole, atualmente, se destaca pela
“concentração cumulativa de funções, cuja complexidade baseia-se no estágio atual da
divisão espacial do trabalho” (CARLOS, 1994, p. 28). A metrópole, assim, congrega em
seu espaço uma associação hierarquizada de usos capitalistas que lhe atribui características
econômicas positivas e negativas.

15

“A produção espacial é desigual, na medida em que o espaço é fruto da produção social capitalista que se
realiza e se reproduz desigualmente” (CARLOS, 1994, p. 26).

35
Especificamente a segregação urbana, segundo Lojkine (1981, p.167), se
distingue em três tipos:
1) Uma oposição entre o centro, onde o preço do solo é o mais alto, e a
periferia. O papel-chave dos efeitos de aglomeração explica, a nosso ver,
a importância dessa ‘renda de acordo com a localização’. 2) Uma
separação crescente entre as zonas e moradias reservadas às camadas
sociais mais privilegiadas e as zonas de moradia popular. 3) Um
esfacelamento generalizado das ‘funções urbanas’, disseminadas em
zonas geograficamente distintas e cada vez mais especializadas: zonas de
escritório, zona industrial, zona de moradia, etc. É o que a política
urbana sistematizou e racionalizou sob o nome zoneamento.

Todavia, distinguir a segregação no espaço pressupõe a percepção formal de
sua materialização que ocorre através da paisagem.

2.6 Paisagem e dinâmica comercial

Para Meinig (2002), uma mesma paisagem pode ser apreendida sob vários
ângulos a depender do foco eleito pelo pesquisador, tais como: natureza, habitat, artefato,
sistema, problema, riqueza, ideologia, história, lugar e estética. Todavia, sua composição
não ocorre apenas “por aquilo que está à frente de nossos olhos, mas também por aquilo
que se esconde em nossas mentes”. As demandas sociais assim constroem a paisagem
(“uma mistura do homem com a natureza”) que invariavelmente expressam o grau de
relação de uma sociedade com a natureza.
A paisagem é a expressão real dos processos que constroem a sociedade que
congrega, concomitantemente, aspectos naturais e culturais. Segundo Carlos (1994, p.56), a
paisagem

é uma forma histórica específica que se explica através da sociedade que
a produz, um produto da história das relações materiais dos homens que
a cada momento adquire uma nova dimensão; específica de um
determinado estágio do processo de trabalho vinculado à reprodução do
capital.
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Esta historicidade é bem visível ao longo do nosso objeto empírico de
pesquisa. Quando percorremos desde o início da Av. Hermes da Fonseca (Praça das flores),
percebemos mais comumente na paisagem a incidência de antigas construções residenciais
que posteriormente foram submetidas à mudança de uso em função da valorização de seu
entorno, para a atividade terciária. A partir da Av. Senador Salgado Filho (Hotel Tirol),
construções mais modernas e de maior porte do setor terciário se destacam. Ao longo da
BR-101, no perímetro metropolitano, algumas industrias e grandes empreendimentos
caracterizam o domínio mais visível do capital produtivo. Sem sombra de dúvida a
paisagem do Espaço Central das Atenções, quando comparada às demais que constituem a
região metropolitana, apresenta uma exclusividade.
Para Carlos (1994, p. 55), a paisagem urbana metropolitana reflete também
“a segregação espacial, fruto de uma distribuição de renda estabelecida no processo de
produção. Tal segregação aparece no acesso a determinados serviços, à infra-estrutura,
enfim, aos meios de consumo coletivo”, algo que se constata em nosso objeto empírico
onde, diante do quadro maior da cidade, se sobressai, pela característica centralizadora,
uma infra-estrutura consolidada e em franca expansão.
Carlos (2001), em seu trabalho intitulado O consumo do Espaço,
expressa bem a relação entre capital e espaço quando diz que

No contexto em que novas áreas adquirem valor de uso, o processo de
apropriação passa a ser determinado pelas leis do mercado isto é,
definido pela sua trocabilidade. (...) Assim as particularidades dos
lugares do espaço se afirmam, potencializadas pela produção, pois o uso
só pode se realizar num determinado lugar, isto é, refere-se à escala local
(...) o espaço dominado, controlado, impõe não apenas modos de
apropriação, mas comportamentos, gestos, modelos de construção que
excluem/incluem. Produz a espacialização dos lugares, determina e
direciona fluxos, originando centralidades novas (p.179).

Esta realidade que direciona, prioriza, excluí e desestrutura, de forma alguma
é compatível com o bem-estar social coletivo. Apesar de identificarmos em nossa área de
pesquisa uma importante dinamicidade, como aponta Gomes et al (2000), proveniente do
"capital de serviços" e que segundo Oliveira (1987) é responsável pelo dinamismo
metropolitano, também merece ser destacado as conseqüências impostas ao espaço urbano
proveniente destas “rugosidades”. Como bem caracteriza Pintaudi (2001, p.158)
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O estudo das formas do comércio (o que implica o seu movimento) nos
permite compreender e explicar uma nova articulação espaço-tempo e tal
articulação implica uma organização social distinta. No decurso do século
XX, observamos grandes transformações nas formas comerciais que
determinam novas centralidades, novos espaços do cotidiano, enfim, uma
nova paisagem urbana e novas relações sociais. As diferentes formas
comerciais presentes na atualidade apontam claramente a existência de
um jogo de forças entre elas.

Daí então emerge as contradições sócio-espaciais, provenientes da atual fase
do capital que ainda é, concretamente, bastante dependente do poder estatal e de longe
desvantajosa para a maioria da população. No caso brasileiro, segundo Santos (apud
CARLOS, 1997, p.57),

(...) a adaptação ao modelo capitalista internacional se torna mais
requintada e a ideologia da racionalização e da modernização a qualquer
preço ultrapassa o nível da produção industrial para englobar todas as
atividades da sociedade brasileira - ensino, relações de trabalho, valores,
religião, etc. Cabe dizer que a decisão não é só econômica, mas também
política onde os investimentos maciços mudam a feição do território.

Todavia esse espaço previamente delineado e orientado prioritariamente para
o consumo, tanto por intermédio do capitalista quanto pelo Estado, mostra-se incompatível
com uma justa estruturação social. A contínua renovação urbana, principalmente através do
desenvolvimento do setor terciário (comércio e serviços), vislumbra uma nova fase da
produção do espaço que ainda demanda aprofundamento para uma devida compreensão.
Sob este prisma buscaremos a percepção de novos elementos que nos apresentem subsídios
para repensarmos a cidade, sob o desafio de encontrarmos caminhos outros de construção
social menos convergentes espacialmente e mais justos, de abrangência coletiva.
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2.7 O Setor terciário
O processo produtivo do sistema capitalista está diretamente ligado
ao processo de produção do espaço 16 . Portanto, o entendimento da forma como se
materializou o capital no espaço esclarece sua atual conjuntura. Clark, com sua "Teoria dos
Três Setores", dividiu o processo produtivo de trabalho capitalista em três níveis: primário concernente à esfera da produção de bens materiais advindos da natureza; secundário correspondente ao setor produtivo correlato à transformação artesanal ou industrial de bens
materiais advindos do setor primário; e terciário - relacionado à produção de serviços gerais
que viabilizem a distribuição e comercialização dos bens materiais produzidos nos setores
primário e secundário, bem como está afeto à prestação de serviços em geral (OLIVEIRA,
1987, p.52).
Os três setores classificados por Clark, ao longo da história do capitalismo,
tiveram seu papel no processo produtivo transformado e adaptado aos novos contextos. A
demanda por emprego nos centros urbanos levou, inicialmente, o homem do campo, que se
viu atraído pelas possibilidades de empregabilidade na indústria, para a cidade. Todavia,
devido às subseqüentes crises e à reestruturação produtiva (robótica, reengenharia, etc), este
setor sofreu forte impacto negativo no que concerne ao aproveitamento da força de trabalho
humana. Conseqüentemente, emergiu com maior dinamicidade o terciário como mais novo
atrativo para uma classe trabalhadora que verificou, ao longo dos anos, devido à evolução
técnico-científica-informacional, uma crescente diminuição das oportunidades de trabalho
tanto no setor primário quanto no secundário.
Num primeiro momento o setor terciário esteve ligado com maior
particularidade à indústria, disponibilizando, para esta, atividades complementares na
administração e planejamento da produção (advogados, contabilistas, economistas,
engenheiros, etc) para subsidiar seu pleno funcionamento (LIPIETZ, 1986). Entretanto,
com as mudanças estruturais na economia pós-moderna, do surgimento de novas
mercadorias e da expansão do “trabalho não produtivo” (serviços), o setor terciário hoje
goza de maior autonomia e destaque no circuito econômico. Ele caracteriza

16

Neste trabalho entende-se produtivo toda atividade, quer seja material ou imaterial, que de alguma forma
contribui na dinâmica de circulação do fluxo de capitais.
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o conjunto dos ramos funcionalmente terciários repartidos na divisão
social do trabalho [como] o comércio, os serviços financeiros e de
seguros, os serviços não-mercantis (administração, ensino, etc), as
atividades de transporte e telecomunicações, etc (LIPIETZ, 1988, p.179).

Segundo Oliveira (1987, p.53), o setor terciário constitui

o agrupamento econômico que objetiva à produção de serviços gerais
(seja comércio ou prestação), através de emprego de trabalho material
ou não, porém enquanto atividade, ele é trabalho especificamente
imaterial que realiza um serviço (“lato sensu”) enquadrado numa
determinada esfera da produção, seja ela qual for.

Comparando com a conceituação de Clark do setor terciário, observamos um
avanço na consideração do emprego do trabalho material por Oliveira. Todavia, este ainda
restringe, enquanto atividade, a imaterialidade do trabalho, o que consideramos
questionável.
Muito pouco estudado na ciência geográfica, o setor terciário, na atualidade,
está promovendo um instigante reordenamento sócio-econômico das cidades, como
também está desafiando epistemologicamente alguns conceitos da geografia econômica.
Apesar de facilitar a compreensão do processo produtivo capitalista, deve-se ponderar que
na contemporaneidade a visão de Clark, datada de 1930, não abrange a complexidade
oriunda da influência do desenvolvimento da técnica, da ciência e da informação. A intensa
mecanização do processo produtivo, em associação ao surgimento de uma vasta demanda
de serviços especializados (consultorias de geomarketing, locação temporária de máquinas
e tecnologias, produção por encomenda, customização dos serviços, etc), está cada vez
mais dificultando a classificação das atividades no processo produtivo capitalista.
A mecanização do campo, o planejamento da agricultura de precisão, bem
como o freqüente acompanhamento especializado da agricultura por consultores e
especialistas em comercio exterior, estão progressivamente imbuindo o chamado setor
primário da economia de qualidades até então inerentes ao setor terciário. Num mesmo
patamar encontra-se o setor secundário. As indústrias, por ocasião do crescimento da
terceirização, está gradativamente descentralizando atividades do processo produtivo
(contratação de recursos humanos, manutenção de equipamentos, logística, gerenciamento,
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etc), aproximando cada vez mais as atividades do chamado setor secundário em direção ao
setor terciário.
Segundo Corrêa e Caon (2002), os principais fatores para o dinamismo do
setor de serviços são de ordem política, social e tecnológica, tais como: urbanização,
mudanças demográficas, mudanças sócio-econômicas, aumento da sofisticação dos
consumidores e mudanças tecnológicas. Entretanto, apesar de concordar com os autores,
reforçamos como ainda mais relevantes para o dinamismo do setor de serviços, a dinâmica
espacial e as políticas públicas de ordenamento territorial.
Considerando a classificação de Corrêa e Caon (2002), os serviços podem
constituir cinco grandes grupos, a saber: serviço de massa, serviço de massa
“customizado”, loja de serviços, serviços profissionais de massa e serviços profissionais
(Quadro I). Estas classificações, diretamente relacionadas ao grau de contato com os
clientes 17 , apesar de estarem diretamente relacionadas a leitura acadêmica da ciência da
administração, podem ser utilizadas na geografia para o auxilio da compreensão da
materialização dos objetos geográficos na paisagem.
Os serviços tipificados por Corrêa e Caon (2002), quando comparados,
apresentam particularidades ainda maiores quando se observa a relação entre o volume de
clientes servidos por dia, numa unidade típica, e variáveis extremas como: alta e baixa
intensidade de contato; ênfase em front office (linha de frente) ou back office (retaguarda);
ênfase em pessoas ou em equipamentos; e baixo ou alto grau de customização
(personalização do atendimento). Para melhor compreensão das particularidades dos
serviços, a figura I resume a gradação entre as cinco tipologias.
Para Lipietz (1988, p.178) “é terciário o que não valoriza capitais por um
processo de trabalho material”, ou seja, toda atividade em que o intelecto e a comunicação
são a força de trabalho que caracteriza o setor. Entretanto, na atualidade, as associações de
trabalho material com o nível de integração dos serviços, diminuem a relevância de tal
distinção no processo produtivo capitalista. Porém, deve-se registrar que é fato que os
serviços estão relevantemente à frente do processo de produção capitalista.

17

Nas atividades de “front office”, existe um alto contato com o cliente. Nas atividades de “back office”, o
contato com o cliente é significativamente inexiste
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Quadro 1 - Classificação dos Serviços
CLASSIFICAÇÃO DOS

DEFINIÇÃO

SERVIÇOS

Serviços de massa

Serviço de massa “customizado”

Loja de serviços

Serviços profissionais de massa

Serviços profissionais

Constituem as atividades que abrangem o atendimento de grande
número de clientes por dia, em que a customização, ou seja, a
personalização do atendimento, mostra-se extremamente difícil,
objetivando o lucro em larga escala. Ex: Companhia de energia
elétrica, abastecimento de água, etc.
Corresponde as atividades que demandam o atendimento de
grande quantidade de pessoas, através do uso de tecnologias,
propiciando ao cliente uma relativa sensação de customização.
Ex: lojas virtuais de livros, mercadorias, etc.
Esta relacionada com a maioria das operações de serviços,
tratando-se de empreendimento objeto de um volume
intermediário de clientes por dia, estando “a meio caminho
quanto as variáveis customização, front office versus back office,
ênfase em pessoas versus equipamentos e intensidade de
contato” (Corrêa e Caon, 2002, p.74). Ex: Supermercado WalMart (Makro), Carrefour, Nordestão, etc.
Consiste na atividade que busca disponibilizar ao cliente um
atendimento customizado, entretanto com uma perspectiva de
ganhos financeiros em larga escala, através da diminuição dos
custos, redução da variabilidade das operações e atendimento de
quantidade significativa de pessoas. Ex: Hospital exclusivo de
especialidade médica (Hospital do Coração, ITORN, etc).
Compreende os serviços “prestados de forma completamente
customizada”, ou seja, o atendimento ao cliente é personalizado.
Dessa forma, limita-se o número de clientes atendidos por dia.
Ex: Serviços médicos especializados (tratamentos, cirurgias,
etc), restaurantes exclusivos, hotéis de luxo, salões
especializados, etc.

Fonte: Adaptado de Corrêa e Caon (2002)

A conceituação da atividade dos serviços não se resume a uma definição
estanque, calcada em elementos padronizados e de fácil classificação. A flexibilização da
economia contemporânea, em que “a mudança é a regra mais que a exceção”, suscitou o
surgimento de atividades plurais, que comercializam bens estocáveis 18 e não-estocáveis 19
(Corrêa e Caon, 2002). Assim sendo, a relação de imaterialidade a que se remete Lipietz
para classificar o setor terciário (serviços), perde a razão de ser, considerando que neste

18

Uma locadora de veículo, por exemplo, quando aluga um carro de passeio, está prestando um serviço,
disponibilizando um bem estocável, porém sem a necessidade de transferência de propriedade do bem
estocável.
19
Uma consultoria pode ser classificada como uma prestação de serviço de um bem não estocável, porém há a
apropriação do produto, um estudo de viabilidade econômica, por exemplo, por parte da contratante.
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pode ser encontrado atividades que valorizam capital por processo de trabalho material,
como, por exemplo, consultorias de manutenção de equipamentos industriais.

Serviços
profissionais

Grau de Customização

Ênfase

Ênfase

Intensidade de contato

Front
Alto office Pessoas Alto

Baixo Back Equipa- Baixo
office mentos

Serviços
profissionais
de massa

Serviços de
massa
customizados

(Tecnologia)

Loja de
serviços
Serviços
de massa
Unidades

Dezenas

Centenas

Milhares

Volume de clientes servidos por dia numa unidade
típica
Fonte: Adaptado de Corrêa e Caon (2002).

Figura 1 – Tipologia dos serviços com base nos contínuos de volume e
variedade/customização do serviço

Sempre seguindo a tendência da polarização direcionada a um mercado
consumidor cada vez mais convergente em recortes espaciais (Shoppings, galerias,
hipermercados, etc), os serviços propositadamente estão promovendo a desconcentração
concentrada das atividades econômicas do urbano. Este setor, em nossa área de pesquisa, é
predominante na paisagem, seguindo, portanto, a atual tendência da geografia econômica
que é a perspectiva de ampliação das atividades correlatas ao terciário moderno 20 .
Os conceitos apresentados pela ciência geográfica, em associação às
contribuições da ciência da administração, sociologia, arquitetura, dentre outras, são
extremamente pertinentes para a compreensão do processo de formação do espaço de nosso
objeto empírico de pesquisa. Os capítulos subseqüentes que se referem à dimensão teórica

20

Segundo Lipietz (1986) o terciário pode ser classificado em terciário “arcaico”, constituído pelos pequenos
empresários e por profissionais liberais; e o terciário “moderno”, constituído pelos profissionais assalariados.
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da espacialidade dos conceitos, anteriormente trabalhados, terão respaldo prático,
contribuindo para a leitura do contexto atual do (ECA).

3 A REGIÃO METROPOLITANA DE
NATAL/RN
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3 A REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL/RN

A Região Metropolitana de Natal (RMN) compreende, além da capital
potiguar, os municípios de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim,
Macaíba, São José de Mipibu, Extremoz, Nísia Floresta e Monte Alegre. Juntos estes
municípios, em 2000, representavam 40,19% da população potiguar (1.116.147
habitantes), assentados sob uma área que corresponde a 5,15% (2.719,093 km²) do
território do Rio Grande do Norte, que possuí uma área total de 52.796,791 km² (IBGE,
2000). Diante desses dados preliminares é notória a concentração de expressivo
mercado consumidor neste espaço, repercutindo na atração de uma importante estrutura
de apoio à indústria, comércio e serviços que foi erguida para atender as demandas
locais, passando a exercer uma influência hegemônica em relação a todo o Estado do
Rio Grande do Norte (MAPA 1).
A cidade de Natal, em função de sua “vocação” turística e razoável infraestrutura de comércio e serviços, atrai visitantes nacionais e estrangeiros, além de uma
clientela proveniente dos mais variados lugares da hinterlândia potiguar. A RMN é
freqüentemente destino de uma população flutuante que busca os mais variados bens e
serviços disponibilizados pela cidade (comercio atacadista e varejista, instituições
bancarias e financeiras, construtoras e imobiliárias, empresas publicas e privadas, etc).
Graças à sua posição de capital do Estado, Natal possui um heterogêneo mercado,
materializado no espaço por intermédio de uma diversidade industrial, comercial e de
serviços de interesse também da população local. Entretanto, para que todo esse
complexo de produção e consumo aconteça, faz-se necessário uma organização espacial
que fomente a (re)produção de capital, bem como garanta o acesso dos atores sociais a
determinados bens ou serviços, independentemente do status social (classe social, alta,
média ou baixa). Daí o papel das “vias expressas de circulação” (GOMES et al, 2000),
onde são materializados os lucros e prejuízos dos atores do processo. Na RMN, destaca-
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se nessa vertente como principal corredor viário da mesma, o constituído pelas
Avenidas Nilo Peçanha (Esq. com a Rua Dr. Cel. Joaquim Manuel), Hermes da
Fonseca, Senador Salgado Filho e trecho urbano da BR-101, que interligam diversos
territórios do espaço metropolitano em construção (intra-urbano e macro-urbano),
destacando-se, em Natal, a Região Sul e a Região Leste; e, em Parnamirim, a porção
Norte e Oeste (MAPA 2).
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MAPA 1 – Região Metropolitana de Natal (RMN)
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Adaptado pelo autor

MAPA 2 – Localização da área de pesquisa em Natal e Parnamirim
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Com uma extensão de 22 km, desde a primeira passarela de Parnamirim,
limite entre os bairros Boa Esperança e Cohabinal/Parnamirim - BR-101 (FOTO 1), até
a Maternidade Escola Januário Cicco, localizada no bairro de Petrópolis/Natal (FOTO
2), este corredor, por nós denominado “Espaço Central das Atenções” (ECA),
desempenha papel estratégico para a RMN em formação. Nas suas imediações
registramos uma leva heterogênea de equipamentos que denotam uma paisagem
bastante característica, expressa em usos diversificados, tais como: segmentos do
circuito inferior da economia1(pequenos mercados, oficinas mecânicas, etc); fábricas;
mercados atacadistas e varejistas; os três maiores Shoppings (Natal Shopping, Via
Direta e Midway Mall); condomínios residenciais; repartições públicas; templos
religiosos; casas de shows; equipamentos de turismo e lazer; as principais instituições
de ensino superior do estado; demais instituições de ensino; instituições militares;
clínicas e hospitais; serviços terceirizados, dentre outros.

