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RESUMO 

 

 

Não são raros estudos sobre o rural e o urbano, a cidade e o campo, na Geografia 

brasileira. No entanto, analisar a urbanização enquanto um processo que ocorre em todo 

o território, e o rural e o urbano enquanto conteúdos que coexistem no espaço 

geográfico é desafiador. Assim, essa dissertação busca fugir da dicotomia, outrora 

empreendida nas análises do rural e do urbano, a partir de uma visão integrada do 

espaço, objetivando analisar o uso agrícola do território na Região Metropolitana de 

Natal e o processo de urbanização do mesmo. Para isso, elaborou-se um índice de 

urbanização a partir de variáveis pré-selecionadas que considera os diferentes níveis 

técnicos e permite visualizar as densidades da urbanização em cada município da RMN, 

de acordo com a realidade do estado, e proporcional ao tamanho da população e suas 

demandas. Dois dos municípios da RMN são considerados, pelo poder público e pelo 

próprio IBGE, como 100% urbanos. No entanto, a pesquisa de campo revelou a 

presença marcante do conteúdo rural nesses municípios e áreas em que o conteúdo 

urbano é rarefeito, com ocorrência de uso agrícola de parte desses municípios. Essa 

normatização traz consequências para os agricultores, que além de não terem acesso a 

algumas políticas e programas governamentais, por residirem em municípios 100% 

urbano, ainda não recebem assistência técnica, e, precisam pagar IPTU, quando, de 

acordo com a natureza da atividade desenvolvida e as características da localidade, 

deveria ser cobrado o ITR. Além disso, a atividade agrícola é responsável pela geração 

de muitos empregos na RMN, havendo municípios em que há um percentual 

considerável de trabalhadores vinculados ao setor primário, e também em grande parte 

dos municípios a terra utilizada para plantação e pastagens é bastante considerável, daí 

a importância de se estudar o uso agrícola do território na RMN. Com a pesquisa 

constatou-se que é no município de Natal onde é encontrado uma maior densidade 

urbana, já que é nesse município onde há uma maior materialidade desse conteúdo. O 

que pode ser atribuído tanto a demanda interna da população desse município, quanto a 

demanda gerada por outros municípios do estado, culminando na ocorrência de uma 

forte centralidade de Natal. Os municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante 

tem aumentado sua centralidade, sendo o primeiro, o segundo município com maior 

índice de urbanização. Contudo, mesmo com os maiores níveis de urbanização, há, 

nesses municípios, áreas de rarefações do conteúdo urbano e de densidade do conteúdo 

rural, que podem ser percebidos seja no modo de vida da população ou até mesmo na 

prática agrícola com características de ruralidades que comprovam a coexistência do 

conteúdo rural e urbano em um mesmo espaço. 

 

  

Palavras-chave: Urbanização, território, rural e urbano. 
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Abstract  

 

There are few studies on rural and urban, town and country, the Brazilian Geography. 

However, analyzing the urbanization as a process that occurs throughout the country, 

and rural and urban content while coexisting in the geographic space is challenging. 

Thus, this work tries to escape the dichotomy, once undertaken the analysis of rural and 

urban, from an integrated view of space, aiming to analyze the agricultural use of the 

land in Greater Natal and the same process of urbanization. For this, it elaborated an 

urbanization rate from pre-selected variables that considers the different technical levels 

and allows you to view the density of urbanization in each municipality of RMN, 

according to the real conditions, and proportional to population size and their demands. 

Two of the RMN of municipalities are considered by the government and by the IBGE, 

as 100% urban. However, field research revealed the remarkable presence of rural 

content in these municipalities and urban areas where the content is thin, with the 

occurrence of agricultural use of these municipalities. This regulation has consequences 

for farmers, which besides not having access to some government policies and 

programs, because they live in municipalities 100% urban, yet do not receive technical 

assistance, and need to pay property tax, when, according to the nature of the activity 

developed and the characteristics of locality should be charged for the ITR. Moreover, 

agriculture is responsible for generating many jobs in RMN, with municipalities where 

there is a considerable percentage of workers covered by the primary sector, and also in 

most of the municipalities land used for cultivation and pastures is quite considerable, 

there the importance of studying the agricultural land use in RMN. With the survey 

found that it's in Natal where increased urban density is found, since it is in this city 

where there is a greater materiality of that content. What can be attributed to both the 

internal demand of the population of this municipality, as the demand generated by 

other municipalities in the state, resulting in the occurrence of a strong central 

Christmas. The municipalities of Parnamirim and São Gonçalo do Amarante has 

increased its centrality, the first, the second municipality with greater urbanization rate. 