Foto: José Petronilo (Out./2007).

FOTO 1 – Passarela em Parnamirim/RN, interligando os bairros Cohabinal e
Boa Esperança.
1

Santos (2001), numa proposta de classificação de serviços, reconhece como integrantes do circuito
inferior da economia os estabelecimentos que demandam, para seu funcionamento, muito pouco de
tecnologias. Os empreendimentos integrantes do circuito superior da economia possuem relevante
dependência tecnológica (bancos, consultorias, imobiliárias, etc).
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A produção do espaço sob influência da “via expressa de circulação”
(GOMES et al, 2000) constituída pela Rua Cel. Joaquim Manuel, avenidas Hermes da
Fonseca, Senador Salgado Filho e trecho urbano da BR-101, desde seus primórdios foi
orientado no sentido de se constituir num território privilegiado de planejamento e infraestrutura, sob os anseios da classe dominante detentora do poder político e econômico.

Foto: Rodrigo Freitas (Nov./2007).

FOTO 2 – Maternidade Escola Januário Cicco, em Petrópolis (Natal/RN),
início do Trecho 1 do Espaço Central das Atenções (ECA).
Os primeiros passos no sentido de se concretizar a valorização deste
espaço ocorreram no início do século XX, com a criação do terceiro bairro de Natal,
Cidade Nova. Primeiro bairro da cidade que teve verdadeiramente traçado um
planejamento, resultado do I Plano de Expansão para a cidade, encaminhado pelo
agrimensor italiano Antonio Polidreli, Cidade Nova, originada de uma área "formada de
sítios e chácaras, pertencentes, na sua maioria, a pessoas ilustres da economia e da
política local", hoje corresponde aos bairros de Petrópolis e Tirol (COSTA, 2000,
p.115). No referido espaço, conforme objetivo do Plano de Polidreli, buscou-se
transformar a cidade em seu aspecto colonial para um aspecto moderno2, mediante a
2

A implementação do Plano, que priorizou o desenho viário e a arborização em Cidade Nova, mediante a
valorização infra-estrutural do espaço, consolidou o território da elite de Natal.
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concretização de uma boa infra-estrutura. Criou-se, assim, um território elitista,
correspondendo à porção Norte do que iria ainda se constituir como o “Espaço Central
das Atenções” (ECA), bastante distinto do contexto maior de Natal, herdando uma
história de segregação sócio-espacial que repercutiu na diferenciação espacial expressa
pelas atuais rugosidades3.
Com o advento da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Natal foi
submetida a uma mudança extremamente significativa na sua estrutura urbana,
econômica e social. Por situar-se estrategicamente no continente sul-americano, a
cidade ganhou subitamente uma infra-estrutura para dar suporte à máquina de guerra
norte-americana como: a base aérea, a base naval e a chamada “pista” (FOTO 3). Esta
última, além de efetivar a estruturação do corredor viário por nós eleito, permitiu um
melhor fluxo entre o centro de Natal e Parnamirim (MEDEIROS apud COSTA, 2000, p.
118), significando também o início mais marcante da integração regional de Natal com
o nordeste. Com a construção deste corredor viário iniciou-se

um intenso fluxo migratório de trabalhadores provenientes do
interior do Rio Grande do Norte e de outros Estados em busca
de trabalho, em razão dos novos empreendimentos gerarem um
aumento considerável de oferta de emprego, como também da
política de estímulo à migração campo x cidade que o governo
do presidente Getúlio Vargas implementou (COSTA, 2000, p.
118).

Esse quantitativo populacional que fora atraído uniu-se aos 10 mil
soldados americanos, além dos brasileiros, ampliando ainda mais, no espaço urbano de
Natal, a demanda por bens e serviços que desse suporte à referida ocupação. Nesse
sentido, uma série de transformações se verificaram, pois, segundo Costa (2000, p. 118119),

Inicia-se assim, (...), um processo de crescimento mais
dinâmico. Essa dinamização foi fundamental para definir uma
tendência de concentração populacional e uma economia
bastante diversificada, passando a predominar atividades
ligadas ao setor terciário. Portanto, o impulso que Natal
conheceu a partir desse período, tanto em termos
populacionais, quanto em termos da sua expansão urbana,
contribuiu para intensificar o comércio, a indústria e os
serviços, viabilizando a realização de vultuosos negócios.
3

As rugosidades dizem respeito às heranças históricas construídas e preservadas no território (SANTOS,
1996).
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Foto: José Petronilo (Out./2007).

FOTO 3 – Remanescente da antiga “pista”, preservado em pequeno trecho que
compreende o entroncamento entre “estrada” para o CATRE e BR-101, em
Parnamirim/RN.

Neste contexto, novos bairros surgiram, resultado da progressiva
expansão urbana da cidade de Natal, que seguiu basicamente dois caminhos: no sentido
sudeste, promovida pela estrada de ferro que fazia a ligação da capital com o interior do
Estado; e no sentido sul, favorecida pela pista que compreendia uma estrada asfaltada
que ligava Parnamirim com os bairros de Petrópolis e Tirol, e que posteriormente foi
submetida à reestruturação, pelo poder público.
Em 1942, o então presidente Getúlio Vargas oficializou, através de
decreto, a criação da base Aérea de Natal. Entretanto, a mesma foi somente concretizada
entre os anos de 1943 e 1945, com a construção de duas bases aéreas: uma americana
(Parnamirim Field) e uma brasileira. Aliados a essas iniciativas emergiram, nas
proximidades das duas bases, aproximadamente 1.500 empreendimentos (cinema,
teatro, hospital, dentre outros), que foram erguidos para atender à demanda de mais de
10 mil soldados que se encontravam à serviço da Segunda Guerra Mundial. Dentre as
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obras de infra-estrutura destacou-se a “Parnamirim Road” ou “pista” (BARROS, 1989,
p. 24).
Durante o período da Segunda Guerra Mundial, Parnamirim cresceu
rapidamente sob o objetivo principal de melhor servir à máquina de guerra, ganhando,
assim, uma estrutura de cidade. Como lembra Morais (1998, p.184),

com o fim da guerra em 1945, a cidade, em pleno crescimento,
começava a conviver com os tempos de paz. No dia 23 de
dezembro de 1948, Parnamirim foi elevada à condição de
distrito de Natal e dez anos depois, no dia 17 de dezembro de
1958, desmembrou-se da capital, tornando-se município do Rio
Grande do Norte.

Todavia, o crescimento urbano de Parnamirim se deu de forma não
totalmente planejada, apesar de tantos investimentos que privilegiaram prioritariamente
o suporte à guerra. Barros (1989, p.26), quando se remete à realidade do ano de 1989,
exprime bem a repercussão sócio-espacial da priorização de investimentos para o
suporte da máquina de guerra, quando diz "é pena que num momento tão oportuno
tenha se negligenciado a preocupação com as condições de infra-estrutura, como o
saneamento básico, inexistente até hoje, parecendo mais medida de segregação social".
Obviamente, a intenção dos estadunidenses foi garantir condições mínimas de ocupação
para um período não-permanente. Nesse sentido, não se justificava maiores
intervenções, considerando que os efluentes produzidos na base eram condicionados e
enviados por avião para fora do Estado. Entretanto, o pouco que foi feito explica, em
parte, a atual feição desigual do espaço urbano de Parnamirim.
Mesmo após o término da Segunda Guerra Mundial, Parnamirim assistiu,
apesar de lento, um crescimento urbano atrelado à base aérea que se destacou como
"elemento de sustentação econômica". Somente na década de 70, com o início do
processo de industrialização, é que o município de Parnamirim viria sofrer significativa
transformação na sua estrutura urbana. Nesse período, uma infra-estrutura de suporte à
indústria foi articulada, como: sistema de transporte ferroviário, aeroviário, rodoviário,
energia elétrica, água encanada, telefone e principalmente o entroncamento rodoviário
formado pelas vias BR-101 e BR-304, que permitiu o fluxo terrestre de Natal com as
capitais João Pessoa (PB) e Fortaleza (CE), respectivamente (BARROS, 1989, p. 28). É
justamente às margens da BR-101 que inicialmente foram construídas várias indústrias
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de pequeno, médio e grande porte. Nessa direção desenvolveu-se o sentido Sul do ECA,
que então se estruturou no seu aspecto metropolitano.
No sentido Sul de Natal a ocupação do território não foi feita de forma
socialmente homogênea. Percebeu-se, neste espaço, o desenvolvimento de uma infraestrutura especialmente volvida para atender às demandas da máquina de guerra e da
elite que se concentrou na sua área de influência e que fora contemplada, ao longo dos
anos, com uma privilegiada e aperfeiçoada infra-estrutura de transportes e serviços,
através da execução do Plano de Expansão de Natal (Plano Geral de Obras) de 1935.
Este plano configurou o privilégio de determinados espaços, levando para estes uma boa
infra-estrutura, enquanto que outros se desenvolveram de forma não muito orientada em
relação ao que se verificou no ECA, acentuando, portanto, a fragmentação sócioespacial da cidade, já que os territórios periféricos da mesma experimentaram um
encaminhamento contrário. Como lembra Costa (2000, p. 135),

(...) na década de 30, uma série de obras de infra-estrutura
foram realizadas, e na década de 40, foram complementadas e
ampliadas a partir do aumento acentuado de demandas por
serviços de infra-estrutura no período da guerra. Entre essas
obras merecem destaque as de melhoramento e prolongamento
da avenida Hermes da Fonseca/Salgado Filho até o aeroporto
Augusto Severo e a implantação de artérias a ela articuladas
que ligavam a Base de Hidroaviões na Rampa - bairro de
Santos Reis - com a Base Naval no Bairro do Alecrim. Surgem
novos bairros, como também a expansão de outros, de uso
exclusivamente residencial, que são beneficiados com serviços
de água, luz, esgotos, telefone e transportes coletivos.

Vale salientar que a infra-estrutura de serviços a que se remete Costa não
foi algo onipresente no território de Natal. Bairros como o Passo da Pátria, Rocas,
Quintas e Guarapes, que Cascudo (1980) denominou como bairros exteriores,
amargaram desde suas formações uma ausência de atenção por parte do poder público e
que se mostra patente através da percepção atual da configuração espacial. Assim, o
território foi claramente orientado à segregação sócio-espacial, evidenciado-se ainda
mais com a posterior política de industrialização do país.
Ainda segundo Costa (2000, p.122)

A intensificação da atividade industrial constituiu-se num fator
que contribuiu intensivamente para a expansão urbana de
Natal. A política econômica definida pelos governos militares a
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partir de 1964, voltada para os setores industriais e de infraestrutura, repercutiu no espaço urbano de Natal de forma
intensiva. Essa política teve, como objetivo principal, elevar o
país à condição de 'grande potência', associando-se com maior
intensidade ao capital estrangeiro, como forma de acelerar o
desenvolvimento econômico. Entretanto, para as empresas de
capital nacional, foram oferecidos incentivos fiscais desde que
investissem em novos empreendimentos na região (destaque do
autor).

Apesar de ter como objetivo a dinamização econômica do espaço de
Natal, a feição contrária4 dessa política também emergiu. A partir da década de 70 a
atividade industrial de Natal deslanchou. Com a criação do Parque Têxtil Integrado e do
Distrito Industrial de Natal, sob o pretexto de alta valorização do solo urbano da Zona
Sul, o governo do estadual incentivou a orientação do setor produtivo para a Zona Norte
(São Gonçalo do Amarante e Extremoz). Dessa maneira, o crescimento urbano da Zona
Norte se processou através da instalação de indústrias e, por conseguinte, da demanda
por mão-de-obra que passou então a residir nos conjuntos habitacionais (Pajuçara,
Panatis e Soledade) construídos próximos às indústrias (GOMES et al, 2000). Estes
conjuntos habitacionais, apesar do crescimento observado neste período, na atualidade,
constituem um quadro problemático no que se refere à infra-estrutura urbana, pois a
devida adequação destes, bem como de outros espaços na cidade, não foi encaminhada
de acordo com as demandas emergentes, em oposição ao que se pôde observar no ECA.
Com relação à Zona Norte, segundo Costa (2000, p. 123),

(...) o dinamismo econômico que se instalou, acarretou,
naturalmente, a expansão horizontal nessa área da cidade e,
trouxe com isso, problemas sócio-espaciais. A carência dos
serviços urbanos aí predominantes recaiu sobre os extratos
sociais mais pobres da população; além disso, a presença dos
empreendimentos industriais, associada à expansão horizontal,
a partir de então, provocou o encarecimento do solo nas áreas
melhor servidas, reservadas, naturalmente, às empresas.

A demanda por serviços e mão-de-obra que dessem suporte às industrias,
naturalmente, ampliou e diversificou o setor terciário em outras áreas da cidade e que,
ocasionalmente, se constituíram majoritariamente num espaço pré-determinado. Este
setor

4

Contrário: sentido da alternância na metodologia dialética (DEMO, 1981, p.158-160).
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se espacializou em Natal através de grandes unidades
edificadas, voltadas para os diversos ramos de atividades. Entre
os principais empreendimentos instalados nesse período
tivemos: a construção do Centro Administrativo do Estado e o
Campus da UFRN; a ampliação da rede escolar oficial; as
construções do Hospital e Pronto Socorro Walfredo Gurgel e
do Hospital Médico-Cirúrgico; a instalação de grandes lojas
comerciais, entre outros (CUNHA apud COSTA, 2000, p.
124).

Entrementes,

é interessante observar que

grande parte desses

empreendimentos está nas Zonas Sul e Leste de Natal, mais especificamente às margens
do corredor viário que congrega a Rua Cel. Joaquim Manuel, as avenidas Hermes da
Fonseca, Senador Salgado Filho e trecho urbano da BR-101, sem falar em outros
empreendimentos públicos como: instituições militares, secretarias estaduais e
municipais, o complexo viário do 4º Centenário e etc; e privados de pequeno, médio e
grande porte como supermercados, atacados, distribuidoras de alimentos, revendedora
de veículos, Shopping Centers, dentre outras iniciativas (oriundas de investimentos
tanto de capital nacional quanto internacional), que se encontram neste corredor,
atribuindo-lhe um caráter progressivo e dinâmico do ponto de vista econômico e
espacial. Estas “rugosidades” fomentaram o crescimento do território da classe
dominante, bem como a demanda crescente por infra-estrutura em detrimento das "áreas
subequipadas destinadas à população de baixa renda". Enquanto que a Zona Norte,
desde a década de 70, cresce em função da instalação de indústrias5 (GOMES et al,
2000); a área sob influência da Via Estrutural - Classe Arterial I (NATAL, 2004), que
compreende nosso objeto empírico de pesquisa, vem se estruturando em função da
prestação de serviços.
Apesar de se fazerem presentes em nosso objeto empírico de pesquisa
importantes atividades do setor secundário (indústrias têxteis, alimentícias, etc),
principalmente na década de 70 e início da década de 80, entendemos que as mesmas,
apesar de toda repercussão para consolidação da infra-estrutura básica, após a
reestruturação produtiva, oriunda da substituição do setor pela atividade terciária, na
atualidade, pouco influenciaram para a dinâmica comercial local.
Em Natal/RN, o corredor viário estudado, conforme Anexo I da Lei
Municipal Complementar Nº 055/046, é caracterizado como de Categoria Estrutural 5

Na atualidade a diversificação do setor terciário também é uma realidade que deve ser observada.
Somente com a vigência da Lei No 082 de 21 de junho de 2007, que revogou o Anexo 5 da Lei No
07/1994, é que Natal tem sobre ela incidindo outra referência legal à ocupação, menos restritiva à
centralização induzida de usos.
6
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Classe Arterial I – e apresenta a infra-estrutura de prestação de serviços de maior
significado da rede intra-urbana, condizente com o contingenciamento do Plano Diretor
de Natal (ANEXO 1).
Ao

longo

desta

“via

expressa

de

circulação”

notamos

uma

heterogeneidade de usos que podem ser pontuados isoladamente, como também
classificados em centros distintos. Apesar de uma relativa tendência de visualizarmos
neste espaço o que Corrêa (2001) entende por “subcentros comerciais hierarquizados”, o
mosaico é tão fragmentado que somente identificamos algo semelhante em alguns locais
semi-isolados.

A

produção

deste

espaço

com

tais

características,

deve-se,

salvaguardando as heranças históricas (rugosidades), muito em parte ao poder público
que terminou por definir e restringir os usos possíveis no município de Natal através do
seu Plano Diretor (Anexo 05 da Lei Nº 07/94) que, sob a justificativa dos fluxos,
incentivou a concentração dos investimentos (ANEXO 2).
Analisar os serviços que têm lugar nesta via não é tarefa fácil. Para tanto
seguimos uma seqüência conforme o sentido Norte-Sul. O início da área de pesquisa é
demarcada pela Maternidade Escola Januário Cicco, em Petrópolis, começo da Rua
Cel . Joaquim Manuel (Esq. com a Av. Nilo Peçanha). Esta área da cidade é conhecida
pela extrema sofisticação dos empreendimentos, destacando-se, na paisagem, hospitais,
clínicas, escolas particulares, faculdades, lojas de decoração, escritórios de arquitetura,
assessorias, salões e uma infinidade de serviços prioritariamente voltados para o
atendimento de demandas provenientes da elite natalense que habita nas proximidades
(FOTO 4). Próximo ao Batalhão do Exército ocorre uma diminuição na diversificação
dos serviços, em parte devido à grande área de uso militar restrito (forças armadas,
hospital militar, vila militar) na margem esquerda, até o Hotel Tirol, desencadeando,
assim, uma alteração na dinamicidade do fluxo populacional e comercial (FOTO 5).
Em seguida, a partir da Av. Senador Salgado Filho, tem início o trecho
mais dinâmico do ponto de vista dos fluxos populacionais intra-urbano. Equipamentos
constituintes da infra-estrutura educacional como o CEFET, a UNP, a Faculdade de
Odontologia da UFRN, dentre outros como o Instituto Tecnológico Aluísio Alves,
terminam por criar grande mobilidade de pessoas e automóveis neste recorte,
convivendo com usos do circuito inferior da economia (modestas academias, quitandas,
mercearias, etc). A convergência de consumidores nesse espaço se evidencia pela
considerável ocupação dos estacionamentos, trânsito intenso de veículos, pelo
quantitativo expressivo de pedestres nas calçadas e pontos de ônibus (FOTO 6). Estes
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usufruem, neste mesmo recorte espacial, de inúmeros serviços (supermercado, galerias,
escritórios das mais variadas classificações, restaurantes, etc).

Foto: José Petronilo (Out./2007).

FOTO 4 – Rua Cel. Joaquim Manoel, bairro de Petrópolis, início do Trecho 1.

Foto: José Petronilo (Out./2007).

FOTO 5 – Trecho da Av. Hermes da Fonseca, bairro de Tirol (Natal/RN), nas
proximidades de área militar.
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Foto: José Petronilo (Out./2007).

FOTO 6 – Trecho na Av. Sen. Salgado Filho, nas proximidades do Portugal
Center, bairro de Lagoa Nova, Natal/RN.
Nas proximidades da concessionária de motos Honda, encontramos o
recorte espacial de maior visibilidade do ponto de vista paisagístico. A imagem e o
espetáculo neste trecho são extremamente cuidados pelos poderes público e privado. O
início da rodovia BR-101 é demarcado pelo complexo viário do 4º Centenário (Foto 7),
construção arrojada que em associação com o Ginásio Humberto Nesi (o Machadinho),
o Estádio João Machado (o Machadão) e o Centro Administrativo do Estado,
configuram uma paisagem imponente que, somada ao ajardinamento bem cuidado,
mostram num só lugar um simulacro de cidade organizada e aprazível que é vendido em
larga escala, inclusive aos consumidores do Carnatal, evento festivo de grande
magnitude que ocorre, anualmente, no entorno desta área, e aos freqüentadores de
grandes eventos que esporadicamente são realizados na largo do Ginásio Humbeto Nesi
(o Machadinho) e no anfiteatro da UFRN.
O segundo centro de maior convergência de investimentos privados do
setor terciário se faz presente entre a entrada do Campus Universitário e o viaduto de
Ponta Negra. Nesta área, onde foram erguidos empreendimentos de grande porte
voltados prioritariamente para a prestação de serviços e o comércio varejista
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(hipermercados, galerias comerciais, Shopping Centers) concentra-se uma dinâmica de
fluxos que está em crescente expansão. A transformação da paisagem nesse recorte,
além de recente, se processa num ritmo bastante acelerado (FOTO 8).

Foto: José Petronilo (jan./2005).

FOTO 7 – Complexo Viário do 4º Centenário, entroncamento da Av. Sen.
Salgado Filho com a BR-101, bairro de Lagoa Nova, Natal/RN.
Após o viaduto de Ponta Negra até o novo viaduto de Parnamirim,
constatamos na paisagem empreendimentos de grande porte do setor secundário e
terciário da economia (concessionária de veículos nacionais e importados, comércio
atacadista, fábricas, etc). Estes são alguns equipamentos da infra-estrutura intra-urbana
privada que estão assentados sobre extensos lotes, para os quais convergem fluxos de
veículos de grande porte (FOTO 9).
Depois do viaduto de Parnamirim, em direção à 1ª passarela do
município (sentido João Pessoa-Natal) é predominante na paisagem a materialização do
circuito inferior da economia, expresso por tradicional comércio varejista de materiais
de construção, oficinas de automotivos, mercadinhos, viveiros de mudas (FOTO 10).
Independentemente deste aspecto é concreta a associação com empreendimentos mais
sofisticados da industria alimentícia (grandes frigoríficos de aves) e de serviços (Parque
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de Exposições). Apesar de insignificante, o uso residencial, neste trecho, também pode
ainda ser identificado.

Foto: José Petronilo (jan./2005).

FOTO 8 – BR-101, trecho de concentração de Shopping Centers,
Hipermercados, entre outros grandes empreendimentos comerciais e de
serviços, no bairro de Candelária, Natal/RN.

No percurso desta “via expressa de circulação” constatamos uma série de
investimentos públicos que viabilizaram a consolidação da sua atual valorização
(duplicação da BR-101, construção dos complexos viários de Natal e Parnamirim, a
duplicação do viaduto de Ponta Negra, dos túneis de candelária e Neópolis, a
perenização dos cuidados com o ajardinamento da via, dentre outras pequenas melhorias
no trânsito), construindo, com várias ressalvas, algo semelhante ao que Castells (1999)
classifica como o “espaço de fluxos”. A convergência econômica, populacional e de
poder, além de construir um espaço promissor para a reprodução de capital,
concomitantemente disseminou “deseconomias”, “desaglomerações” e déficits sócioeconômicos, para seu entorno mais distante ou até mesmo mais próximo.
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Foto: José Petronilo (Out./2007).

FOTO 9 – Empreendimento comercial do ramo de aluguel de máquinas
pesadas (indústria da construção civil), localizado na BR-101, bairro de Emaús,
Paranamirim/RN.

Foto: José Petronilo (Out./2007).

FOTO 10 – Área comercial, às margens da BR-101, Centro de Parnamirim/RN.
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Portanto, os investimentos implantados e concentrados neste recorte
espacial de Natal e Parnamirim, obrigatoriamente geraram transformações significativas
no espaço. Como exemplo citamos a construção do Natal Shopping Center (Foto 11),
em 1992, que indiscutivelmente redimensionou o espaço, pois, segundo Nascimento
(2003, p.45),

Não são poucas as transformações provocadas por esses
empreendimentos [Shopping Centers] quando implantados em
área estratégica e pré-determinada. Tais transformações vão
desde a rápida valorização de sua área circunvizinha, associada
à especulação imobiliária, a mudanças na geografia comercial
desse espaço, passando também por transformações "impostas"
à vida (mudança de hábitos e costumes), pelo processo de
(re)produção do espaço urbano, impondo uma nova dinâmica
reorganizada e dominada pela ação planejada.

Foto: Rodrigo Freitas (Nov./2007).

FOTO 11 – Natal Shopping Center, localizado na BR-101, no bairro de Candelária,
Natal/RN.

Diante de toda essa infra-estrutura, notamos neste espaço, que
denominamos como ECA, uma concentração de equipamentos e de capital que muito se
distancia do contexto maior da cidade. Estas “rugosidades” estão preservando, numa
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perspectiva metropolitana, um território acentuadamente desigual do ponto de vista
econômico e social. Um espaço para o qual convergiu, e ainda converge, as atenções da
classe dominante, em prejuízo da coletividade.

4 O ESPAÇO CENTRAL DAS
ATENÇÕES
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4 O ESPAÇO CENTRAL DAS ATENÇÕES

4.1 Em busca da consolidação da Região Metropolitana de Natal (RMN)

O espaço no qual se instituiu a (RMN), também conhecida como Grande
Natal, vivencia uma profunda transformação geográfica, estando intimamente
relacionado à ampliação do setor terciário da economia. A princípio, objeto de
exploração da atividade turística, a diversificação dos usos observados na paisagem da
RMN (institucionalizada pela Lei Complementar Estadual Nº 152/1997 e Lei
Complementar Estadual Nº 221/2002), denota que a emergência de uma estrutura intraurbana, cada vez mais está subsidiando a integração dos fluxos no território. Nesse
sentido, a interligação dos sub-centros, a partir da integração viária, mostra-se como
sendo a principal ação da iniciativa pública, que então assume uma postura favorável à
maximização do valor capital do espaço. Isto pode ser evidenciado, por exemplo, no
tocante ao empenho do Estado em viabilizar o que chamamos do anel viário da Região
Metropolitana (MAPA 3). Dos projetos já concebidos e que se encontram em fase de
implantação, destacamos a duplicação da BR-101 de Natal/RN até João Pessoa/PB;
duplicação da RN-304 de Parnamirim/RN até Macaíba/RN; construção do acesso ao
novo aeroporto internacional de São Gonçalo do Amarante/RN (entre a RN-304 em
Macaíba e a BR-406 em São Gonçalo do Amarante); duplicação da BR-406 (entre São
Gonçalo do Amarante/RN, saída do novo acesso ao aeroporto internacional, e o
entroncamento com a BR-101, na região norte de Natal/RN); reestruturação da Via
Costeira em Natal/RN; construção do prolongamento da Av. Prudente de Morais (Natal/
RN) com o bairro de Emaús (Parnamirim/RN); construção da Ponte Forte/Redinha
sobre o estuário Potengi/Jundiaí e dos seus acessos; e a construção do novo corredor
viário entre a Av. João Medeiros Filho e a BR-101, região norte de Natal/RN.
O que hoje há de melhor na infra-estrutura construída da cidade,
concentra-se no eixo Sul-Leste, evidenciando que a mesma obedeceu a um explícito
direcionamento no sentido dos espaços atinentes às elites e à atividade turística, em
prejuízo da planificação e distribuição equânime de tais benefícios no território. Muito
dessa estruturação urbana está relacionada diretamente aos incentivos e normatizações
impostas pelo poder público.
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Adaptado pelo autor

MAPA 3 - Anel viário da (RMN).
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A infra-estrutura viária do município de Natal é classificada pelo Código
de Obras (Lei complementar Nº 055/2004) como de categorias Arterial (Estrutural),
Coletora e Local (ANEXO 1) e estão condicionadas (conforme § 2, Art. 34 da Lei
Complementar Nº 07/94) aos usos previstos no Anexo 05 do Plano Diretor (NATAL,
2004). As referidas categorias são utilizadas pelos órgãos municipais para diagnosticar
no sistema viário a hierarquia dos fluxos, para assim, subsidiar a analise de usos
propostos quanto ao licenciamento de construções e demais autorizações para o
funcionamento de empreendimentos públicos e privados (QUADRO 2).

QUADRO 2 - Hierarquia viária de Natal/RN
CATEGORIAS
DAS REDES

Via Arterial
(Estrutural)

Via Coletora

Via Local

DEFINIÇÃO
Forma a principal estrutura
viária
da
cidade,
compreendendo
grandes
volumes
de
tráfego
e
desenvolvimento
de
velocidades mais altas.
Via
de
importância
intermediária na articulação da
malha urbana, estabelecendo
ligação entre as demais vias,
sendo
alimentadora
das
estruturais.

CATEGORIAS
DAS CLASSES

DEFINIÇÃO

Arterial I
(Penetração)1

Constitui os principais acessos a
outros municípios/rodovias.

Arterial II
(Articulação)2
Via Coletora I
(Distribuição)
Via Coletora II
(Apoio)

Caracteriza-se
por
baixo
volume
de
veículos
e
desenvolvimento de baixas
velocidades.

Via Local I
Via Local II

Permite
articulação
e
deslocamentos entre regiões
extremas.
Distribui os fluxos dos de
veículos entre as vias estruturais e
locais.
Apoia a
estrutural.

circulação

da

via

Usada como itinerário de
transporte coletivo.
Usada para acesso direto a áreas
residenciais,
comerciais
ou
industriais.

Fontes: Lei Municipal Complementar Nº 07/94 e Nº 055/04.

Em Natal/RN o corredor viário composto pelas Avenidas Cel. Joaquim
Manuel, Hermes da Fonseca, Senador Salgado Filho e trecho urbano da BR-101
(MAPA 1), conforme Anexo I da Lei Municipal Complementar Nº 055/04, é
caracterizado como de Categoria Estrutural - Classe Arterial I, e apresenta a infraestrutura de prestação de serviços de maior significado da rede intra-urbana, condizente
com o contingenciamento3 do Plano Diretor.
Resultado da atual política municipal de uso e ocupação do solo urbano,
comparativamente a infra-estrutura viária do município é qualitativamente heterogênea.
1

A classe Arterial I equivale a Via Estrutural I definida no Art. 43 da Lei Nº07/94
A classe arterial II equivale a Via Estrutural II definida no Art. 43 da Lei Nº07/94
3
O contingenciamento pode ser entendido como controle ao uso e ocupação. Em Natal/RN, o controle do
uso e ocupação do solo é instituído pelo Plano Diretor e pelo Código de Obras, ambos são instrumentos
da política urbana e ambiental que resgatam as prescrições para o uso e ocupação do solo.
2
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Enquanto que o corredor representado pelas Avenidas Cel. Joaquim Manoel, Hermes da
Fonseca, Senador Salgado Filho e BR-101 (Via estrutural arterial I) é significativamente
dotado de obras viárias (viadutos, túneis, alargamento lateral, passarelas, etc) e cuidados
espaciais (ajardinamento, sinalização horizontal e vertical, etc) outras como o corredor
composto pela Rua Jandira, Av. Felizardo Moura, Av. Bel. Tomás Landim e BR-406
(Via estrutural arterial I) são reconhecidas pelo tácito desinteresse do poder público,
apesar de alguns investimentos como a construção de viaduto nas proximidades da
urbana (Região Oeste) e a construção do complexo viário Ulisses de Góis, no
entroncamento entre a Av. Dr. João Medeiros Filho e Av. Bel. Tomáz Landim (Região
Norte).
Para Baraf (apud Santos, 2004, p.17) “nos centros urbanos, os agentes
econômicos são atraídos, principalmente, pelas condições de acessibilidade e
proximidade” normalmente disponibilizados pelo poder público. Nesse sentido
entendemos que a produção do espaço urbano de Natal segue irrestritamente o que
chamamos de aglomeração planejada, em que o Poder público local constrói atrativos
diferenciais e convergentes concretos de capital, fluxo de mercadorias e consumidores,
acarretando a segregação urbana, reconhecida como “um processo segundo o qual
diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em
diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole” (VILLAÇA, 2001,
p.142 - grifo do autor), processando dessa maneira o privilégio e desprivilegio espacial
diferenciado, ou seja, espaços ricos e espaços pobres. Com base na leitura da paisagem
do hoje é inquestionável a magnitude da valorização espacial que, neste trabalho,
denominamos ECA, bem como nele identificamos a consolidação de um desenho linear
e descontinuo de centralidade de serviços.
Bem sucedida do ponto de vista da exploração capitalista do espaço, o
desenho do ECA continua seguindo no sentido da concentração, diversificação e
valorização. Independentemente dos incentivos públicos/privados e restrições
favoráveis do Plano Diretor de Natal, o ECA impõe mudanças continuas para atender à
crescente demanda por serviços. Estas demandas se mostram evidentes a partir do
conhecimento das projeções de uso e ocupação para a área, tanto no que diz respeito à
iniciativa pública quanto privada.
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No que compete à iniciativa pública, observamos o empenho
institucional e executivo para viabilização ascendente do fluxo e integração da RMN
em formação. Dentre os projetos previstos e em execução, destacamos: a ampliação do
programa de integração do transporte de massa, através da instalação de 4 centrais de
transferências na BR-101; continuidade do programa de ajardinamento da BR-101;
duplicação do viaduto de Ponta Negra; e reestruturação viária e implantação de
corredor exclusivo de ônibus na Av. Hermes da Fonseca.
Quanto à iniciativa privada, com base nas consultas registradas nos
órgãos municipais e estaduais, responsáveis pelo licenciamento e construções e
expedição de alvarás de funcionamento, observamos oficialmente o interesse
majoritário de consolidação dos usos já existentes, bem como a previsão de instalação
de novos usos de grande e médio porte. Dentre as obras que se tem conhecimento de
interesse do capital privado destacamos: construção de condomínios residenciais
verticais e horizontais de médio e alto padrão; implantação de casas de jogos e
espetáculos de alto nível; instalação de complexo de hospedagem de bandeira
internacional, especializado no seguimento do turismo de negócios; ampliação de lojas
e estabelecimentos prestadores de serviços; instalação de lojas de departamentos,
restaurantes e comércio atacadista.

4.2 O Espaço Central das Atenções (ECA): Esclarecimentos iniciais.

Para abranger o quadro espacial da pesquisa, buscamos a interface de três
parâmetros para o levantamento dos imóveis existentes ao longo do corredor: o
levantamento por trecho através da pesquisa na lista telefônica; a aplicação de
formulários sobre uma pesquisa aleatória e o resgate de informações na base de dados
da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte (JUNCERN) referente aos
empreendimentos, localizados nos bairros circunvizinhos ao corredor estudado, que
porventura possuíssem, na sua constituição, a participação de sócios estrangeiros.
O agrupamento dos serviços, com base no levantamento da lista
telefônica, considerou 23 grandes grupos, a saber: alojamento e alimentação; transporte
terrestre; comércio varejista de objetos pessoais e domésticos; comércio e conserto de
veículos/combustíveis; administração pública e defesa social; comércio atacadista e
intermediário; correio e telecomunicações; serviços pessoais; atividades sociais;
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atividades recreativas, culturais e desportivas; saúde; atividades imobiliárias; atividades
de informática e conexas; aluguel de veículos e máquinas; seguros e previdência
privada; pesquisa e desenvolvimento; educação; atividade auxiliar de intermediação
financeira; agência de viagens e auxiliar de transporte; limpeza urbana, esgoto e
conexas; transporte aéreo; e serviços prestados à empresas.
Ao logo da área de pesquisa, também foram aplicados formulários
(ANEXO 3), abrangendo questões inerentes ao uso e ocupação das áreas diretamente
relacionadas à dinâmica intra-urbana do corredor viário constituído pela Rua Cel.
Joaquim Manoel, Av. Hermes da Fonseca, Av. Sen. Salgado Filho e BR-101 (porção
integrante da RMN).
Inicialmente realizou-se uma pesquisa aleatória, nos seguintes trechos:
Trecho 1 – Corredor entre a Maternidade Escola Januário Cicco (Rua Cel. Joaquim
Manoel/Esquina com a Av. Nilo Peçanha) e o Carrefour (Viaduto de Ponta Negra);
Trecho 2 – Corredor entre o viaduto de Ponta Negra e o Viaduto de Parnamirim (BR101); e Trecho 3 – Corredor entre o viaduto de Parnamirim e a última passarela para
pedestres de Parnamirim, sentido Parnamirim(RN)/João Pessoa(PB). Desta forma,
visando à análise setorial ao longo dos três trechos selecionados, observamos a
classificação de três tipos distintos de formulários, sendo um direcionado aos
prestadores de serviços, um segundo aos industriários e um terceiro aos residentes na
área de influência direta de tais empreendimentos.
Quanto aos investimentos estrangeiros, na área da pesquisa, o presente
trabalho teve como referência a tabulação de dados resgatados junto a JUNCERN,
referente ao registro de empreendimentos cuja constituição legal da empresa possui a
participação de sócios estrangeiros, durante o período entre Janeiro de 1993 e Fevereiro
de 2007, localizados nos bairros circunvizinhos ao corredor estudado.