However, even with the highest levels of urbanization, there is, in these municipalities, 

rarefactions areas of urban content and density of rural content that may be perceived to 

be in people's way of life or even in agricultural practice with ruralities features that 

show the coexistence of rural and urban content into the same space. 

 

 

Keywords: Urbanization, territory, rural and urban. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estudos sobre a urbanização, cidade, campo, rural e urbano não são raros na 

geografia, no entanto, a análise da urbanização enquanto processo que ocorre no 

território como um todo, permitindo a coexistência do rural e do urbano é no mínimo 

desafiador. São comuns estudos que admitem a urbanização enquanto um processo 

formador de cidade e que consideram o rural e o urbano como elementos excludentes, 

desconsiderando as relações de coexistência e complementaridade. Nesse sentido, essa 

dissertação busca fugir das dicotomias e generalizações, objetivando compreender o 

processo de urbanização e o uso agrícola do território na Região Metropolitana de 

Natal, principalmente a partir da década de 1990, período de criação da RMN. 

Os municípios integrantes da RMN são considerados pelo poder público e por 

grande parte dos pesquisadores como detentores de altos índices de urbanização, em 

virtude de se considerar como único critério de análise a localização das residências. 

Tal situação tem inviabilizado a obtenção de créditos agrícolas e assistência técnica por 

parte dos agricultores que se inserem no segmento da agricultura urbana ou mesmo 

periurbana, por seus imóveis estarem destro do perímetro urbano definido nos Planos 

Diretores dos municípios,  além de gerar a obrigatoriedade destes em pagar o IPTU.  

Contudo, esse nível de urbanização, apontado pelos números oficiais e 

incorporado pelo discurso acadêmico, é questionável já que as características internas 

que esses municípios apresentam, como presença de atividades agrícolas e outras   

características rurais, além de funções urbanas rarefeitas, ineficiência e precariedade 

dos serviços, comprovam uma coexistência de elementos do rural e do urbano nos 

mesmos. 

A Região Metropolitana de Natal (RMN) foi instituída em 1997, pela Lei 

Complementar Estadual de n° 152, inicialmente sendo composta por seis municípios, 

quais sejam: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba e 
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Extremoz. Contudo, no ano de 2002, Nísia Floresta e São José de Mipibu foram 

incluídos na RMN. Em 2005 foi integrado o município de Monte Alegre e em 2009 o 

município de Vera Cruz. Posteriormente a Lei Complementar de nº 485 de 2013 incluiu 

o município de Maxaranguape à RMN. 

E no ano de 2015, por meio da Lei Complementar de nº 540 foi a vez da 

inserção do município de Ielmo Marinho. Na Figura 01 está destacada a região 

metropolitana de Natal, com os municípios em gradação de cor de acordo com o ano de 

inserção dos mesmos na região metropolitana. Atualmente a RMN é composta por 12 

municípios, os quais apesar de compreenderem pouco mais de 6% da área total do 

estado, concentram aproximadamente 44% de sua população, e quase metade do PIB 

estadual.  

Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE (2010), em números absolutos 

a população estimada para o ano de 2014 era de 1 508 906 habitantes, enquanto no 

momento da criação da RMN esse número era inferior a 1 milhão de habitantes. Sendo 

quase 90% dessa população considerada urbana, o que comprovaria, se considerado 

apenas os dados do IBGE, além da concentração populacional um nível de urbanização 

acentuado. Há um projeto de Lei que prevê a inserção dos municípios de Arês e 

Goianinha na RMN, por isso esses municípios são destacados no mapa como 

municípios em que a inclusão está em andamento. 
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Figura 01: Mapa de localização e ano de inserção dos municípios na RMN. 



15 
 

Tendo em vista a importância de se desenvolver estudos sobre a Região 

Metropolitana de Natal, essa dissertação tem por objetivo compreender o processo de 

urbanização e o uso agrícola do território na RMN, considerando a complementaridade 

entre cidade e campo, sobretudo a partir da década de 1990 até 2015.  

Para isso essa dissertação foi dividida em cinco capítulos, incluindo essa 

introdução. No segundo capítulo, intitulado de “Compreendendo a urbanização e o uso 

agrícola do território na Região Metropolitana de Natal: uma proposta metodológica”, 

são elencados os procedimentos metodológicos necessários para o desenvolvimento da 

pesquisa, visando atingir os objetivos. A opção pela dedicação de um capítulo para a 

discussão da metodologia vem no sentido de valorizar a importância do rigor científico 

na escolha dos procedimentos e de elucidar a corrente de pensamento e o método dessa 

pesquisa. Nesse capítulo são explicitados o principal conceito, a teoria, as categorias de 

análise, os elementos do espaço, o objeto (problema) e os objetivos da pesquisa, além 

da delimitação dos procedimentos metodológicos e técnicos. 