4.3 – Espaço Central das Atenções: Trecho 1
Este trecho, segundo o Plano Diretor de Natal (Lei Municipal No
07/1994), abrange cinco bairros da capital do estado (Praia do Meio, Petrópolis, Areia
Preta, Tirol, Lagoa Nova e Candelária) e compreende o espaço entre a Maternidade
Escola Januário Cicco (Rua Cel. Joaquim Manoel/Esquina com a Av. Nilo
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Peçanha/Bairro de Praia do Meio) e o Carrefour (Viaduto de Ponta Negra/Bairro de
Candelária), apresentando um histórico de formação distinto.
Do total geral de 752 empreendimentos resgatados da lista telefônica que
se encontram às margens do corredor viário, eleito pela pesquisa, 588 empreendimentos,
ou seja, 78,19 % do total, integram o trecho entre a Maternidade Escola Januário Cicco
e o Carrefour. Sem sombra de dúvida esta é a porção do corredor no qual observamos a
maior dinamicidade em termos de diversificação de empreendimentos, principalmente
os que estão mais afetos à prestação de serviços. Conforme TABELA 1, a categoria de
empreendimento de maior presença no Trecho 1 corresponde ao comércio varejista de
objetos pessoais e domésticos, abrangendo um total de 33,16%. A predominância desta
categoria também é maior quando avaliamos toda a extensão do corredor, registrando-se
no Trecho 1 a representação de 25,93 % do total geral de empreendimentos registrados
no referido.
Dentre as demais categorias de empreendimentos destacados, merecem
atenção neste trecho os setores de alojamento e alimentação e de serviços prestados a
empresas. Estes, respectivamente, correspondem a 10,54 % e 10,03 % dos
empreendimentos encontrados ao longo do trecho. Considerando toda extensão do
corredor, o índice destes serviços no trecho observado é de 8,24 % e 7,85 %,
respectivamente.
Assim sendo, consideramos relevante neste trecho a concentração de
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que possuem uma significativa
relação com a atividade turística, sem entretanto desconsiderar o atendimento das
demandas locais. Os empreendimentos na área de educação, apesar de se mostrarem
com um baixo índice no trecho (6,46% do trecho), são considerados grandes estruturas
que internamente abrangem uma ampla diversificação de prestação de serviços, tais
como cursos seqüenciais, cursinhos, cursos isolados, cursos de curta duração, bancos,
centros de convenções, associações de alunos e professores, fundações científicas,
laboratórios particulares e públicos, etc. Assim, configuram-se como objetos
geográficos de relevante promoção de fluxos de deslocamento de pessoas e atração de
consumidores em potencial.
No que concerne à pesquisa de campo, ao longo do trecho foram
aplicados um total de vinte e seis formulários, inerentes a empreendimentos prestadores
de serviços, bem como três formulários relativos ao uso residencial.
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TABELA 1 - Empreendimentos identificados no Trecho 1
TOTAL

TRECHO %

Alojamento e alimentação

62

10,54

CORREDOR
%
8,24

Transporte terrestre

2

0,34

0,27

195

33,16

25,93

SETOR

Com. varej. de obj. pessoais e
domésticos
Com. e cons. de veículos/combustíveis

16

2,72

2,13

Adm. pública, defesa social e seg. social

24

4,08

3,19

Com. atacadista e intermediário

29

4,93

3,86

Correio e telecomunicações

6

1,02

0,80

Serviços pessoais

34

5,78

4,52

Atividades Sociais

27

4,59

3,59

Ativ. recreativas, culturais e desportivas

12

2,04

1,60

Saúde e serviços sociais

19

3,23

2,53

Atividades imobiliárias

4

0,68

0,53

Atividades de informática e Conexas

23

3,91

3,06

Aluguel de veículos e máquinas

4

0,68

0,53

Seguros e previdência privada

7

1,19

0,93

Pesquisa e desenvolvimento

1

0,17

0,13

Educação

38

6,46

5,05

Ativ. aux. de intermediação financeira

17

2,89

2,26

Agência de viagens e aux. de transporte

6

1,02

0,80

Limpeza urbana, esgoto e conexas

2

0,34

0,27

Transporte aéreo

1

0,17

0,13

Serviços prestados a empresas

59

10,03

7,85

Total

588

100

78,19

Fonte: Listel Publicar (2005)

4.3.1 - Prestação de Serviços no Trecho 1

A caracterização da prestação de serviços no Trecho 1 se deu através de
questionamentos

direcionados

aos

empreendedores,

referentes

à

condição

público/privada do empreendimento; à propriedade do imóvel; à origem do capital
investido no imóvel; ao tempo de existência do imóvel; à área de atuação da atividade;
ao perfil majoritário dos consumidores; e à possíveis propostas de compra do imóvel
por terceiros. As questões subjetivas versaram sobre os pontos positivos e negativos
oriundos da localização do empreendimento; a influência da localização do
empreendimento na lucratividade da atividade; e sobre as possíveis perspectivas de
reforma ou ampliação do empreendimento.
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No trecho inicial compreendido entre a Maternidade Escola Januário
Cicco (Rua Cel. Joaquim Manoel) e a Av. Hermes da Fonseca, onde são predominantes
empreendimentos inerentes à prestação de serviços de saúde, ressaltamos a restrita
colaboração dos empreendedores no que se refere ao atendimento das demandas de
informações por parte do pesquisador, alegando não disporem de tempo hábil para
responderem às questões. Tal fato nos surpreendeu, pois não imaginamos enfrentar
tamanha restrição, considerando ser a área, objeto de pesquisa, majoritariamente
ocupada por uma população com significativo grau de escolaridade e bem aquinhoada
financeiramente.
A partir das respostas obtidas, notamos que a maioria (53,33%), destacou
os empreendimentos nos quais trabalham como privada. Os empreendimentos públicos
representaram 46,66% da amostra obtida neste trecho. Apesar de não se destacar como
maioria, o percentual obtido com os empreendimentos públicos denota um dado
expressivo. O destaque observado no quantitativo de empreendimentos públicos
enfatiza a tendência de convergência de população no espaço estudado, pois
entendemos que estes empreendimentos são objetos geográficos promotores de fluxos e
atrativos de contingentes populacionais e consumidores em potencial (TABELA 2). A
princípio, estimamos que este tipo de concentração de empreendimentos públicos, não é
observada em outras artérias viárias da cidade.

TABELA 2 - Natureza dos empreendimentos no Trecho 1
NATUREZA DO
EMPREENDIMENTO
Público
Privado
Total4
Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

RESPOSTAS

%

14
16
30

46,66
53,33
100

A área objeto da pesquisa se destaca no contexto metropolitano como
uma excelente localização para o desenvolvimento de atividades capitalistas. Entretanto,
o presente trabalho buscou levantar outras variáveis que estão diretamente relacionadas
ao Valor Capital do Espaço, dentre elas a relação de propriedade dos imóveis utilizados
pelos empreendedores no modelo de reprodução do capital. Identificado o índice de
60,71% de imóveis próprios, atestamos neste trecho que o potencial de lucratividade da
4

Apesar de terem sido aplicado no trecho 1 um total de 26 formulários, 4 empreendimentos foram
enquadrados em mais de uma resposta, considerando a natureza mista do empreendimento (público e
privado).
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maioria dos empreendimentos, apesar de não ter sido avaliado dados financeiros dos
mesmos, mostra-se maior, pois gastos com aluguel numa área tão valorizada como é o
caso presente, certamente limitaria as margens de lucro (TABELA 3).
Diante do reconhecimento de elementos estruturantes que se aproximam
do que Castells (1999) define como espaço de fluxos e considerando os grandes
investimentos estrangeiros que se instalaram na RMN, nos últimos anos, a pesquisa
neste trecho buscou identificar a real participação do capital estrangeiro no processo de
produção do ECA. Todavia, conforme podemos observar na Tabela 4, 65,51% dos
dados obtidos com a aplicação dos formulários versaram sobre empreendimentos cujos
investimentos foram oriundos do capital nacional privado, seguido por 27,58%
procedentes de capital nacional estatal. Os empreendimentos enquadrados com a
participação de capital estrangeiro privado, representaram apenas 6,89% da amostra.

TABELA 3 - Propriedade dos empreendimentos no Trecho 1
PROPRIEDADE DO
EMPREENDIMENTO
Particular
Alugado
Disponibilizado
Misto
União/Publico
Total5

RESPOSTAS

%

17
5
1
1
4
28

60,71
17,85
3,57
3,57
14,28
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

A leitura que se faz destes dados em hipótese alguma pode ser
simplificada, apesar das informações oficialmente prestadas pelos empreendedores.
Salientamos, por exemplo, que concessionárias representantes de montadoras de
veículos importados, de alguma forma, possuem relações comerciais com suas matrizes
situadas em outros paises. O modo de produção ampliado do capital, conjuntamente
com o processo de otimização dos fluxos financeiros e a vigência do período técnicocientífico-informacional (SANTOS, 2001), terminam por mascarar as relações
comerciais presentes no espaço, pois os empreendedores entendem que suas relações
físico-financeiras são estritamente locais (TABELA 4). Todavia, com base nas
informações fornecidas pela JUNCERN, está realidade será melhor explicitada mais
adiante neste trabalho.
5

Apesar de terem sido aplicado no trecho 1 um total de 26 formulários, 2 empreendimentos foram
enquadrados em mais de uma resposta, considerando a propriedade mista do empreendimento (Particular
e União/Público).
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Apesar de, na atualidade, muito se discutir no país sobre os altos índices
de falência das empresas nos primeiros cinco anos, a perenidade dos empreendimentos
no ECA foi um dado expressivo que pode estar relacionado ao potencial de
lucratividade que o local possui. Cerca de 76,92% dos empreendimentos apresentam um
tempo de existência superior a 5 (cinco) anos (TABELA 5).

TABELA 4 - Origem do capital investido no Trecho 1
ORIGEM DO CAPITAL
INVESTIDO
Nacional privado
Nacional estatal
Estrangeiro privado
Estrangeiro estatal
Multinacional
Outros
Total6

RESPOSTAS

%

19
8
2
29

65,51
27,58
6,89
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

TABELA 5 - Tempo de existência da atividade no Trecho 1
TEMPO DE EXISTÊNCIA DA
ATIVIDADE
Menos de 1(um) ano
Entre 1(um) e 2(dois) anos
Entre 2(dois) e 3(três) anos
Entre 3(três) e 4(quatro) anos
Entre 4(quatro) e 5(cinco) anos
Acima de 5(cinco) anos
Total

RESPOSTAS

%

1
3
2
20
26

3,85
11,54
7,69
76,92
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

O ECA, como já foi dito em muitos momentos neste trabalho, abrange
ampla e diversificada categoria de prestação de serviços. Em alguns empreendimentos
podemos, inclusive, registrar mais de uma área de atuação. No formulário aplicado aos
empreendedores, optamos por classificar as atividades em: médico-hospitalar, educação,
segurança, sindicatos/ONG’s, hotelaria/turismo, A & B (Alimentos e Bebidas), eventos,
mercado imobiliário, automotivo, comercio varejista, comercio atacadista, estética e
beleza, e outros.
Com base na tabulação dos dados, constatamos no conjunto das respostas
o grande destaque que se atribui ao setor de educação, que abrange 15,38% do conjunto
6

Apesar de terem sido aplicado no trecho 1 um total de 26 formulários, 3 empreendimentos foram
enquadrados em mais de uma resposta, considerando a origem mista do capital investido no
empreendimento (Nacional Privado e Estatal).
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das respostas no Trecho 1. Empatados em segundo lugar, com 10,25% das respostas,
identificamos os serviços ligados à atividade médico-hospitalar, hotelaria/turismo e
institucional administrativo. Cerca de 15,38% dos formulários aplicados abrangeu
atividades que não se enquadravam na classificação atribuída para a pesquisa (TABELA
6).

TABELA 6 - Área de atuação da atividade no Trecho 1
ÁREA DE ATUAÇÃO DA ATIVIDADE
Médico-hospitalar
Educação
Segurança
Sindicatos, ONG’s
Hotelaria/Turismo
A&B
Promoção de eventos e serviços correlatos – clubes, salão
de eventos, casas de espetáculos, recepções bufets, aluguel
de roupas, fotografia, filmagens
Institucional administrativo
Mercado imobiliário – construção civil e imobiliárias
Automotivo, autopeças
Comércio varejista
Comércio atacadista
Estética e beleza
Outro
Total7

RESPOSTAS
4
6
1
2
4
2

%
10,25
15,38
2,56
5,12
10,25
5,12

1

2,56

4
3
1
3
1
1
6
39

10,25
7,69
2,56
7,69
2,56
2,56
15,38
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

Estes dados explicitam concretamente no território as demandas de
serviços de maior procura pela população, que, por ocasião das mais recentes exigências
do mercado de trabalho, busca a contínua qualificação de sua mão-de-obra, através de
cursos técnicos profissionalizantes, cursos de línguas, preparatório para concursos, etc.
Estes empreendimentos, por se tratarem de pólos geradores de tráfego e objetos
geográficos de convergência populacional no ECA, involuntariamente repercutem na
criação de pequenas centralidades ao longo do corredor viário estudado. Atividades
complementares como livrarias, restaurantes, lanchonetes, galerias comerciais,
consultorias de eventos, etc, se reproduzem no entorno destes empreendimentos, que se
beneficiam de uma clientela assídua, perene, e oriunda majoritariamente dos centros de
ensino instalados ao longo da via. À reboque destes empreendimentos, outras atividades
complementam os núcleos de centralidades (gráficas, editoras, representantes
7

Apesar de terem sido aplicado no trecho 1 um total de 26 formulários, 13 empreendimentos foram
enquadrados em mais de uma resposta, considerando atuarem em mais de uma área.
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comerciais, etc), em associação a serviços que atendem também as demandas do
restante da cidade (supermercados, shoppings, concessionárias de veículos, hospitais,
clinicas, etc).
Por se tratar de uma via arterial, que hierarquicamente está posta como
principal corredor viário do sistema de circulação urbana da capital, o trecho estudado
converge o maior fluxo de consumidores da RMN. Este fato, aliado a rugosidades da
Segunda Grande Guerra Mundial, bem como a política de uso e ocupação do espaço,
repercutiu na consolidação de inúmeros atrativos à exploração ampliada do capital. A
diversidade, sofisticação e polarização de prestações de serviços ao longo da via,
otimizam a distribuição e dinamizam o fluxo de pessoas e de capitais.
Apesar de alguns não afirmarem haver distinção majoritária entre o perfil
dos consumidores, os empreendedores que se dispuseram em responder os formulários
indicaram, na sua maioria, ser oriunda da classe de renda média expressiva parcela dos
clientes que freqüentam o estabelecimento pesquisado (46% das respostas). Na
seqüência, destacamos a classe de renda alta, em segundo lugar, com 30% das respostas,
e em último lugar, a classe de renda baixa, com 24% das respostas. Nesta questão,
levamos em consideração a percepção do entrevistado no que concerne ao nível social
dos freqüentadores dos seus estabelecimentos (TABELA 7).

TABELA 7 - Perfil majoritário dos consumidores no Trecho 1
PERFIL MAJORITÁRIO
DOS CONSUMIDORES
Classe de renda baixa
Classe de renda média
Classe de renda alta
Total8

RESPOSTAS

%

12
23
15
50

24,00
46,00
30,00
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

O dado obtido fortalece a percepção do potencial de lucratividade e do
Valor Capital do ECA, bem como justifica a crescente instalação de empreendimentos
sofisticados e de grande porte ao longo do corredor viário. Nos últimos três anos,
quando então trabalhamos no Setor de Análise e Controle Ambiental (SAA) da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB), responsável
pelo licenciamento ambiental de todos os usos comerciais do município, registramos o
8

Apesar de terem sido aplicado no trecho 1 um total de 26 formulários, apenas 2 empreendimentos
informaram atender apenas um único perfil de consumidor, os demais 24 empreendimentos destacaram
que atendem majoritariamente mais de um perfil de consumidor.
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pedido de licenciamento de sofisticados empórios de artes, oficinas de móveis de alto
padrão, reforma e ampliação de faculdades particulares, reforma e ampliação de grandes
hospitais, reforma, ampliação e construção de meios de hospedagem, construção de
templos religiosos, construção de casas de espetáculos e jogos, ampliação de sistemas
de drenagem e abastecimento de água, etc.
As demandas de licenciamento de prestações de serviços para este
corredor, bem como nas áreas lindeiras que são subordinadas diretamente a ele, se
destaca fortemente diante das demais solicitações de licenciamento do município,
salvaguardando-se os grandes investimentos hoteleiros e residenciais multifamiliares
que tem lugar em Ponta Negra e Capim Macio, na Região Administrativa Sul de Natal.
A procura expressiva pelo licenciamento de empreendimentos de
serviços ao longo do corredor, bem como nas áreas de influência direta do mesmo,
indicou

uma

tendência

de

aumento

da

demanda

de

comercialização

dos

empreendimentos por novos empreendedores. Todavia, isso não foi constatado com os
resultados da pesquisa de campo em que se registrou a inexistência de proposta de
compra do imóvel por terceiros para 84,61% das respostas (TABELA 8). A demanda de
licenciamento pode estar atrelada à busca pela regularização ambiental das atividades,
como também à comercialização de empreendimentos às margens das vias coletoras do
corredor, que nesta pesquisa não foram objeto de investigação a partir dos formulários
aplicados.

TABELA 8 - Existência de proposta de compra do imóvel por terceiros no Trecho 1
PROPOSTA DE COMPRA
Sim
Não
Total

RESPOSTAS
4
22
26

%
15,38
84,61
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2006.

A segunda parte do formulário aplicado, que abrangeu questões abertas,
teve como resultado um variado conjunto de respostas, apesar de alguns pontos em
comum. A primeira questão que trata sobre “Quais pontos positivos oriundos da
localização do empreendimento?” suscitou, a principio, uma quase unanimidade: a via
constituída pela Rua Cel. Joaquim Manoel, Av. Hermes da Fonseca, Av. Sen. Salgado
Filho e BR-101, constitui uma área nobre da cidade que promove maior visibilidade
comercial, oferece aos consumidores locais e variados setores de prestação de serviços,
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bem como já se consolidou como uma centralidade urbana acessível a todos, pois para
ela converge grande parte do mercado consumidor da RMN.
De forma menos expressiva, porém presente, foram enfatizados também
como pontos positivos: a proximidade do corredor com o centro da cidade; a
disponibilidade de maior comodidade aos consumidores em termos de deslocamento; o
reconhecimento do corredor como rota do turismo; a concentração de uma clientela bem
aquinhoada residente nas imediações mais próximas; a história de referência da via; a
paisagem circunvizinha; as características climáticas (circulação dos ventos); a
disponibilidade de espaço para estacionamento; o potencial para o crescimento do
comércio e a influência para a atração de empreendimentos imobiliários.
A segunda questão com resposta aberta versa sobre “Quais pontos
negativos oriundos da localização do empreendimento?”. No conjunto das respostas
chama a atenção como a mais comum o fato de não existir pontos negativos. Entretanto,
se destacam também e de forma mais distribuída entre os pesquisados a citação de
problemas como a ineficiência da segurança pública. Entre a Rua Joaquim Manuel e a
Av. Hermes da Fonseca, muitos se manifestaram sobre o problema da proximidade com
a Comunidade de Mãe Luiza, atribuindo aos seus moradores e freqüentadores muitos
dos furtos que se tem notícia nas imediações dos empreendimentos. Entretanto, a
confirmação destas denuncias não foi objeto de investigação desta pesquisa.
Outra indicação relevante de problema observado ao longo do corredor
viário consiste na falta de estacionamento. Contraditoriamente ao que se observa como
ponto positivo do empreendimento para alguns, o estacionamento, em muitos casos, é
visto como grave problema, tanto com relação ao acesso restrito por ocasião do fluxo
intenso da via, como também pela falta de planejamento dos empreendedores, que não
observaram a previsão de preservação de espaço para atender às demandas dos
consumidores.
A deficiência na estrutura pública de escoamento da drenagem urbana foi
destacada também como um grave empecilho ao fluxo de veículos e à mobilidade.
Alguns empreendedores registraram ser comum o isolamento dos empreendimentos em
situações de maior incidência das chuvas. A irregularidade do capeamento asfáltico, o
desproporcional dimensionamento do sistema de drenagem e a disposição irregular de
lixo por parte de alguns moradores, transeuntes da via ou usuários de transporte
coletivos que lançam resíduos pelas janelas dos mesmos, acarretam problemas
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corriqueiros aos empreendedores que possuem imóveis nas áreas topograficamente mais
baixas (micro-bacias fechadas).
Alguns empreendedores destacaram que o fluxo intenso de veículos
muitas vezes inibe a manobra de carros e caminhões que utilizam os estacionamentos
particulares dos imóveis. Para alguns, este fato pesa negativamente, pois os
empreendedores se vêem prejudicados em relação aos grandes que não enfrentam esse
problema.
A alta densidade ocupacional foi destacada para alguns como um
limitador para a expansão das atividades já instaladas, como também a diversificação de
serviços. Todavia, ressaltamos que este item, segundo os dados obtidos com a primeira
questão subjetiva, é colocada contraditoriamente como a grande referência de
dinamização econômica do corredor viário.
A terceira questão subjetiva, indagada junto aos entrevistados, sobre a
relação entre espaço e lucratividade, foi vazada nos seguintes termos: “A situação
locacional do empreendimento é determinante para a atividade em termos de
lucratividade? Por que?”. A grande maioria das respostas obtidas é afirmativa. Dentre as
justificativas mais comuns observamos a centralização das atividades complementares,
a facilidade de acessibilidade que o local dispõe para quaisquer consumidor da RMN; o
expressivo fluxo de clientes; por estar as margens de uma via que integra as principais
regiões de Natal, por permitir maior visibilidade do empreendimento à grande massa de
consumidores; e pelo alto perfil social dos consumidores, que majoritariamente
predomina nas proximidades do corredor viário.
Entrementes, representando um quantitativo bem menor, alguns
empreendedores negaram que a situação locacional seja de alguma forma determinante
para a lucratividade da atividade. Estes, afirmaram que seus empreendimentos atingiram
um nível de credibilidade no mercado local que os credenciam a atuar em quaisquer
situação locacional na cidade, sem prejuízos a lucratividade. Quanto a este fato, mesmo
reconhecendo a forte tradição no mercado potiguar, devemos ressaltar que inúmeras
outras variáveis devem ser consideradas quando analisamos índices de lucratividade. A
boa referencia de prestação de serviços por si só, não garante altos níveis de
lucratividade. Devem ser consideradas variáveis como acesso, infra-estrutura pública
instalada, proximidade com o mercado consumidor, conjuntura econômica, dentre
muitas outras variáveis.
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Registramos, ainda, o fato de que a arborização e o sombreamento de
algumas praças (Praça das Flores, Praça de Potilândia e Praça de Neópolis) atraem
pessoas e por conseguinte consumidores em potencial. Em alguns casos, de
empreendimentos ligados diretamente ao setor hoteleiro e de alimentos e bebidas,
registramos que a paisagem do Parque das Dunas pode ser apreciada pelos
consumidores, e que, de certa forma, esta valoriza o empreendimento e os serviços
prestados pelo mesmo.
O tratamento paisagístico mantido pela prefeitura também foi um fator
indicado como positivo por alguns empreendedores. Alguns, inclusive, atestaram que,
num primeiro momento, esta preocupação não foi determinante, porem com o tempo
este fator mostrou-se como um aspecto relevante para a boa operacionalização da
atividade.
A

última

questão

subjetiva

atribuída

aos

representantes

de

empreendimentos de prestação de serviços, presentes ao longo do corredor, tratou da
existência de perspectiva de ampliação ou reforma no empreendimento. Neste sentido,
as respostas, majoritariamente, foram afirmativas, mostrando a demanda pelo serviço,
no local, bem como ao planejamento contínuo, enfocando a inovação do atendimento
aos clientes através da modernização das estruturas físicas. Entre os que responderam
não haver previsão de reforma ou ampliação dos empreendimentos, a justificativa mais
freqüente foi a constatação de que tais iniciativas já haviam sido tomadas pelos
empreendedores nos locais.

4.3.2 - Uso residencial

Quanto ao uso residencial, os questionamentos direcionados aos
moradores

se

basearam

objetivamente

quanto

à

classe

da

residência

(unifalimiar/multifamiliar); à propriedade do imóvel; à origem do capital investido no
imóvel; ao tempo de existência do imóvel; e quanto a possíveis propostas de compra do
imóvel por terceiros. As questões subjetivas versaram sobre as seguintes situações: os
pontos positivos e negativos oriundos da localização do empreendimento; sobre a
influência da localização do empreendimento quanto à otimização de tempo de
locomoção dos residentes na cidade, bem como no valor do imóvel e as possíveis
perspectivas de reforma ou ampliação do mesmo.
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Ao longo do corredor é notório o predomínio absoluto de
empreendimentos prestadores de serviços. Todavia, principalmente às margens da Av.
Hermes da Fonseca, é possível ainda identificar expressivos usos residenciais. Apesar
destes serem significativos, os moradores, no decorrer do trabalho de campo que
subsidiou a pesquisa, mostraram-se com uma exacerbada reserva quanto ao atendimento
das demandas de informação do pesquisador. Os poucos moradores que se dispuseram a
ajudar no trabalho, atribuíram o fato aos altos índices de violência na circunvizinhança.
Assim sendo, todos aqueles que circulam pela área, por conta da violência, são vistos
com restrição pelos moradores.
Considerando os formulários direcionados aos usos residenciais
aplicados no Trecho 1, identificamos que as residências unifamiliares predominam com
66,66% do universo pesquisado. Na seqüência, com 33,33%, atestamos a abrangência
dos condomínios verticais. Salientamos, ainda, que a área objeto da pesquisa possui
significativos empreendimentos multifamiliares verticais. Entretanto, durante a pesquisa
de campo, os empecilhos postos pelos síndicos, bem como a ausência destes no local,
restringiram drasticamente o universo pesquisado.
Quanto aos questionamentos no que diz respeito à propriedade do imóvel
a pesquisa identificou que todos são próprios, totalmente construídos com recursos cuja
origem foi oriunda da iniciativa privada nacional e que já existem há mais de cinco
anos.
Com relação à existência de proposta de compra do móvel por terceiros,
constatamos ser esta pouco significativa, constituindo-se realidade para somente 33,33
% da amostra. Os moradores que afirmaram positivamente destacaram ser corriqueiro o
trabalho das imobiliárias e construtoras no que se refere à elaboração de proposta de
compra do imóvel, sendo estas muitas vezes inconvenientes na insistência. Entretanto,
a maioria das pessoas ouvidas afirmou que nunca recebeu propostas de compra do
imóvel por terceiros.
As respostas das questões subjetivas apresentaram pouca variação.
Quando questionados sobre os pontos positivos oriundos da localização do
empreendimento, aferimos: o destaque dado à infra-estrutura instalada; a localização da
via no contexto da cidade; a acessibilidade; a proximidade com os shoppings, hospitais
e área de lazer; e a proximidade com os familiares.
Quando se trata dos pontos negativos oriundos da localização da
residência, averiguamos como problemas: o fluxo intenso de veículos; a poluição sonora
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oriunda do fluxo viário; ampliação do comércio e serviços, restringindo o uso
residencial; e o assedio das imobiliárias.
Todos os moradores ouvidos, afirmaram que a situação locacional do
empreendimento é favorável à otimização do tempo de deslocamento do(s)
moradores(s) na cidade e à valorização do imóvel. Alguns atribuem o fato à favorável
infra-estrutura instalada no bairro; à centralização de serviços presentes ao longo da via;
e à perspectiva de conclusão da Ponte de Todos Newton Navarro (forte/redinha).

4.3.3 – Participação do capital estrangeiro no Trecho 1
O estudo da distribuição do capital no espaço, quanto à sua
nacionalidade, mostrou-se, na presente pesquisa, consideravelmente difícil. A princípio,
percebemos reservas dos órgãos oficiais fiscais quanto à disponibilidade dos dados
referentes à origem e ao montante dos capitais estrangeiros utilizados para a abertura de
empresas no Rio Grande do Norte. Não sabíamos, inclusive, conforme diálogo com
alguns representantes destas instituições, quais os caminhos possíveis de investigação,
que, no nosso caso, foi inteirarmo-nos de “qual a participação do capital estrangeiro na
construção do ECA?”. Para este aspecto foram considerados os bairros circunvizinhos
ao corredor viário em estudo como escala de trabalho, considerando a influência que os
mesmos desempenham sobre o ECA.
A aferição avaliativa da participação do capital estrangeiro no Trecho 1
se deu através da análise dos dados fornecidos pela JUNCERN, correspondendo aos
empreendimentos que possuem ou possuíram, na sua constituição, a participação de
sócios não-brasileiros. Entretanto, a leitura dos dados sugeriu-nos ponderar que uma
mesma empresa, relacionada com sócio estrangeiro, habilitava ou desabilitava, num
mesmo ano, seu funcionamento no Brasil por mais de uma vez. Esta realidade, que não
pode ser considerada quantitativamente significativa, interfere na compreensão do
número total de empresas na ativa que possuem sócios estrangeiros. Presumimos que
esta prática signifique a desvinculação de obrigatoriedade de pagamento de impostos no
país em períodos pré-determinados, considerando que estas empresas sazonalmente
desempenham atividades no território brasileiro, como é o caso das imobiliárias.
No Trecho 1, abrangendo os bairros de Praia do Meio, Petrópolis, Areia
Preta, Tirol, Lagoa Nova, Candelária e Capim Macio, registramos um total de 403
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empreendimentos relacionados com a participação de investidores não-brasileiros,
sendo que a maioria corresponde a empreendimentos vinculados a sócios de origem
européia, representando 82 % dos empreendimentos identificados no trecho (GRÁFICO
1).
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Asia
África
América
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GRÁFICO 1 – Distribuição dos investidores por continente de origem no Trecho 1
Fonte: Adaptado da Base de Dados da JUNCERN/2007.

A partir da análise da TABELA 9 atestamos no espaço uma configuração
regionalizada dos empreendimentos vinculados ao capital estrangeiro, considerando a
seguinte distribuição: os italianos são os que possuem o maior número de
empreendimentos no Trecho 1, com 89 empreendimentos (22,14%), sendo maioria nos
bairros de Petrópolis, Lagoa Nova e Candelária; os portugueses estão em segundo lugar
no trecho, abrangendo um total de 77 empreendimentos (19,15%), majoritários nos
bairros de Tirol e Areia Preta; em terceiro lugar encontram-se os investidores espanhóis,
somando um total de 63 empreendimentos (15,67%), predominantes no bairro de Capim
Macio, vizinho à área da cidade mais evidenciada pelo investidor estrangeiro, o bairro
de Ponta Negra. Coincidentemente estes bairros possuem as melhores condições de
infra-estrutura da RMN em construção, conforme acentuamos.
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TABELA 9 - Nacionalidade dos sócios de empreendimentos estrangeiros no Trecho 1
BAIRRO

Praia do Meio

Petrópolis

Areia Preta

Tirol

Fonte: JUNCERN/2006.

NACIONALIDADE
DO(S) SÓCIO(S)
Portugal
Noruega
Austrália
França
Suiça
Itália
Espanha
Equador
Total
Itália
Portugal
Noruega
Estados Unidos
Argentina
China
Alemanha
Espanha
Paraguai
Israel
Equador
Uruguai
Inglaterra
Luxemburgo
El Salvador
Honduras
Total
Portugal
Itália
Total
Portugal
Espanha
Argentina
Itália
Noruega
Nicaragua
Estados Unidos
Holanda
Equador
Alemanha
China
Corea do Sul
Suécia
França
Japão
Total

QUANTIDADE DE
EMPREENDIMENTO
6
3
3
2
2
2
1
1
20
25
20
8
6
5
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
83
2
1
3
16
6
6
5
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
50

% EM RELAÇÃO
AO TRECHO 1
1,49
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,25
0,25
4,98
6,22
4,98
1,99
1,49
1,24
1,00
0,75
0,75
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
20,65
0,50
0,25
0,75
3,98
1,49
1,49
1,24
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
12,44
Continua...
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TABELA 9 (Continuação)- Nacionalidade dos sócios de empreendimentos estrangeiros
no Trecho 1
NACIONALIDADE
DO(S) SÓCIO(S)
Itália
Portugual
Espanha
Holanda
Inglaterra
Suecia
Chile
Suíça
Noruega
Alemanha
Lagoa Nova
Equador
Coreia do sul
Estados Unidos
França
Islandia
China
Israel
Luxenburgo
Irlanda
Total
Itália
Portugal
Equador
Belgica
Alemanha
Argentina
Candelária
França
China
Suiça
Espanha
Uruguai
Total
Espanha
Itália
Portugal
Noruega
França
Equador
Suiça
Capim Macio
Holanda
El Salvador
Belgica
Uruguai
Guine
Total
Total geral no trecho 1
BAIRRO

Fonte: JUNCERN/2006.

QUANTIDADE DE
EMPREENDIMENTO
18
15
9
8
7
6
5
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
94
16
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
41
43
22
12
11
6
5
3
3
2
2
1
1
111
402

% EM RELAÇÃO
AO TRECHO 1
4,48
3,73
2,24
1,99
1,74
1,49
1,24
1,24
1,00
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
23,38
3,98
1,49
1,00
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,25
0,25
0,25
10,20
10,70
5,47
2,99
2,74
1,49
1,24
0,75
0,75
0,50
0,50
0,25
0,25
27,61
100
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A presença estrangeira no corredor ganha maior destaque no bairro de
Capim Macio, através dos investidores espanhóis que representam sozinhos 10,67% de
todos os 403 empreendimentos instalados ao longo dos bairros integrados pelo Trecho
1. O bairro vem apresentando uma célere transformação, considerando as recentes
construções

de

supermercados,

hipermercados,

shoppings,

universidades,

concessionárias de veículos nacionais e importados, residenciais verticais, etc, sendo
ainda bastante valorizado e comercializado pela indústria imobiliária (GRÁFICO 2).
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GRÁFICO 2 – Distribuição por nacionalidade dos investidores estrangeiros em
Capim Macio no Trecho 1
Fonte: Adaptado da Base de Dados da JUNCERN/2007.

Distribuídos os empreendimentos no espaço, podemos identificar neste
trecho três territórios, considerando a concentração de empreendimentos com vínculo
com sócio estrangeiro: o dos portugueses, maioria nos bairros de Praia do Meio, Areia
Preta e Tirol; o dos italianos, maioria nos bairros Petrópolis, Lagoa Nova e Candelária;
e dos espanhóis, mais concentrados no bairro de Capim Macio. Devemos lembrar ainda
que empreendimentos de grande porte, tais como o Carrefour, Hiper Bompreço, Makro,
concessionárias de carros importados, dentre outros, que comportam capitais
estrangeiros, apresentam na JUNCERN, indicação de que são filiais, localizadas no Rio
Grande do Norte, de matrizes sediadas no Brasil de Sudeste. Assim sendo, a utilização
dos dados da JUNCERN, nestas situações, não subsidiam diretamente a relação, a nível
local, destes empreendimentos com o capital internacional.
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Um fato importante para ser registrado quando analisamos os dados da
JUNCERN é que quase a totalidade dos empreendedores, presentes nesse trecho,
possuem participação em mais de um empreendimento, em alguns casos superam a
quantidade de cinco empreendimentos no estado. Numa perspectiva mais ampla a
presença representativa de investidores estrangeiros nos bairros localizados ao longo do
Trecho 1 repercute diretamente na consolidação de um “Espaço de Fluxos Local”,
associado a usos residenciais e empreendimentos prestadores de serviços que são
referência para todo o estado.

4.4 Espaço Central das Atenções: Trecho 2

Este trecho abrange dois bairros da capital do estado (Pitimbu e
Neópolis) e dois bairros de Parnamirim (Nova Parnamirim e Emaús), compreendendo o
espaço entre o Viaduto de Ponta Negra e o Viaduto de Parnamirim, ao longo da BR101.
Do total geral de 752 empreendimentos resgatados da lista telefônica que
se encontram no ECA, 121 empreendimentos, ou seja, 16,09% do total, integram o
trecho entre o Viaduto de Ponta Negra e o Viaduto de Parnamirim. Distintamente do
que observamos no primeiro trecho, neste espaço ocorre uma menor diversificação das
atividades comerciais, restringindo-se mais especificamente ao setor da industria,
comércio atacadista e concessionárias de automóveis de médio e grande porte.
Conforme TABELA 10, a categoria de empreendimento de maior presença no Trecho 2
corresponde a atividades inerentes a comercialização, conserto e abastecimento de
veículos automotores (concessionárias, oficinas, postos de combustíveis, etc),
abrangendo um total de 22,31% dos empreendimentos encontrados no trecho. Quando
comparado com toda extensão do corredor, os empreendimentos relacionados à
prestação de serviços automotivos no Trecho 2, representa 3,59%.
A princípio, considerando serem serviços cujos consumidores se
restringem à classe econômica detentora de bens automotivos e empresas, constatamos
uma diminuição no fluxo populacional neste trecho, pois a grande massa não se utiliza
dos mesmos no seu cotidiano. Entretanto, estimamos que, dada a natureza das
atividades, o fluxo de capital neste espaço deve abranger significativas somas de
recursos.
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TABELA 10 - Empreendimentos identificados no Trecho 2
SETOR
Alojamento e alimentação

TOTAL
7

TRECHO %
5,79

CORREDOR %
0,93

Transporte terrestre

6

4,96

0,80

Com. Varej. de obj. pessoais e
domésticos
Com. E cons. de veículos/combustíveis

9

7,44

1,20

27

22,31

3,59

Adm. Pública, defesa social e seg. social

3

2,48

0,40

Com. Atacadista e intermediário

16

13,22

2,13

Correio e telecomunicações

-

-

-

Serviços pessoais
Atividades Sociais

9
5

7,44
4,13

1,20
0,66

-

-

-

1
-

0,83
-

0,13
-

-

-

-

10

8,26

1,33

Seguros e previdência privada

-

-

-

Pesquisa e desenvolvimento

-

-

-

Educação

4

3,31

0,53

Ativ. Aux. de intermediação financeira

2

1,65

0,27

Agência de viagens e aux. de transporte

1

0,83

0,13

Limpeza urbana, esgoto e conexas

-

-

-

Transporte aéreo

-

-

-

Serviços prestados a empresas

21

17,36

2,79

Total

121

100,00

16,09

Ativ.
Recreativas,
culturais
desportivas
Saúde e serviços sociais
Atividades imobiliárias

e

Atividades de informática e Conexas
Aluguel de veículos e máquinas

Fonte: Listel Publicar (2005)

Dentre as demais categorias de empreendimentos registrados, merecem
destaque neste trecho os setores inerentes à prestação de serviços a empresas e o
comércio atacadista e intermediário. Estes, respectivamente, correspondem a 17,36% e
13,22% dos empreendimentos encontrados ao longo do trecho. Considerando toda
extensão do corredor, o índice destes serviços no trecho observado é de 2,79% e 2,13%,
respectivamente. Estes dados fortalecem a predominante ligação do trecho com os
setores produtivos da economia.
Quanto à pesquisa de campo, ao longo do trecho, foram aplicados um
total de doze formulários, referentes à empreendimentos prestadores de serviços, bem

90
como oito formulários relativos ao uso residencial e três formulários direcionados ao
uso industrial.

4.4.1 – Prestação de Serviços no Trecho 2

As questões objetivas e subjetivas direcionadas aos empreendedores,
neste trecho, foram as mesmas que foram aplicadas através dos formulários no Trecho
1. Todavia, o conjunto das respostas obtidas foram significativamente distintas.
Todo o universo pesquisado é constituído de empreendimentos privados,
sendo que a maioria destes, cerca de 66,66%, correspondem a imóveis alugados. Estes,
em muitos casos, caracterizam-se como construções antigas e que de longa data são
usados por empreendedores dos mais variados ramos do comercio. Em algumas
construções, no passado, funcionavam fábricas de pequeno porte (TABELAS 11 e 12).