No terceiro capítulo, denominado “As materialidades pretéritas da urbanização 

na Região Metropolitana de Natal”, é discutido a dinâmica da rede urbana potiguar no 

período anterior a década de 1990, a materialidade e dimensão das cidades no período 

pré-RMN e a dinâmica econômica e de localização da população. 

O quarto capítulo foi intitulado de “A Urbanização do território na Região 

Metropolitana de Natal”, pois discorre-se sobre o processo de urbanização na RMN e 

suas diferentes temporalidades e, em seguida, discute-se o índice de urbanização criado 

para identificar as densidades e rarefações do conteúdo urbano e os diferentes níveis 

técnicos encontrados no território.  

No quinto capítulo “O uso agrícola do território na região metropolitana de 

Natal: desconstruindo o mito da exclusividade urbana” é discutida a 

complementaridade rural/urbano e a interdependência campo/cidade, o uso agrícola do 

território e os desdobramentos da urbanização enquanto norma nos municípios 

considerados 100% urbanos. 
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Esse trabalho foi elaborado com a contribuição de vários autores com destaque 

para Santos (1985,1994, 2005, 2008, 2009, 2009b), no que se refere as noções de 

configuração territorial, materialidades,  território usado, além das categorias de análise 

privilegiadas na pesquisa. Locatel (2004, 2012, 2013), onde o mesmo discute acerca do 

rural e do urbano enquanto conteúdos e do campo e cidade enquanto formas-conteúdos, 

assim como a ideia de urbanização enquanto processo. Lefebvre (1991), que aborda a 

ideia de urbanização da sociedade; Vicini (2005), que propõe a metodologia de análise 

multivariada; Gottmann (2012), no que tange ao conceito de território e; Rochefort 

(2008), que discute as dinâmicas populacionais nos países do sul.  

No que se refere aos dados secundários, foram consultados os Censos 

Demográfico e Agropecuário, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a fim de definir os empregos gerados em função da atividade agrícola, o pessoal 

ocupado e as características principais da população; a Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), a partir da qual foram identificados as funções urbanas; e o Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) no qual foram identificados o 

tamanho, localização e natureza das empresas. 
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2. COMPREENDENDO A URBANIZAÇÃO E O USO AGRÍCOLA DO 

TERRITÓRIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL: UMA 

PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

 

A discussão sobre o conceito de rural e urbano não é nova na Geografia, nem 

tampouco nas ciências sociais, contudo durante muito tempo as análises empreendidas 

acerca de tais conceitos estiveram ora pautadas na mera dicotomia rural-urbano, ora na 

noção de continuum rural-urbano. Mas em que consistiria a diferenciação entre o par 

campo-cidade, rural-urbano? Haveria relação direta entre eles ou dever-se-ia considerar 

a exclusividade do urbano na cidade e do rural no campo, admitindo-se assim uma 

dicotomia existente entre eles? 

Para Locatel (2013) campo e cidade são formas e rural e urbano são conteúdos, 

e, por isso, não é possível admitir nos estudos geográficos a exclusividade do conteúdo 

rural no campo e do urbano na cidade, como durante muito tempo vem sendo admitido, 

já que essa análise dicotômica não permite a compreensão da realidade. Assim, Locatel 

(2013, p. 88) afirma que 

 

Se campo e cidade são formas espaciais produzidas por relações 

sociais, rural e urbana constituem as relações que configuram o 

modo de vida específico para cada espaço, ou seja, são os 

conteúdos que dão vida a essas formas.  

 

Nessa perspectiva, será discutido no presente capítulo, o âmbito do problema a 

que se refere essa pesquisa, o conceito central que subsidia a análise, a teoria que 

fundamenta a pesquisa bem como as categorias de análise privilegiadas, os objetivos e 

os procedimentos metodológicos e técnicos. 

 

2.1 Definição do objeto da pesquisa: o âmbito do problema 

 



19 
 

Historicamente a análise do rural e urbano realizada por muitos geógrafos tem 

possibilitado interpretações baseadas na dicotomia rural-urbano admitindo que o espaço 

rural se opõe totalmente ao espaço urbano, como se a existência de um pressuponha a 

ausência do outro. Nesse sentido, rural e urbano são considerados formas e não 

conteúdos. Ao optar por tal abordagem conceitual, muitos admitiram o esvaziamento 

demográfico do campo, decorrente da intensificação do processo de êxodo rural. 