TABELA 11 - Natureza dos empreendimentos no Trecho 2
NATUREZA DO
EMPREENDIMENTO
Público
Privado
Total

RESPOSTAS

%

12
12

100
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007

TABELA 12 - Propriedade dos empreendimentos no Trecho 2
PROPRIEDADE DO
EMPREENDIMENTO
Particular
Alugado
Disponibilizado
Concessão
Hipotecado
Misto
União/Publico
Outro
Total

RESPOSTAS

%

4
8
12

33,33
66,66
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007

Segundo os dados obtidos com os representantes dos empreendimentos
pesquisados, todo investimento na atividade é oriundo exclusivamente do capital
privado nacional, não se registrando quaisquer vinculo com o capital estrangeiro
(TABELA 13). Todavia, faz-se mister reiterar a ressalva registrada na análise deste item
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no Trecho 1, pois empreendimentos presentes no Trecho 2 como concessionárias de
veículos importados, grandes lojas atacadistas, distribuidoras de alimentos e franquias
de aluguel de equipamentos pesados possuem fortes relações estratégicas e econômicas
com subsidiárias no exterior, como é ocaso das concessionárias Pegeut, Ford, Chevrolet,
Citroen, Honda, empresas estrangeiras de aluguel de equipamentos importados à
industria da construção civil, etc.

TABELA 13 - Origem do capital investido no Trecho 2
ORIGEM DO CAPITAL
INVESTIDO
Nacional privado
Nacional estatal
Estrangeiro privado
Estrangeiro estatal
Multinacional
Outros
Total

RESPOSTAS

%

12
12

100
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007

O conjunto majoritário dos empreendimentos, cerca de 66,66 % no
Trecho 2, correspondem a atividades que já atuam no mercado há mais de cinco anos
(TABELA 14). Estes empreendimentos, consolidados no mercado local, possuem
vantagens locacionais que, segundo os empreendedores, garantem o sucesso da
prestação de serviço. Apesar de ser considerado um índice temporal menor do que é
observado no Trecho 1, devemos destacar a distancia do trecho com relação aos núcleos
de maior fluxo de consumidores, que historicamente se concentram majoritariamente no
Trecho 1 do ECA.

TABELA 14 - Tempo de existência da atividade no Trecho 2
TEMPO DE EXISTÊNCIA DA
ATIVIDADE
Menos de 1(um) ano
Entre 1(um) e 2(dois) anos
Entre 2(dois) e 3(três) anos
Entre 3(três) e 4(quatro) anos
Entre 4(quatro) e 5(cinco) anos
Acima de 5(cinco) anos
Total
Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007

RESPOSTAS

%

2
2
8
12

16,66
16,66
66,66
100
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O Trecho 2, corresponde a um corredor rodoviário que viabiliza a
integração dos fluxos de Natal à RMN em formação, na sua porção sul. Por ocasião do
fluxo de veículos pesados, dos transportes inter-municipais e por disponibilizar amplas
áreas para instalação de empreendimentos de grande porte, este trecho possui grande
potencial de exploração para atividades de varejo e atacado. Os dados obtidos com os
formulários destacam que o comércio varejista abrange o maior conjunto da amostra,
cerca de 33,33% das atividades, seguido por atividades ligadas a educação e à
atividades de prestação de serviços automotores (TABELA 15).

TABELA 15 - Área de atuação da atividade no Trecho 2
ÁREA DE ATUAÇÃO DA ATIVIDADE
Médico-hospitalar
Educação
Segurança
Sindicatos, ONG’s
Hotelaria/Turismo
A&B
Promoção de eventos e serviços correlatos – clubes,
salão de eventos, casas de espetáculos, recepções
bufets, aluguel de roupas, fotografia, filmagens
Institucional administrativo
Mercado imobiliário – construção civil e
imobiliárias
Automotivo, autopeças
Comércio varejista
Comércio atacadista
Estética e beleza
Outro
Total

RESPOSTAS
2
-

%
16,66
-

-

-

-

-

-

-

2
4
1
3
12

16,66
33,33
8,33
25,00
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007

Quando questionados sobre o perfil majoritário dos consumidores que
freqüentam os estabelecimentos do trecho, a totalidade dos empreendedores atribuiu à
classe média o grupo em que se enquadram seus clientes mais comuns (TABELA 16).
Estes, são vistos como clientes assíduos e tradicionais. Entretanto, devemos ponderar
que muitos destes clientes são representantes de grandes empresas e responsáveis pela
articulação de grandes negócios. Apesar do resultado oriundo dos formulários se ater ao
perfil econômico do “consumidor”, ressaltamos que não necessariamente o
“consumidor” é efetivamente o cliente, podendo este ser uma grande ou média indústria
ou prestadora de serviço.
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TABELA 16 - Perfil majoritário dos consumidores no Trecho 2
PERFIL MAJORITÁRIO DOS
CONSUMIDORES
Classe baixa
Classe média
Classe alta
Total

RESPOSTAS

%

12
12

100
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007

A possível existência de proposta de compra do imóvel por terceiros,
neste trecho, não foi significativa. Apenas 16,66% dos imóveis existentes no Trecho 2,
foram objetos de propostas concretas de compra (TABELA 17). Mesmo tendo sido
constatado o bom fluxo de consumidores, bem como o alto índice de temporalidade de
existência das empresas, a disponibilidade de glebas sem construções, ao longo do
trecho, contribui para a baixa procura de imóveis já construídos.

TABELA 17 - Existência de proposta de compra do imóvel por terceiros no Trecho 2
PROPOSTA DE COMPRA
Sim
Não
Total

RESPOSTAS
2
10
12

%
16,66
83,33
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007.

Os resultados das questões subjetivas, neste trecho, enfatizaram o aspecto
de entreposto comercial, devido a relação com o fluxo de caminhões e demais veículos
de médio e grande porte (importação e exportação por via terrestre e aérea). Nesse
aspecto, no que trata a primeira questão, “Quais os pontos positivos oriundos da
localização do empreendimento?”, foi destacado primordialmente a melhor viabilidade
para o transbordo de cargas; a facilidade de acesso para motoristas vindos de outras
áreas do país; o grande fluxo de consumidores em potencial; a maior disponibilidade de
espaço (estrutura física, estacionamentos); visibilidade das mercadorias; excelente
acessibilidade; e o adensamento de bairros circunvizinhos. Entretanto, a resposta que
nos mais chamou a atenção foi à afirmação de um vendedor de uma concessionária de
automotivos que afirmou que o espaço, pela baixa densidade de empreendimentos,
valoriza os produtos expostos à venda, pois as atenções dos consumidores em potencial
se voltam para ele.
Entre as respostas da segunda questão “Quais pontos negativos oriundos
da localização do empreendimento?”, foi unânime o destaque dado à problemática da
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insegurança. Apesar do fluxo intenso, os empreendimentos pesquisados registram a
susceptibilidade da área aos assaltos, dada a restrita estrutura de iluminação e ausência
de policiamento. No conjunto das respostas também se destacam a precariedade da
sinalização vertical e horizontal, a restrição de retornos no sistema viário da BR-101 e a
freqüência de acidentes automobilísticos. A restrição de acesso aos empreendimentos,
provocada pela ausência de faixa para pedestres (calçadas), segundo alguns
empreendedores, se configura como um fator que exclui a clientela das classes de renda
baixa e média baixa, que utilizam o transporte público.
Sobre a relação entre espaço e lucratividade, objeto da terceira questão
“A situação locacional do empreendimento é determinante para a atividade em termos
de lucratividade? Por que?”, resgatamos que a grande maioria das respostas obtidas
converge para uma afirmativa, destacando-se aspectos como: a facilidade de acesso da
massa consumidora; a proximidade com a massa consumidora em potencial; a intensa
verticalização das áreas circunvizinhas (adensamento populacional de consumidores em
potencial); a visibilidade dos serviços e a boa condição de escoamento dos produtos.
Alguns empreendedores também destacam como relevante para a operação dos
empreendimentos a boa qualidade do ar, a excelente condição para a circulação dos
ventos e a proximidade com a BR-101.
Quando questionados sobre a existência de perspectiva de ampliação ou
reforma no empreendimento, a grande maioria afirmou serem estas desnecessárias, no
momento atual, pois, recentemente intervenções físicas já foram encaminhadas pelos
empreendedores nos imóveis, para melhor atender à demanda em expansão.

4.4.2 – Uso residencial no Trecho 2

Quanto ao uso residencial, os questionamentos direcionados aos
moradores

se

basearam

objetivamente

quanto

a

classe

da

residência

(unifalimiar/multifamiliar), à propriedade do imóvel, à origem do capital investido no
imóvel, ao tempo de existência do imóvel, e sobre possíveis propostas de compra do
imóvel por terceiros. As questões subjetivas versaram sobre as seguintes situações: os
pontos positivos e negativos oriundos da localização do empreendimento, sobre a
influência da localização do empreendimento quanto à otimização de tempo de
locomoção dos residentes na cidade, bem como no valor do imóvel, sobre a influência
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do fator paisagem na aquisição do imóvel e as possíveis perspectivas de reforma ou
ampliação do mesmo.
Ao longo do trecho, é notório o predomínio absoluto de grandes
empreendimentos prestadores de serviços. Todavia, de forma pulverizada, é possível
ainda identificar poucos usos residenciais. Considerando os formulários direcionados
aos usos residenciais aplicados no trecho, identificamos que as residências unifamiliares
predominam com 50,00% da amostra. Na seqüência, com 37,03%, observamos a
abrangência dos condomínios verticais (TABELA 18). No trecho, a maior concentração
de residências encontra-se próximas ao viaduto de Ponta Negra, mais precisamente em
Neópolis (Natal/RN).

TABELA 18 - Classe da residência no Trecho 2
CLASSE DA
RESIDÊNCIA
Unifaniliar
Condomínio vertical
Condomínio horizontal
Flat residencial
Total

RESPOSTAS

%

4
3
1
8

50,00
37,50
12,50
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007.

Apesar dos atrativos característicos do corredor (facilidade à mobilidade
urbana, diversidade de prestação de serviços, integração viária com o Centro),
observamos na paisagem deste trecho uma gradativa transformação do núcleo
residencial presente nas proximidades da passarela de Neópolis, no sentido Pitimbu
(Natal/RN) – Emaús (Parnamirim/RN). Notamos a gradação de um núcleo residencial
para um sub-centro de prestação de serviços, característico da atividade industrial e da
prestação de serviço à empreendimentos de médio e grande porte, à medida que a
diversidade de serviços do circuito inferior da economia diminui. Essa tendência de
expansão dos empreendimentos prestadores de serviços deverá ganhar incentivos com a
construção do prolongamento da Av. Prudente de Morais até Parnamirim. Obra prevista
pelo governo do Estado e que viabilizará a criação de mais um corredor viário para
distribuição dos fluxos na RMN em formação, integrando o Bairro de Pitimbu, em
Natal, com Emaús e o viaduto de Parnamirim, em Parnamirim.
No que concerne à propriedade dos imóveis, origem do capital investido
e tempo de existência dos mesmos, foi unânime o registro que 100% da amostra
constitui empreendimentos próprios, totalmente construídos com recursos cuja origem

96
do capital foi oriunda da iniciativa privada nacional e que já existem há mais de cinco
anos (TABELAS 19, 20 e 21). Considerando o tamanho das glebas, o acabamento
arquitetônico e a harmonia paisagística dos empreendimentos com o entorno,
reconhecemos nas construções um relativo ordenamento, o que por sua vez valoriza o
espaço circundante.

TABELA 19 - Propriedade do empreendimento residencial no Trecho 2
PROPRIEDADE DO
EMPREENDIMENTO
Particular
Alugado
Disponibilizado
Concessão
Hipotecado
Misto
Total

RESPOSTAS

%

8
8

100
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007.

TABELA 20 - Origem do capital investido em uso residencial no Trecho 2
ORIGEM DO CAPITAL INVESTIDO
Nacional privado
Nacional estatal
Estrangeiro privado
Estrangeiro estatal
Binacional
Total

RESPOSTAS
8
8

%
100
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007.

TABELA 21 - Tempo de existência do imóvel residencial no Trecho 2
TEMPO DE EXISTÊNCIA DO
IMÓVEL
Menos de 1(um) ano
Entre 1(um) e 2(dois) anos
Entre 2(dois) e 3(três) anos
Entre 3(três) e 4(quatro) anos
Entre 4(quatro) e 5(cinco) anos
Acima de 5(cinco) anos
Total

RESPOSTAS

%

8
8

100
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007.

Com relação à existência de proposta de compra do imóvel por terceiros,
constatamos que para 12,50% da amostra isto é um fato (TABELA 22). Os moradores
majoritariamente não destacaram ser corriqueiro o trabalho das imobiliárias e
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construtoras quanto à elaboração de propostas de compra do imóvel. No trecho podem
ainda ser encontradas vastas glebas desprovidas de construções, o que praticamente
inibe a demanda por demolições de imóveis já construídos, com vistas a ocupação por
outros empreendimentos. Apesar do fluxo, este trecho ainda pode ser considerado com
grande potencial para o uso residencial. Alguns condomínios verticais e horizontais, de
luxo, nas proximidades do Rio Pitimbu e bairros como o Pitimbu/Natal, Nova
Parnamirim/Parnamirim e Emaús/Parnamirim, estão previstos para serem implantados
ou em fase de instalação.

TABELA 22 - Existência de proposta de compra do imóvel por terceiros no Trecho 2
EXISTÊNCIA DE PROPOSTA DE
COMPRA DO IMÓVEL POR TERCEIROS
Sim
Não
Total

RESPOSTAS

%

1
7
8

12,50
87,50
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007.

As respostas das questões subjetivas apresentaram pouca variação, a
exemplo do que constatamos no Trecho 1. Quando questionados sobre os pontos
positivos oriundos da localização do empreendimento, registramos: o destaque dado à
infra-estrutura instalada, à localização da via no contexto da cidade, à acessibilidade, à
proximidade com os shoppings e principalmente à centralidade. Este ultimo aspecto é
apresentado como uma característica de um espaço que concentra uma estrutura de
prestação de serviços de ampla variedade. Entretanto, o que atestamos junto aos
entrevistados, neste trecho, observamos em maior magnitude no Trecho 1.
Quanto

aos

pontos

negativos

oriundos

da

localização

dos

empreendimentos residenciais, identificamos como problemas: a insegurança, a
poluição sonora e do ar oriundas do fluxo viário, os freqüentes alagamentos em alguns
trechos, o consumo de drogas, a concentração de delinqüentes nos locais de baixa
densidade de empreendimentos e a ausência de transporte público de baixo custo.
Todos os moradores ouvidos, afirmaram que a situação locacional do
empreendimento residencial é favorável à otimização do tempo de deslocamento do(s)
moradores na cidade e à valorização do imóvel. Alguns atribuem o fato à favorável
infra-estrutura instalada no bairro, à centralização de serviços presentes ao longo da via,
à proximidade com shoppings e supermercados, e, principalmente, à disponibilidade de
paradas de ônibus que abrangem rotas em toda Natal/RN e Parnamirim/RN. Para alguns
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proprietários pesquisados, localizados próximo do início do Trecho 3, a relação de
proximidade com o centro de Natal/RN não é tão enfatizada como entre os demais
moradores.
A perspectiva de ampliação e reforma dos imóveis dos moradores
pesquisados é uma constante. Apesar da maioria dos imóveis terem sido submetidos a
recentes reformas e ampliações, a busca por melhorias e conforto é continua.

4.4.3 – Uso industrial no Trecho 2

Quanto ao uso industrial, os questionamentos direcionados aos
empreendedores se basearam objetivamente quanto à propriedade do imóvel, à origem
do capital investido no imóvel, à destinação da produção, ao tempo de atividade da
indústria, e quanto à possíveis propostas de compra do imóvel por terceiros. As questões
subjetivas versam sobre as seguintes situações: o ramo de atividade da indústria, os
pontos positivos e negativos oriundos da localização do empreendimento; sobre a
influência da localização do empreendimento quanto à lucratividade da atividade e as
possíveis perspectivas de reforma ou ampliação do empreendimento.
Da amostra resgatada no Trecho 2, a maioria, 66,66%, corresponde a
empreendimentos alugados. Apesar da restrição nos índices de lucratividade, por
ocasião dos gastos com aluguel, todas as empresas pesquisadas estão no mercado há
mais de cinco anos, denotando efetiva consolidação. A origem do capital investido nas
empresas, segundo os seus representantes, é totalmente oriunda do capital privado
nacional.
Quanto ao destino da

produção, atestamos

que 66,66% dos

empreendedores registraram ser o mercado interno nacional o principal consumidor,
bem como 33,33% afirmou ser, para o mercado interno regional, a sua maior demanda
de produção. Em todos os estabelecimentos visitados, o funcionamento das instalações
ocorre já há um período superior a 5 anos, sendo portanto empreendimentos já
consolidados no mercado potiguar. A grande disponibilidade de glebas, neste trecho,
promove expressiva oferta de terras, o que indiretamente pode explicar a ausência de
propostas de compra dos imóveis pesquisados por terceiros.
A amostra do setor industrial no Trecho 2 consiste nas atividades
relacionadas à fabricação de doces, fiação e sacos plásticos. Como pontos positivos
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destacamos, com base nas respostas obtidas com a aplicação dos formulários
destacamos: a boa localização, a facilidade de acesso para os funcionários e clientes, a
facilidade para o escoamento da produção, bem como o espaçamento entre as indústrias,
permitindo a dissipação dos poluentes e preservação de uma boa qualidade do ar. Entre
os pontos negativos são destacados a predominante insegurança, a precariedade na
estrutura de iluminação pública e empecilhos ao fluxo de veículos de grande porte na
BR-101, em virtude da falta de retornos e trechos mal planejados.
Quanto ao aspecto da situação locacional do empreendimento, todos
afirmaram ser determinante para a atividade em termos de lucratividade, pois favorece o
crescimento da produção e facilita o bom desenvolvimento da atividade. Segundo os
representantes dos empreendimentos pesquisados, a arborização gera conforto aos
usuários (funcionários e clientes), bem como a localização contribui positivamente para
o processo produtivo e a relação entre aquisição de matéria prima e distribuição da
produção. No que concerne à perspectiva de ampliação dos empreendimentos
industriais, não foram sinalizadas pelos empreendedores como iniciativas futuras.

4.4.4 – Participação do capital estrangeiro no Trecho 2
A aferição para avaliação da participação do capital estrangeiro no
Trecho 2 obedeceu à mesma metodologia aplicada no Trecho 1, ou seja, através da
análise dos dados fornecidos pela JUNCERN, correspondendo aos empreendimentos
que possuem ou possuíram, na sua constituição, a participação de sócios não-brasileiros.
O resultado obtido apresenta um total de 51 empreendimentos, sendo que
a maioria, abrangendo 84% do total, correspondeu a empreendimentos com vínculo com
capital europeu, seguido pelo capital americano(14%) e asiático(2%), não sendo
identificado, neste trecho, empreendimentos oriundos do capital africano e da oceania
(GRÁFICO 3). Os italianos são maioria em todos os quatro bairros do trecho,
representando um total de 28 dos 51 empreendimentos identificados no Trecho 2, ou
seja, 56,86 %.
No Trecho 2 o bairro de Pitimbu (TABELA 23), em Natal, possui o
maior número de empreendimentos registrados na JUNCERN com a participação de
sócios estrangeiros, ou seja, 18 empreendimentos (35,29%), sendo maioria os italianos
com 12 empreendimentos, ou seja, 23,53% dos empreendimentos do Trecho 2
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(GRÁFICO 4). Este bairro suscita forte tendência à ocupação, considerando o
transbordamento do crescimento de Natal em direção à Parnamirm/RN. Novos
empreendimentos imobiliários de condomínios residenciais estão sendo rotineiramente
lançados, bem como surgem diariamente novos estabelecimentos visando o atendimento
das recentes demandas de serviços. Destacamos ainda neste bairro, em virtude da
fragilidade ambiental, o congelamento judicial do potencial construtivo, proibindo o
licenciamento de empreendimentos na porção do referido que se encontra dentro da
Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA1), até que o mesmo seja dotado de infra-estrutura
pública de saneamento básico.

14%

0%

0%
Europa
Asia

2%

África
América
Oceania

84%
GRÁFICO 3 – Distribuição dos investidores por continente de origem no Trecho 2
Fonte: Adaptado da Base de Dados da JUNCERN/2007.

Tal como ocorre no Trecho 1, existem empreendedores estrangeiros no
Trecho 2 que possuem participação em mais de um empreendimento, destacando-se as
imobiliárias. Certamente, com a instalação do prolongamento da Av. Prudente de
Morais, em Pitimbu/Natal, até o bairro de Emaús/Parnamirm, será ampliada, por esta
nova artéria viária da RMN, a reprodução de imobiliárias que atendem aos estrangeiros.
A reboque destes investimentos serão instalados usos comerciais e de prestação de
serviços, repercutindo numa maior dinamização deste que será considerado um braço
dinâmico do ECA. Todavia, a presença de áreas protegidas, conforme o plano diretor de
Parnamirim, deverá restringir o uso e ocupação do solo urbano neste trecho.
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TABELA 23 - Nacionalidade dos sócios de empreendimentos estrangeiros no Trecho 2
NACIONALIDADE
DO(S) SÓCIO(S)

BAIRRO

QUANTIDADE DE
EMPREENDIMENTO

Itália
Portugal
Nicaragua
Equador
Neópolis/Natal
Alemanha
Espanha
Argentina
Total
Itália
Alemanha
Espanha
Pitimbu/Natal
Portugual
Total
Itália
Espanha
Nova
Chile
Parnamirim/Parnamiri França
Estados Unidos
m
Afeganistão
Total
Itália
Espanha
Emaús/Paranamirim
Chile
Total
Total geral no trecho 2

4
2
1
1
1
1
1
11
12
3
2
1
18
9
2
2
1
1
1
16
4
1
1
6
51

% EM
RELAÇÃO
AO TRECHO
2
7,84
3,92
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
21,57
23,53
5,88
3,92
1,96
35,29
17,65
3,92
3,92
1,96
1,96
1,96
31,37
7,84
1,96
1,96
11,76
100

Fonte: Adaptado da Base de Dados da JUNCERN/2007.
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GRÁFICO 4 – Distribuição por nacionalidade dos investidores estrangeiros em
Pitimbu/Natal
Fonte: Adaptado da Base de Dados da JUNCERN/2007.
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4.5 Espaço Central das Atenções: Trecho 3

Este trecho abrange cinco bairros de Parnamirim (Parque de Exposições,
Monte Castelo, Centro, Cohabinal e Boa Esperança) e uma extensa área militar
(CATRE e Aeroporto), compreendendo o espaço entre o viaduto de Parnamirim e a
primeira passarela para pedestres de Parnamirim, sentido João Pessoa(PB)/Natal(RN),
ao longo da BR-101.
Do total geral de 752 empreendimentos resgatados da lista telefônica que
se encontram às margens do ECA, 43 empreendimentos, ou seja, 5,72% do total, integra
o Trecho 1. A exemplo do Trecho 2, neste espaço ocorre uma menor diversificação das
atividades comerciais, restringindo-se mais especificamente ao comércio atacadista, ao
setor de transporte terrestre e aos serviços prestados à empresas. Conforme Tabela 24, a
categoria de empreendimento de maior presença no trecho corresponde à atividades
inerentes ao comércio atacadista e intermediário, abrangendo um total de 41,86% dos
empreendimentos.

Quando

comparado

com toda

extensão

do

corredor,

os

empreendimentos relacionados com o comércio atacadista e intermediário, no Trecho 3,
representa 2,39%.
A princípio, considerando serem serviços cujos consumidores se
restringem à classe econômica detentora de micro, pequenas e médias empresas,
constatamos uma diminuição no fluxo populacional neste trecho, pois a grande massa, a
exemplo do Trecho 2, não se utiliza destes serviços no seu cotidiano. Entretanto, apesar
de não ter sido explicitamente objeto de investigação deste estudo, estimamos que, dada
a natureza das atividades, o fluxo de capital neste espaço deve abranger significativas
somas de recursos, por conta, principalmente, dos empreendimentos atacadistas.
Dentre as demais categorias de empreendimentos registrados, merecem
destaque, neste trecho, os setores inerentes à prestação de serviços a empresas e o setor
de transporte terrestre. Estes, respectivamente, correspondem a 13,95% e 11,63% dos
empreendimentos encontrados. Considerando toda extensão do corredor, o índice destes
serviços no trecho observado é de 0,90% e 0,66%, respectivamente. Conforme ocorre
com o Trecho 2, o Trecho 3 também pode ser considerado como detentor de uma
estreita ligação com os setores produtivos da economia. Principalmente, nas
proximidades do Aeroporto Internacional Augusto Severo, constatamos na paisagem
estabelecimentos

relacionados

às

atividades

aeroportuárias

(transportadoras,
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distribuidoras de alimentos para exportação, concessionárias de alugueis de veículos,
etc).
TABELA 24 - Empreendimentos identificados no Trecho 3
SETOR
Alojamento e alimentação

TOTAL
4

TRECHO %
9,30

CORREDOR %
0,53

Transporte terrestre

5

11,63

0,66

Com. varej. de obj. pessoais e
domésticos
Com. e cons. de veículos/combustíveis

3

6,98

0,40

2

4,65

0,27

Adm. pública, defesa social e seg. social

1

2,33

0,13

Com. atacadista e intermediário

18

41,86

2,39

Correio e telecomunicações

0

0,00

0,00

Serviços pessoais
Atividades Sociais
Ativ. recreativas, culturais e desportivas

1
2
0

2,33
4,65
0,00

0,13
0,27
0,00

Saúde e serviços sociais
Atividades imobiliárias

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

Transporte agroviário

0

0,00

0,00

Atividades de informática e Conexas

0

0,00

0,00

Aluguel de veículos e máquinas

0

0,00

0,00

Seguros e previdência privada

0

0,00

0,00

Pesquisa e desenvolvimento

1

2,33

0,13

Educação

0

0,00

0,00

Ativ. aux. de intermediação financeira

0

0,00

0,00

Agência de viagens e aux. de transporte

0

0,00

0,00

Limpeza urbana, esgoto e conexas

0

0,00

0,00

Transporte aéreo

0

0,00

0,00

Serviços prestados a empresas

6

13,95

0,80

Total

43

100,00

5,72

Fonte: Listel Publicar (2005)

Na pesquisa de campo foi aplicado um total de onze formulários ao longo
do trecho, relativos a empreendimentos prestadores de serviços. Estes, que não foram
objetos de aplicação dos formulários da pesquisa, estão associados a usos industriais de
pequeno porte e residenciais uni ou multifamiliares, compreendendo, portanto,
empreendimentos de uso misto. Considerando a baixa densidade de empreendimentos
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residenciais e industriais no Trecho 3, resgatamos uma única amostra relativa ao uso
residencial e uma ao uso industrial.

4.5.1 - Prestação de Serviços no Trecho 3

As questões objetivas e subjetivas direcionadas aos empreendedores
neste trecho foram as mesmas que foram aplicadas através dos formulários nos Trecho 1
e 2. Entretanto, existe similitude com relação aos resultados obtidos no Trecho 2.
Após a compilação dos dados, atestamos que a maioria dos
empreendimentos, cerca de 81,81%, constituem estabelecimentos privados, sendo a
iniciativa pública pouco presente em termos de contagem (TABELA 25). Entretanto,
cumpre ressaltarmos que apesar de pequeno o número de empreendimentos públicos, o
tamanho destes, ao longo do corredor, são bem mais expressivos na paisagem que os
privados. A titulo de exemplificação observamos na área o CATRE e do Aeroporto, que
juntos estes representam importante parcela do território de Parnamirim, influenciando
significativamente na economia local.

TABELA 25 - Natureza dos empreendimentos no Trecho 3
NATUREZA DO
EMPREENDIMENTO
Público
Privado
Total

RESPOSTAS

%

2
9
11

18,18
81,81
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007.

O último trecho do corredor viário estudado, como ocorre com os demais
trechos, é considerado com excelente localização para a o desenvolvimento de
atividades capitalistas, principalmente aquelas relacionadas às atividades aeroportuárias.
Entretanto, no que se refere à relação de propriedade dos imóveis utilizados pelos
empreendedores, constatamos que a maioria, cerca de 54,55%, funciona em imóveis
alugados, o que pode significar uma restrição da lucratividade do empreendimento,
apesar de não ter sido avaliado dados financeiros dos mesmos (TABELA 26). A baixa
reserva de glebas sem construções é um fato que contribui para a valorização dos lotes
ao longo do Trecho 3.
A maioria dos estabelecimentos pesquisados, cerca de 90,90%, segundo
os respectivos representantes, é originária de capital exclusivamente nacional e privado,
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não havendo, a princípio, a contribuição de capital estrangeiro (TABELA 27).
Entretanto, há de se ponderar que as atividades relacionadas diretamente com o setor de
exportações, transporte aeroviário e terrestre, dentre outras atividades relacionadas ao
Aeroporto Augusto Severo, possuem, sim, fortes relações com o capital estrangeiro.
Apenas um representante de empreendimento pesquisado informou haver a contribuição
de capital estrangeiro privado, associado ao capital nacional privado.

TABELA 26 - Propriedade dos empreendimentos no Trecho 3
PROPRIEDADE DO
EMPREENDIMENTO
Particular
Alugado
Disponibilizado
Concessão
Hipotecado
Misto
União/Publico
Outro
Total

RESPOSTAS

%

3
6
1
1
11

27,27
54,55
9,09
9,09
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007.

TABELA 27 - Origem do capital investido no Trecho 3
ORIGEM DO CAPITAL INVESTIDO
Nacional privado
Nacional estatal
Estrangeiro privado
Estrangeiro estatal
Multinacional
Outros
Total

RESPOSTAS
10
1
11

%
90,90
9,09
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007.

Quanto ao tempo de existência das atividades pesquisadas, registramos
uma situação distinta dos Trechos 1 e 2. Ao contrário dos trechos mais próximos da
capital, a porcentagem de empresas que estão no mercado há mais de cinco anos é
menor, cerca de 54,54% (TABELA 28). O alto índice de estabelecimentos prestadores
de serviços, com menos de cinco anos de atividade, pode estar relacionado com a
recente expansão das atividades no sentido sul da BR-101, principalmente após
melhorias viárias implantadas pela Prefeitura de Parnamirim/RN.
Com base na tabulação dos dados, observamos no conjunto das respostas
o grande destaque que se atribui ao setor de comércio varejista, que abrange 45,45% do
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conjunto das respostas. Empatados em segundo lugar com 9,09% das respostas cada,
constatamos os serviços ligados à atividade de promoção de eventos (clubes, salão de
eventos, casas de espetáculos, recepções, buffets, aluguel de roupas, fotografia,
filmagens), bem como ainda registramos serviços automotores, autopeças e o comércio
atacadista. Cerca de 27,27% dos formulários aplicados abrangeram atividades que não
se enquadravam na classificação atribuída para a pesquisa, ou seja, outros (TABELA
29).

TABELA 28 - Tempo de existência da atividade no Trecho 3
TEMPO DE EXISTÊNCIA DA
ATIVIDADE
Menos de 1(um) ano
Entre 1(um) e 2(dois) anos
Entre 2(dois) e 3(três) anos
Entre 3(três) e 4(quatro) anos
Entre 4(quatro) e 5(cinco) anos
Acima de 5(cinco) anos
Total

RESPOSTAS

%

2
2
1
6
11

18,18
18,18
9,09
54,54
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007.

TABELA 29 - Área de atuação da atividade no Trecho 3
ÁREA DE ATUAÇÃO DA ATIVIDADE
Médico-hospitalar
Educação
Segurança
Sindicatos, ONG’s
Hotelaria/Turismo
A&B
Promoção de eventos e serviços correlatos – clubes,
salão de eventos, casas de espetáculos, recepções
bufets, aluguel de roupas, fotografia, filmagens.
Institucional administrativo
Mercado imobiliário – construção civil e
imobiliárias
Automotivo, autopeças
Comércio varejista
Comércio atacadista
Estética e beleza
Outro
Total

RESPOSTAS
-

%
-

1

9,09

-

-

-

-

1
5
1
3
11

9,09
45,45
9,09
27,27
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007.

Os setores de destaque no corredor, majoritariamente, possuem relações
diretas com o fluxo de mercadorias na BR-101. A grande concentração de oficinas
mecânicas, nas proximidades do centro de Parnamirim, constituem um sub-centro de
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referencia no corredor para os profissionais da área de transporte de cargas, bem como
para o atendimento das demandas de serviços por parte da população local. Por abranger
o maior fluxo viário do estado, a BR-101 é o principal corredor viário do sistema de
circulação urbana da RMN, para onde converge o maior fluxo de consumidores.
Quanto ao perfil majoritário dos consumidores, destacamos a opção de
alguns pesquisados por mais de uma categoria de respostas. Entretanto, conforme
Tabela 30, a parcela majoritária dos consumidores dos estabelecimentos à margem do
Trecho 3 são oriundos da classe média, com cerca de 71,42%. Neste quesito, podemos
resgatar, ainda, as mesmas considerações levantadas no Trecho 2, no que se refere à
diferenciação entre “consumidor” e cliente. A possível existência de proposta de compra
do imóvel por terceiros, neste trecho, não foi registrada, o que pode ser atribuído à
disponibilidade de glebas sem construções ao longo do trecho, contribuindo para a baixa
procura por imóveis já construídos (TABELA 31).
Os resultados das questões subjetivas neste trecho pouco se
diferenciaram do aspecto de entreposto comercial evidenciado no Trecho 2, devido à
forte relação com o fluxo de caminhões e demais veículos de médio e grande porte,
oriundos dos demais espaços do país para a capital potiguar. Nesse aspecto, no que
tange a primeira questão, “Quais os pontos positivos oriundos da localização do
empreendimento?”,

foi

destacado

primordialmente

o

significativo

fluxo

de

consumidores em potencial que transitam pela BR-101, bem como a possibilidade de
maior visibilidade do empreendimento. Citamos, ainda, como referências positivas da
localização do empreendimento a boa acessibilidade para os clientes, a proximidade
com o centro de Parnamirim, a concentração de serviços diferenciados, a
disponibilidade de área para estacionamento, segurança e tranqüilidade.

TABELA 30 - Perfil majoritário dos consumidores no Trecho 3
PERFIL MAJORITÁRIO DOS
CONSUMIDORES
Classe baixa
Classe média
Classe alta
Total
Fonte: Pesquisa de campo, Jan./2007.

RESPOSTAS

%

1
10
3
14

7,14
71,42
21,42
100
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TABELA 31 - Existência de proposta de compra do imóvel por terceiros no Trecho 3
PROPOSTA DE COMPRA
Sim
Não
Total

RESPOSTAS

%

11
11

100
100

Fonte: Pesquisa de campo, Jan/2007.

Entre as respostas da segunda questão “Quais pontos negativos oriundos
da localização do empreendimento?”, salientamos o problema da estrutura viária de
trechos da BR-101 e viaduto de Parnamirim, devido à inexistência de retornos e
correção do asfalto, repercutindo na restrição de acesso aos empreendimentos por parte
dos consumidores. Secundariamente são enfatizados os acidentes automobilísticos,
distância de serviços essenciais (bancos, farmácias, etc), as péssimas condições do
asfalto, insegurança, prostituição e a ausência de fluxos de clientes da classe média e
alta.
Sobre a relação entre espaço e lucratividade, objeto da terceira questão
“A situação locacional do empreendimento é determinante para a atividade em termos
de lucratividade? Por que?”, constatamos uma situação completamente distinta do que
observamos nos Trechos 1 e 2. A maioria das respostas obtidas informou que a
localização do empreendimento não interfere na lucratividade da atividade, pois o
importante para os mesmos, é o contexto econômico e a consolidação da marca no
mercado.
Em face da baixa dinamicidade econômica neste trecho, representada
pelas respostas anteriores, o resultado esperado com a quinta questão “Existe alguma
perspectiva de ampliação ou reforma neste empreendimento? Por quê?” não poderia ser
diferente. Entretanto, a maioria afirmou, a exemplo de que observamos no Trecho 2,
que não há necessidade no atual momento, considerando que recentemente intervenções
físicas já foram encaminhadas pelos empreendedores para melhor atender à demanda.

4.5.2 - Uso residencial no Trecho 3

A título de amostra um único empreendimento foi objeto da pesquisa,
caracterizado como uma residência unifamiliar particular, de propriedade de uma
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brasileira que reside no local há 4 anos e que informou jamais ter recebido proposta de
compra de seu imóvel por terceiros.
Quando questionada sobre os pontos positivos oriundos da localização da
residência a moradora se remeteu à facilidade de deslocamento para outros lugares do
Rio Grande do Norte, bem como afirmou não haver no seu atual endereço pontos
negativos. Nesse sentido a moradora registrou que a situação locacional da residência
oferece boas condições de moradia por estar próximo aos serviços e ao comércio,
repercutindo na otimização de tempo de deslocamento do morador na cidade e na
valorização do imóvel. A satisfação da moradora, com a estrutura da casa, justifica a
não intenção da mesma em realizar quaisquer ampliação ou reforma do imóvel.

4.5.3 - Uso industrial no Trecho 3

Diante da irrelevante atividade industrial presente no Trecho 3, a título de
amostra apenas um único empreendimento foi objeto da pesquisa, caracterizado como
um imóvel alugado, de capital nacional privado, cuja destinação da produção industrial
é afeta ao mercado interno nacional, em funcionamento há, pelo menos, três anos, sendo
inexistente propostas de compra do imóvel industrial por terceiros.
O empreendedor pesquisado tem como ramo de atividade a industria
têxtil e reconhece como pontos positivos da localização do seu imóvel a proximidade
com Natal/RN, a excelente localização e a possibilidade de utilização da BR-101 para o
escoamento da produção. Neste aspecto o mesmo não identificou pontos negativos em
sua área de atuação. Quando questionado se “a situação locacional do empreendimento
é determinante para a atividade em termos de lucratividade? Por quê?”, a afirmação é
negativa, pois, segundo o empreendedor, para a indústria a localização não é tão
importante, sendo mais relevante para o comércio. Todavia, esta afirmação do
empreendedor cientificamente não procede, diante do que já fora explicitado por nós no
Capitulo do Referencial Teórico-Metodológico, onde destacamos o “valor capital do
espaço”.
Questionado sobre a existência de planos futuros de ampliação o
empreendedor afirmou que sim, considerando o aumento da demanda pelo produto e
por conseguinte da necessidade de se ampliar a linha de produção.
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Diferentemente do que constatamos no Trecho 2, o Trecho 3 não possui
disponibilidade significativa de glebas para a instalação de empreendimentos
industriais. Entretanto, alguns empreendimentos, característicos de prestação de
serviços, possuem no seu interior estruturas fabris de pequeno porte, tais como
panificadoras,

camisarias,

comércio

de

materiais

de

construção,

etc.