Processo este que vem ocorrendo em virtude da nova configuração no espaço 

geográfico, provocado por vários fatores como a disseminação da industrialização, 

períodos prolongados de secas, polarização das instituições de ensino nas cidades, 

maior oferta de empregos, entre outros. Tais fatores potencializaram a centralidade dos 

núcleos urbanos, contudo não resultaram no esvaziamento demográfico do campo. 

Já a corrente que admite a noção de continuum rural-urbano, por sua vez, 

considera que o rural e o urbano se constituem enquanto polos extremos de uma mesma 

escala de gradação, dessa forma no início da escala estariam o rural e ao final o urbano. 

Logo, se uma determinada porção do espaço é considerada rural, conforme a sociedade 

se apropria dele e o produz, esse espaço após um tempo, que não é o mesmo nos 

diferentes lugares, será transformado em urbano, admitindo-se assim o desaparecimento 

do campo, em detrimento de sua transformação em cidade. 

Nesse sentido, é fundamental avançar no entendimento de que o rural e o urbano 

consistem em subcategorias do espaço geográfico e, portanto, para entender o espaço 

enquanto uma totalidade torna-se fundamental uma visão holística, que considere o 

rural e o urbano em uma relação de complementaridade, e fuja assim das análises 

pautadas em dicotomias (LOCATEL, 2013). 

Outro aspecto de extrema importância diz respeito à urbanização, entendida por 

muitos enquanto um processo de formação de cidades, pois essa corrente considera, 

apenas o caráter material resultante do processo de urbanização, desconsiderando o 

processo em si que ocorre no território como um todo.  
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Concordamos com Capel (2003) que para que a cidade se constitua 

efetivamente, esta deve conter simultaneamente três dimensões: a urbs – espaço 

construído; a civitas – o espaço apropriado e usado de diferentes formas pelos cidadãos, 

sejam estes campesinos ou citadinos; e a polis – função político-administrativa. 

Contudo, há uma ineficiência dos parâmetros utilizados, por muitos geógrafos, 

para analisar o nível de urbanização no Brasil, vale salientar que a utilização de tais 

parâmetros possui raízes conceituais. Esses pesquisadores não consideram o fenômeno 

da urbanização enquanto um processo que se manifesta no território como um todo, 

mas sim enquanto um processo formador de cidades. Tal opção conceitual e normativa 

reflete diretamente na compreensão do espaço brasileiro, pois uma análise geográfica 

de determinadas cidades (do ponto de vista normativo), pode comprovar a existência de 

diversas aglomerações que, apesar de não possuírem funções urbanas, são consideradas 

cidades.  

Se entendido enquanto um processo que ocorre no território como um todo, é 

possível falar na urbanização do campo sem necessariamente pressupor a formação de 

uma cidade, já que esta última se constitui enquanto uma forma-conteúdo resultante da 

densidade do conteúdo urbano (LOCATEL, 2010). 

Os órgãos públicos consideram a taxa de urbanização a partir da localização das 

residências (situado dentro ou fora do perímetro urbano), o que irá refletir no 

planejamento e nas políticas públicas implantadas no território e, dessa maneira, áreas 

que possuem características eminentemente rurais podem receber políticas totalmente 

adequadas para espaços urbanos e ser excluídas de políticas, como por exemplo, de 

crédito agrícola, assistência técnica, apenas por estarem situadas no perímetro urbano 

(marco legal). Muitas vezes a intensão do poder público em considerar uma área urbana 

está relacionado à arrecadação do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), que é 

destinado para a gestão municipal, enquanto o ITR (Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural) é arrecadado pela União. Também, a ampliação dos perímetros 
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urbanos se dá pela pressão dos capitais especulativos e imobiliário, para se aumentar os 

estoques de terras urbanas.  

Por meio dos planos diretores municipais, o poder público tem atribuído um alto 

índice de urbanização aos municípios integrantes da região metropolitana de Natal, 

considerando dois deles 100% urbanos, quais sejam: Natal e Parnamirim. Contudo, em 

virtude dos fatores já citados é difícil conceber tal índice de urbanização, sendo mais 

coerente admitir uma coexistência de elementos do rural e do urbano nesses 

municípios. 

Para compreender a urbanização do território é fundamental avançar no sentido 

de não considerar a localização das residências da população como único critério de 

análise, haja vista que esse processo é complexo e ganha materialidades diferentes, a 

depender das especificidades do lugar.  

Também é fundamental refletir acerca do papel do Estado na criação da cidade 

do ponto de vista normativo, aspecto destacado por Locatel (2010, p. 03) ao afirmar que 

 

Para se entender a organização do espaço urbano no geral e, mais 

especificamente, de Natal-RN, é necessário analisar essas três 

dimensões, ou seja, o espaço construído, o uso e função dado a ele e a 

institucionalidade jurídico-administrativa a partir da dimensão 

territorial. Dessa forma, se faz necessário a compreensão da atuação 

dos agentes envolvidos na produção do espaço e, nesse caso, faz-se 

necessário destacar o papel do Estado, nas suas diferentes instâncias, 

enquanto principal articulador do processo de apropriação e produção 

do espaço urbano.  

 

Nesse contexto, ocorrem diferentes usos e apropriação do solo urbano, 

evidenciando as desigualdades sociais, intrínsecas ao próprio sistema capitalista, os 

quais se manifestam de diferentes formas nesses lugares, a depender de suas 

especificidades.  

Com relação à agricultura que ocorre no que se convencionou chamar de área 

urbana, as diferentes temporalidades que coexistem na cidade e que norteiam a vida dos 
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agentes sociais envolvidos, visto que fazem com que os trabalhadores que não se 

inserem no mercado de trabalho formal, seja por não admitirem estar submetidos a 

relações de exploração de tal natureza, seja por não conseguirem se inserir no mesmo, 

encontram na agricultura urbana um meio de obtenção ou complementação de sua 

renda. E, portanto, não há como negar a importância social do estudo desse segmento 

da agricultura, no recorte espacial analisado. 

Para evidenciar a necessidade do estudo, dados do Censo agropecuário (2006) 

mostram que municípios como Monte Alegre e Vera Cruz possuem mais da metade de 

sua área total destinada à plantação, seja de lavoura permanente, temporária ou área de 

pastagem. Mesmo nos municípios de Natal e Parnamirim, considerados 100% urbanos 

observa-se nos dados do último Censo a prática de atividades agropecuárias.  

Diante do exposto, sente-se a necessidade de aprofundar discussões e análises 

sobre o processo de urbanização na RMN e o uso do território pela agricultura. Nesse 

contexto, o questionamento central desta pesquisa é de que maneira ocorre o processo 

de urbanização e o uso agrícola do território na RMN? 

Dentre as questões suscitadas, devem ser destacadas: de que forma se dá a atual 

dinâmica da agricultura na RMN e como se dá o uso do território por essa atividade? 

Quais as áreas de densidade e de rarefação do processo de urbanização nos municípios 

da RMN? De que maneira ocorrem as coexistências entre os conteúdos rural e urbano 

na RMN? Quais os desdobramentos da urbanização enquanto norma no território? 

O conceito fundante da Geografia que será privilegiado na pesquisa ora proposta 

será o conceito de território, em virtude da possibilidade de empiricização. Ele será 

operacionalizado a partir da categoria de análise território usado, proposta por Santos e 

Silveira (2008), que defendem que o território deve ser abordado nos estudos 

geográficos como uma categoria social de análise, pois é no território que se 

concretizam os processos sociais, políticos e econômicos.  

Vale lembrar que o território usado é formado por conjuntos de objetos e ações, 

sendo considerado como sinônimo de espaço geográfico e nessa perspectiva será 
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abordado o uso do território pela agricultura, a fim de identificar como essa atividade 

influencia na configuração do espaço geográfico. Além disso, para analisar a 

urbanização enquanto um processo também será considerado o conjunto de 

infraestruturas que constituem o território e que condicionam as ações sob o mesmo. 

Gottmann (2012) sustenta que o território consiste em uma porção do espaço 

geográfico que coincide com a extensão espacial da jurisdição de um governo e 

descreve a arena espacial de um sistema político, desenvolvido em um Estado nacional 

ou uma parte deste, que é dotada de certa autonomia. Porém, o referido autor avança ao 

entender que o território é constituído por  

 

componentes materiais ordenados no espaço geográfico, sendo estes 

componentes materiais delimitados pela ação humana e usados por 

certo número de pessoas, por razões específicas, sendo tais usos e 

intenções determinados por e pertencentes a um processo político 

(GOTTMANN, 2012, p. 2). 

 

Para compreender o território Silveira (2008, p. 3) defende que se deve 

considerar “todas las empresas, todas las instituciones, todos los individuos, 

independientemente de su fuerza diferente, a pesar de su fuerza desigual”. Nessa 

perspectiva, Santos (2008) afirma que para compreender o espaço geográfico devem-se 

considerar as inter-relações entre os cinco elementos que constituem este espaço, quais 

sejam: o homem, as instituições, as firmas, as infraestruturas e o meio ecológico. Logo, 

para compreender o território e os seus usos é fundamental considerar tais elementos.  