Tais

empreendimentos, que associam produção e venda da mercadoria, são pulverizados ao
longo do trecho. Este caso mostra a situação menos dinâmica do ECA, que poderá
sofrer forte modificação com a conclusão das obras de duplicação da BR-101, ainda
sem previsão de término.

4.5.4 – Participação do capital estrangeiro no Trecho 3
Tendo

como

referência

o

resultado

do

levantamento

dos

empreendimentos vinculados ao capital estrangeiro junto a JUNCERN, no Trecho 3,
identificamos um total de 6 empreendimentos, sendo todos com vínculo com o capital
europeu. Nesse sentido a avaliação da participação do capital estrangeiro na construção
do trecho é reduzida, restrita aos bairros de Monte Castelo e Centro. Entretanto, vale
destacar a situação cadastral do empreendimento belga no Centro de Parnamirim. O
proprietário deste empreendimento possui registro de seis empresas na JUNCERN,
sendo dois em Natal(uma imobiliária e uma empresa prestadora de serviço de desenho
técnico), um hotel em Nísia Floresta e três em Parnamirim, referentes à uma empresa
prestadora de serviço de limpeza e estabelecimento de revenda de peças de automotores.
O terceiro registro se refere à mudança de endereço da empresa prestadora de serviço de
limpeza. Os dois empreendimentos que possuem sócios espanhóis são alusivos à
imobiliárias, pertencentes a donos distintos (TABELA 32).

TABELA 32 - Nacionalidade dos sócios de empreendimentos estrangeiros no Trecho 2
BAIRRO
Centro
Monte Castelo
Total geral no trecho

NACIONALIDADE
DO(S) SÓCIO(S)
Portugual
Belgica
Total
Espanha
Total

QUANTIDADE DE
EMPREENDIMENTO
1
3
4
2
2
6

Fonte: Adaptado da Base de Dados da JUNCERN/2007.

% EM RELAÇÃO
AO TRECHO 3
16,67
50,00
66,67
33,33
33,33
100
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É evidente que no ECA os três trechos pesquisados apresentam uma
configuração espacial particularizada, considerando diferentes variáveis responsáveis
pela produção da RMN em formação. Todavia, ressaltamos que empreendimentos
responsáveis pela convergência populacional, de fluxo de capitais e de investimentos
públicos e privados, configuram uma paisagem particular no ECA, que destoa da
paisagem das periferias norte/oeste de Natal/RN e leste/sul de Parnamirim/RN.
O uso residencial e industrial na área pesquisada, no contexto geral,
mostrou-se restrito, sendo alvo de inúmeras pressões por parte de outras atividades
como a prestação de serviços. Diante da previsão de construção de grandes obras, que
se reverterão na reestruturação do sistema viário metropolitano, como o prolongamento
da Av. Prudente de Morais, duplicação da BR-101, dentre outras, cria-se uma
expectativa quanto ao futuro da produção espacial da RMN em formação. O atual
momento da economia brasileira, que apresenta bons e sustentáveis índices econômicos
(inflação sob controle, poupança interna alta, bons níveis de reservas financeiras no
exterior, real valorizado, dentre outros), esta consolidando o país no cenário econômico
internacional como uma ótima oportunidade para a realização de investimentos
estrangeiros. Nesse contexto, Natal se destaca no país, considerando sua relação
geográfica com o continente europeu.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O corredor viário estudado se apresenta como um grande desafio para o
real entendimento da dinâmica dos fluxos espaciais na RMN em formação. A completa
desestruturação de bases de dados, acessíveis aos pesquisadores, mascara a leitura
espacial e constituiu-se num grande empecilho ao nosso objetivo de “investigar o
processo de centralização do espaço sob influência do corredor viário composto pelas
avenidas Cel. Joaquim Manuel, Hermes da Fonseca, Senador Salgado Filho e BR-101,
na RMN em formação, a partir de 1992, no intuito de identificarmos os mecanismos
criados pela infra-estrutura pública e privada e suas conseqüências para a composição
sócio-espacial contemporânea”.
Entretanto, mesmo diante das dificuldades encontradas junto aos órgãos
oficiais responsáveis pelo registro de imóveis, os dados adquiridos com a pesquisa de
campo, do levantamento da lista telefônica, bem como do garimpo na base de dados da
JUNCERN, nos permitiu uma abrangente avaliação do espaço estudado. Apesar da
inviabilidade do pesquisador em se ater a toda a estrutura comercial de Natal e de
Parnamirim para justificar com maior propriedade a eleição do corredor como uma
centralidade urbana, posta como hierarquicamente superior as demais presentes na
RMN em formação, entendemos que o processo histórico ao qual o mesmo foi
submetido justifica o nosso grande esforço de investigação.
Com base nos dados obtidos com a pesquisa na lista telefônica dos
empreendimentos localizados às margens do corredor, destacamos o Trecho 1,
concentrando 78,19% de todos os empreendimentos identificados ao longo do ECA
(TABELA 33).

TABELA 33 - Distribuição espacial dos empreendimentos no ECA
LOCALIZAÇÃO
Trecho 1
Trecho 2
Trecho 3
ECA

EMPREENDIMENTOS
588
121
43
752

% NO ECA
78,19
16,09
5,72
100

Fonte: Listel Publicar (2005)

A leitura dos dados resgatados nos permite avaliar três diferentes
situações. O Trecho 1, onde a prestação de serviços caracterizou-se como amplamente
diversificada, sofisticada e restrita majoritariamente ao atendimento das demandas da
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classe média e alta, apresenta também a concentração dos empreendimentos mais
relevantes em termos de porte e de condições ideais à reprodução do capital. Para este
trecho converge o maior fluxo viário, os mais proeminentes investimentos públicos e
privados.
No Trecho 2 notamos uma menor diversificação das atividades
comerciais, apresentando a maior concentração de usos industriais no ECA, bem como
a mais relevante presença do comércio atacadista e concessionárias de automóveis de
médio e grande porte. A presença de grandes empreendimentos atacadistas, uma
relevante concentração de serviços atrelados à atividade aeroportuária e de transporte
terrestre, representam fluxos importantes de capital. Entretanto, contraditoriamente,
neste trecho, a maioria das respostas obtidas com os formulários aplicados informa que
a localização do empreendimento não interfere na lucratividade da atividade, pois o
importante para os empreendimentos neste trecho é o contexto econômico e a
consolidação da marca no mercado local. Isso mostra uma incompatibilidade na leitura
espacial neste recorte. Todavia, a concentração destas atividades mais que comprovam a
vantagem locacional.
O fluxo comercial no Trecho 3 mostra-se o menos dinâmico em toda
extensão do ECA, considerando o incipiente registro de estabelecimentos comerciais
atacadistas, prestação de serviços automotivos e de transporte de mercadorias. A
irrelevante disponibilidade de glebas restringe a ocupação por indústrias de médio e
grande porte, sendo comum a ocupação de pequenos estabelecimentos comerciais
formais e informais.
A relação do capital estrangeiro com os empreendimentos localizados
nos bairros às margens do ECA foi identificada a partir da análise do banco de dados
fornecido pela JUNCERN, onde consta a participação de estrangeiros, na condição de
sócios, entre janeiro de 1993 e fevereiro de 2007. Nesse sentido, observamos que em
todo o Estado do Rio Grande do Norte foram registrados cerca de 1.298
empreendimentos que possuem na sua constituição a participação de sócios
estrangeiros. Destes, 765 empreendimentos estão localizados na capital do Estado e 48
em Parnamirim/RN. Segundo os dados adquiridos com a JUNCERN, considerando
Natal e Parnamirim, ao longo dos bairros circunvizinhos à área de pesquisa,
constatamos que 460 empreendimentos foram abertos com a participação de sócios
estrangeiros. Apenas o Trecho 1 concentra 31,05% de todos os empreendimentos do
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Rio Grande do Norte registrados na JUNCERN que abrangem, na sua constituição, a
participação de sócios estrangeiros (TABELA 34).

TABELA 34 - Distribuição espacial dos empreendimentos com vinculação com o
capital estrangeiro no RN
EMPREENDIMENTOS
Trecho 1
Trecho 2
Trecho 3
ECA
Toda Natal
Toda Parnamirim
Estado do Rio Grande do Norte

ABS.
403
51
6
460
765
48
1.298

% no RN
31,05
3.93
0,46
35,44
58,94
3,70
100

Fonte: Base de dados da JUNCERN/2007.

A

partir

destes

dados

podemos

identificar

uma

concentração

regionalizada de investimentos com vínculos com o capital estrangeiro, articulados na
rede de fluxo viário da RMN em formação. A preferência locacional desses investidores
estrangeiros pelo corredor em estudo pode suscitar subsídios ao reconhecimento, numa
perspectiva escalar mais modesta, de um Espaço de Fluxo Local, considerando os
indícios de fluxo financeiro com o capital internacional de serviços, numa tentativa de
releitura do Espaço de Fluxos estudado por Castells (1999). Independentemente do
quantitativo financeiro em curso, que neste caso não foi objeto de estudo devido a
extrema restrição de dados estatísticos oficiais, é inegável a realidade dos canais de
investimentos consolidados no RN.
A insignificante preocupação das autoridades locais com a tramitação e
origem desses quantitativos de recursos, põe em xeque as bases legais desses
“investimentos” no RN. Em recente veiculação na mídia local a Polícia Federal
identificou uma verdadeira quadrilha de Noruegueses instalada no estado, acusada de
lavagem de dinheiro, através de inúmeros investimentos imobiliários. Sem querer
suscitar dúvidas quanto a origem legal dos investimentos construídos no ECA,
ressaltamos que muitos empreendedores estrangeiros possuem mais de um investimento
no trecho estudado, não se tendo notícia, por parte das autoridades locais, quanto ao
monitoramento de tal situação, em ascensão nos últimos anos.
A concentração de investimentos de médio e grande porte, ao longo do
ECA, consolida um espaço polinucleado central, evidente principalmente no Trecho 1
da pesquisa, repercutindo na valorização espacial, bem como na elitização dos serviços.
Conseqüentemente emerge o recrudescimento da segregação da estrutura de serviços no
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contexto da RMN em formação, considerando inclusive as limitações impostas pelo
Plano Diretor de Natal.
A distribuição dos fluxos financeiros no espaço da RMN em formação
deveria efetivamente ocorrer para atenuar as disparidades sócio-econômicas vigentes na
região em estudo. Apesar da inexistência de uma avaliação mais profícua da
distribuição dos fluxos financeiros em Natal e Parnamirim, objeto de estudo de outros
pesquisadores, é patente a necessidade de uma releitura do atual pensamento
“desenvolvimentista” do espaço “metropolitano”. Faz falta, ainda, apesar das recentes
pesquisas em desenvolvimento, uma leitura articulada do espaço metropolitano em
formação através da previsão de normas legais que viabilizem a distribuição dos
investimentos no espaço. O enfoque da sociedade nas discussões do Plano Diretor de
Natal não contemplou, a contento, a integração da capital com as demais cidades
constituídas pela RMN em formação.
A legislação em vigor determina as áreas adensáveis através da avaliação
da infra-estrutura instalada, abrangendo rede viária, saneamento, proteção ambiental,
dentre outros aspectos. Entretanto, considerando o interesse na redistribuição dos fluxos
espaciais para horizontalizar a valorização espacial, ressentimos-nos de uma ação
efetiva para a promoção da distribuição dos fluxos viários e de investimentos na cidade,
apesar dos avanços previstos pelo novo Plano Diretor de Natal. Cabe, ainda na esfera
das administrações publicas e municipais da RMN uma reflexão conjunta para distribuir
no espaço os benefícios possíveis do capitalismo. Apesar de excludente, a diluição
espacial das oportunidades oriundas de investimentos capitalistas pode abranger a
população periférica através dos investimentos públicos emergentes (sistema viário,
esgotamento, drenagem, iluminação, telefonia, etc).
A concentração de médios e grandes empreendimentos promotores da
concentração de consumidores em potencial, consolida a segregação dos investimentos
no espaço. Faz-se necessário redistribuir as oportunidades como forma de aproximar os
mais excluídos para um espaço mais próximo do Estado de Bem-Estar Social, apesar do
redimensionamento da proposta keynesiana, em face das repercussões atuais da
globalização.
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ANEXO 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA –PPGE /
MESTRADO
Questionário Científico Tipo 1 – Indústria
DATA: ____ / ____ / ____
LOCAL/ENDEREÇO: __________________________________________________________________
ENTREVISTADOR: ___________________________________________________________________
ENTREVISTADO: ____________________________________________________________________
1 – PROPRIEDADE DO IMÓVEL:
1.1 – Particular ( );
1.2 – Alugado ( );
1.3 – Disponibilizado ( );
1.4 – Concessão ( );
1.5 – Hipotecado ( ).

2 – IPTU : Nº _____________________

3 – ORIGEM DO EMPREENDIMENTO
(Capital):
3.1 – Nacional privado ( );
3.2 – Nacional estatal ( );
3.3 – Estrangeiro privado ( );
3.4 – Estrangeiro estatal ( );
3.5 – Binacional ( ).

4 – DESTINAÇÃO DA PRODUÇÃO:
4.1 – Mercado interno local ( );
4.2 – Mercado interno regional ( );
4.3 – Mercado interno nacional ( );
4.4 – Mercado externo ( )

5 – TEMPO DE ATIVIDADE:
5.1 – Menos de 1(um) ano ( );
5.2 – Entre 1(um) e 2(dois) anos ( );
5.3 – Entre 2(dois) e 3(três) anos ( );
5.4 – Entre 3(três) e 4(quatro) anos ( );
5.5 – Entre 4(quatro) e 5(cinto) anos ( );
5.6 – Acima de 5(cinto) anos ( ).
6 – EXITE OU JÁ EXISTIU PROPOSTA DE
COMPRA DO IMÓVEL POR TERCEIROS?
5.1 – Sim ( );
5.2 – Não ( ).

7 – Qual o ramo de atividade da indústria?

8 – Quais os pontos positivos oriundos da localização do empreendimento?

9 – Quais os pontos negativos oriundos da localização do empreendimento?

10 – A situação locacional do empreendimento é determinante para atividade em termos de
lucratividade? Por que?

11 – Existe alguma perspectiva de ampliação ou reforma neste empreendimento? Por que?
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ANEXO 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA –PPGE /
MESTRADO
Questionário Científico Tipo 3 – Prestação de Serviços
DATA: ____ / ____ / ____
LOCAL/ENDEREÇO: _______________________________________________________________
ENTREVISTADOR: _________________________________________________________________
ENTREVISTADO: _________________________________________________________________
1 - CLASSE DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO:
1.1 – Público ( );
1.2 – Privado ( );
2 – PROPRIEDADE DO IMÓVEL:
2.1 – Particular ( );
2.2 – Alugado ( );
2.3 – Disponibilizado ( );
2.4 – Concessão ( );
2.5 – Hipotecado ( );
2.6 – Misto ( ).
3 – IPTU: Nº _____________________
4 – ORIGEM DO EMPREENDIMENTO
(Capital):
4.1 – Nacional privado ( );
4.2 – Nacional estatal ( );
4.3 – Estrangeiro privado ( );
4.4 – Estrangeiro estatal ( );
4.5 – Multinacional ( ).
5 – TEMPO DE EXISATÊNCIA:
5.1 – Menos de 1(um) ano ( );
5.2 – Entre 1(um) e 2(dois) anos ( );
5.3 – Entre 2(dois) e 3(três) anos ( );
5.4 – Entre 3(três) e 4(quatro) anos ( );
5.5 – Entre 4(quatro) e 5(cinto) anos ( );
5.6 – Acima de 5(cinto) anos ( ).

7 – ÁREA DE ATUAÇÃO DA ATIVIDADE
7.1 – Médico-hospitalar ( );
7.2 – Educação ( );
7.3 – Segurança ( );
7.4 – Sindicatos, ONG’s ( );
7.5 – Hotelaria/Turismo ( );
7.6 – A & B ( );
7.7 – Promoção de eventos e serviços
correlatos – clubes, salão de eventos, casas de
espetáculos, recepções, bufets, aluguel de
roupas, fotografia, filmagens ( );
7.8 – Institucional administrativo ( );
7.9 – Mercado imobiliário - Construção civil,
imobiliárias ( );
7.10 – Automotivo, autopeças ( );
7.11 – Comércio Varejista ( );
7.12 – Comércio Atacadista ( );
7.13 – Estética e beleza ( );
7.14 – Outro: ___________________________
6 – PERFIL MAJORITÁRIO DOS
CONSUMIDORES (usuários)
6.1 – Classe baixa ( );
6.1 – Classe média ( );
6.3 – Classe alta ( ).
6 – EXITE OU JÁ EXISTIU PROPOSTA DE
COMPRA DO IMÓVEL POR TERCEIROS?
6.1 – Sim ( );
6.2 – Não ( ).

7 – Quais os pontos positivos oriundos da localização do empreendimento?
8 – Quais os pontos negativos oriundos da localização do empreendimento?
9 – A situação locacional do empreendimento é determinante para atividade em termos de
lucratividade? Por que?
10 – A paisagem foi um condicionante importante para a aquisição do imóvel? Por que?

11 – Existe alguma perspectiva de ampliação ou reforma no empreendimento? Por que?
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ANEXO 3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA –PPGE /
MESTRADO
Questionário Científico Tipo 2 – Residencial
DATA: ____ / ____ / ____
LOCAL/ENDEREÇO: _______________________________________________________________
ENTREVISTADOR: _________________________________________________________________
ENTREVISTADO: _________________________________________________________________
1 - CLASSE DO USO RESIDENCIAL:
1.1 – Unifamiliar ( );
1.2 – Multifamiliar ( );
1.2.1 – Condomínio Vertical ( );
1.2.2 – Condomínio Horizontal ( );
1.2.3 – Flat residencial ( ).
2 – PROPRIEDADE DO IMÓVEL:
2.1 – Particular ( );
2.2 – Alugado ( );
2.3 – Disponibilizado ( );
2.4 – Concessão ( );
2.5 – Hipotecado ( );
2.6 – Misto ( ).
3 – IPTU: Nº _____________________
4 – ORIGEM DO EMPREENDIMENTO
(Capital):

4.1 – Nacional privado ( );
4.2 – Nacional estatal ( );
4.3 – Estrangeiro privado ( );
4.4 – Estrangeiro estatal ( );
4.5 – Binacional ( ).
5 – TEMPO DE EXISATÊNCIA:
5.1 – Menos de 1(um) ano ( );
5.2 – Entre 1(um) e 2(dois) anos ( );
5.3 – Entre 2(dois) e 3(três) anos ( );
5.4 – Entre 3(três) e 4(quatro) anos ( );
5.5 – Entre 4(quatro) e 5(cinto) anos ( );
5.6 – Acima de 5(cinto) anos ( ).
6 – EXITE OU JÁ EXISTIU PROPOSTA DE
COMPRA DO IMÓVEL POR TERCEIROS?
6.1 – Sim ( );
6.2 – Não ( ).

7 – Quais os pontos positivos oriundos da localização do empreendimento?

8 – Quais os pontos negativos oriundos da localização do empreendimento?

9 – A situação locacional do empreendimento é favorável a otimização do tempo de deslocamento
do(s) morador(es) na cidade e à valorização do imóvel? Por que?

10 – A paisagem foi um condicionante importante para a aquisição do imóvel? Por que?

11 – Existe alguma perspectiva de ampliação ou reforma no empreendimento? Por que?