Santos (2005, p. 99) ainda afirma que o território se constitui enquanto “uma 

arena de movimentos cada vez mais numerosos, fundados sobre uma lei do valor que 

tanto deve ao caráter da produção presente em cada lugar como às possibilidades e 

realidades da circulação”, sendo assim as dinâmicas do território são definidas em parte 

pelas verticalidades que influenciam na normatização e definem usos específicos para o 

território. 
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Não se considera nessa pesquisa a Região Metropolitana de Natal enquanto um 

território, em virtude meramente da área delimitada por limites político-administrativos, 

mas sim em função da ocorrência neste território de um conjunto de elementos 

específicos que geram um conteúdo próprio, conferindo a esse território o caráter de 

forma-conteúdo. 

A partir da teoria de Santos (1985,1994, 2005, 2008, 2009, 2009b) sobre o 

espaço geográfico, buscar-se-á dialogar com a teoria da urbanização da sociedade 

proposta por Lefebvre (1991), que parte do princípio da formação de uma sociedade 

urbana que seria a sociedade que resulta da urbanização completa, que segundo o 

mesmo seria virtual, mas poderá vir a ser real. O autor trata essa sociedade urbana 

como um objeto virtual, mas possível, em fase de gestação. Para Lefebvre (1991) a 

industrialização seria a variável primordial para a urbanização, contudo acredita-se que 

essa variável é válida para pensar a industrialização europeia, mas não a brasileira, já 

que outras variáveis, além desta, precisam ser consideradas para analisar esse processo, 

as quais serão explicitadas no desenrolar dessa dissertação. 

Lefebvre (1991) defende uma escala de 0 a 100% que iria da ausência da 

urbanização ou natureza pura à culminação do processo ou realidade urbana, marcada 

pela concentração urbana, êxodo rural, extensão do tecido urbano e subordinação 

completa do agrário ao urbano. Tais processos podem ser visualizados no Brasil, mas 

em proporções bem diferentes do modelo europeu. É preciso pensar na coexistência de 

elementos do rural e do urbano em um mesmo território ao invés de pensar em uma 

subordinação completa do rural ao urbano, já que o Brasil ainda é um país com forte 

presença do agrário, seja pela sua importância econômica, pois parte significativa da 

pauta de exportação brasileira está ligada a agricultura e a pecuária, seja pela presença 

marcante do modo de vida rural e pela própria rarefação de elementos do urbano. 

Lefebvre (1991) ainda defende que toda a sociedade aspira pelo modo de vida 

urbano e possuem, apesar de não necessariamente terem, o direito aos serviços que há 
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na cidade. Contudo, deve-se fazer uma ressalva ao passo que há muitas pessoas que 

moram na cidade mas que possuem o modo de vida rural.  

Concorda-se com Lefebvre (2008) quando este disserta que “...o tecido urbano, 

não designa, de maneira restrita, o domínio edificado nas cidades, mas o conjunto das 

manifestações do predomínio da cidade sobre o campo”. Assim, a urbanização não seria 

o processo de formação de cidades, mas um processo que ocorre no território como um 

todo, e para se pensar em cidade dever-se-á considerar os níveis de urbanização. 

Na busca de uma geografização dessa teoria será proposta uma metodologia de 

análise que considere a urbanização do território. Para isso partir-se-á das 

materialidades, ao considerar como variáveis, as indústrias, o comércio, os serviços, 

infraestrutura e administração pública. 

A dicotomia rural-urbano esteve como centro das discussões sobre a 

urbanização durante muito tempo, sobretudo no que se refere à noção de continuum 

rural-urbano. Porém, esse trabalho se propõe a analisar o rural e o urbano enquanto 

subcategorias do espaço geográfico, e sendo assim os mesmos estabelecem uma relação 

de complementaridade e não de sucessão como muitos pesquisadores entendem, no 

sentido de que o urbano sempre sucederia o rural, ao passo que tudo que é rural se 

transformaria em urbano. Sendo analisados em sua relação complementar, essa análise 

se propõe a compreender o espaço enquanto uma totalidade. 

Assim, concorda-se com Locatel (2013, p.100) no sentido de que  

 

campo e cidade não se tratam de espaços opostos, que suas 

características se diferenciam pela lógica de desenvolvimento das 

forças produtivas e de usos do território, pelos agentes hegemônicos e 

não-hegemônicos, fazendo com que esses subespaços compartilhem 

conteúdos urbanos, assim como rurais, uma vez que não há como 

explica-los de forma dissociada. 

 

Santos (2005) também discorda dessa dicotomia ao afirmar que a separação 

tradicionalmente realizada entre um Brasil rural e um Brasil urbano não é mais capaz de 
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compreender a realidade atual, sendo eles partes integrantes de um todo que se 

relacionam. Não há uma linha de fronteira que separe o campo e a cidade. 

Locatel (2010) defende que para compreender a urbanização do território torna-

se necessário avançar, no sentido de não considerar a localização da população como 

único critério de análise, já que esse processo é complexo e ganha materialidades 

diferentes, a depender das especificidades do lugar. Logo, para a análise de urbanização 

tem que se considerar o rural e o urbano enquanto conteúdos e o campo e a cidade 

enquanto formas-conteúdos. 

Dentre as categorias de análise privilegiadas na pesquisa, além da categoria 

território usado, já ressaltada, utilizou-se do par dialético densidade e rarefação, a fim 

de compreender os diferentes níveis técnicos de urbanização dos municípios integrantes 

da RMN, visto que existem porções do território que apresentam uma maior densidade 

de funções urbanas, enquanto em outras tais funções são rarefeitas. Ao propor essa 

categoria de análise para compreender o espaço, Santos (2008, p. 260), sustenta que: 

 

Tais densidades, vistas como números, não são mais do que 

indicadores. Elas revelam e escondem, ao mesmo tempo, uma 

situação e uma história. Na realidade, trata-se de um verdadeiro 

palimpsesto, objeto de superposições contínuas ou descontínuas, 

abrangentes ou localizadas, representativas de épocas, cujos traços 

tanto podem mostrar-se na atualidade como haver sido já substituídos 

por novas adições. 

 

Nesse sentido, faz-se necessária a análise dos processos, pois não adianta apenas 

apontar as áreas de densidade ou rarefação, sem analisar os elementos que, inter-

relacionados, as desencadearam. As densidades e rarefações são resultantes da 

acumulação de eventos e da combinação de vetores, os quais para serem analisados, é 

necessária uma análise temporal, que considere esses eventos passados, relacionando-os 

com o presente e condicionando-os como parte da configuração espacial. Nesse sentido, 

o uso de dados quantitativos meramente, ou seja, os números isoladamente pouco ou 
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nada dizem sobre o processo de urbanização, é necessário relacioná-lo ao tempo e ao 

espaço. Sobre isso Monbeig (1954, p. 3) afirma que  

 

Há o desconhecimento total da geografia e a convicção de boa fé, que 

um nome, um dado, são “fatos geográficos” e que, a partir deles se 

elabora a ciência geográfica. Ora, a geografia não é uma ciência de 

fatos isolados simples, passíveis de serem conhecidos por si e em si. 

 

Outra categoria de análise abordada foi associada ao par dialético das sucessões 

e coexistências, tendo em vista que na análise geográfica não podemos dissociar o 

tempo do espaço, pois essa dissociação resulta na perda da análise dos processos. Além 

disso, é fundamental analisar as coexistências, pois nem sempre um objeto geográfico 

sucede outro, já que a configuração territorial preexistente é um condicionante para a 

ocorrência do novo. Sobre a necessidade de atentar para o tempo, Santos (2009, p.158) 

afirma: 

 

É o instante que valoriza diferentemente os objetos. A cada momento 

muda o valor da totalidade (quantidade, qualidade, funcionalidade) 

isto é, mudam os processos que asseguram a incidência do acontecer, 

e muda a função das coisas, isto é, seu valor específico. O valor total 

das coisas se modifica, a cada momento, arrastando a alteração do 

valor de cada coisa. Tal distribuição de valores não é aleatória. Ela 

revela as determinações pelas quais a realidade total vai mudando 

para se encaixar nas formas preexistentes ou criadas. O modelo 

sistema de objetos/sistema de ações somente se entende como um 

modelo espaço-temporal. 

 

Nesse sentido, é fundamental considerar a relação espaço-temporal, admitindo-

se que o espaço não é um palco alheio as ações que ocorrem sobre ele. Mas ele possui 

formas preexistentes que condicionam essas ações. Sendo assim, é essencial 

compreender o tempo sob as sucessões e coexistências, sobre as quais Santos (2009, 

p.159) sustenta que 
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Em cada lugar, os sistemas sucessivos do acontecer social distinguem 

períodos diferentes, permitindo falar de hoje e de ontem. Este é o eixo 

das sucessões. Em cada lugar, o tempo das diversas ações e dos 

diversos atores e a maneira como utilizam o tempo social não são os 

mesmos. No viver comum de cada instante, os eventos não são 

sucessivos, mas concomitantes. Temos, aqui, o eixo das 

coexistências. 

 

Nessa perspectiva, o rural e o urbano não serão analisados sob o ponto de vista 

da sucessão, como se um necessariamente sucedesse o outro, como comumente é 

considerado. Eles serão analisados principalmente em sua relação de coexistência, pois 

em um mesmo território podem coexistir elementos de conteúdo do rural e do urbano. 

Também serão analisadas as verticalidades e horizontalidades, as quais são 

compreendidas por Santos (1994), respectivamente, como vetores de uma racionalidade 

superior e de um discurso pragmático, e como lugares de uma finalidade impostas de 

fora. Essa categoria de análise foi fundamental para entender o uso agrícola do território 

nos diferentes momentos da produção e o próprio processo de urbanização. 

Diante da delimitação do problema de pesquisa apresentado, o objetivo geral 

dessa pesquisa foi compreender o processo de urbanização e o uso agrícola do território 

na Região Metropolitana de Natal, considerando a complementaridade entre cidade e 

campo, sobretudo a partir da década de 1990 até 2015. 

Para viabilizar metodologicamente a pesquisa, o objetivo geral foi desdobrado 

em objetivos específicos, a saber:  

 Verificar as coexistências das diferentes temporalidades e densidades técnicas 

da urbanização na RMN; 

 Compreender os desdobramentos da urbanização enquanto norma na RMN; 

 Caracterizar a evolução e atual dinâmica da agricultura na RMN; 

 Analisar a atuação contraditória do Estado na formulação e efetivação de 

públicas relacionadas para agricultura e a urbanização nos municípios 

integrantes da RMN. 
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2.2 Delimitação dos procedimentos metodológicos e técnicos 

 

Uma pesquisa é realizada com a finalidade de revelar respostas para um 

problema identificado, essas respostas são encontradas mediante a execução de um 

conjunto de procedimentos metodológicos, que sigam uma lógica coerente de ideias. 

Não se busca nessa dissertação seguir uma receita, considerando o modo de fazer 

pesquisa está pronto e é apenas reproduzido, mas busca-se definir uma metodologia que 

possa atender aos objetivos propostos e assim responder aos questionamentos 

elencados. 

Partindo do pressuposto de que a urbanização é um processo e que, portanto, 

ocorre no território como um todo, é essencial repensar as metodologias adotadas 

atualmente para analisar o grau de urbanização no Brasil, as quais em sua maioria 

consideram apenas a localização das residências no perímetro urbano. 

A fim de analisar o nível de urbanização dos municípios da Região 

Metropolitana de Natal, considerando as diferentes temporalidades e densidades 

técnicas deste processo foram consideradas, enquanto elementos indicativos, cinco 

grupos de variáveis, quais sejam: infraestrutura, comércio, serviços, indústria e 

administração pública. Estas variáveis foram avaliadas quanto aos níveis técnicos, o 

pessoal ocupado e o número de estabelecimentos, a partir de dados relativos.  

Dessa maneira, as fontes de consulta de dados secundários foram: os Censos 

Demográfico e Agropecuário, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a fim de definir os empregos gerados, o pessoal ocupado e as características 

socioeconômicas e de moradia da população; a Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) foi utilizada para identificar as funções urbanas; e o Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED) para identificar o tamanho, localização e 

natureza das empresas. 

Os grupos de variáveis comércio, serviços e indústria foram subdivididas de 

acordo com a complexidade. O comércio e os serviços foram classificados em baixa e 
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em média e alta complexidade de acordo com uma adaptação da metodologia do IPEA 

(2001), e a indústria foi agrupada em bens de consumo duráveis, não-duráveis, bens de 

produção e agroindústria. Para aferir a administração pública, foi considerado o número 

de estabelecimentos vinculados ao setor, transformado em dados relativo de acordo 

com o tamanho da população e o percentual do pessoal ocupado em cargos público em 

relação ao número de empregos total em cada município. 

 Entender-se-á por infraestrutura toda base física do território, contudo não 

foram considerados, para construção do índice, alguns elementos de escala de 

abrangência estadual como é o caso do porto e do aeroporto, pois isso causaria uma 

distorção dos dados já que apesar do porto se localizar no município de Natal e o 

aeroporto em São Gonçalo do Amarante, eles atendem a uma demanda de todos os 

municípios do estado e de fora dele. Assim, os dados considerados se referem a 

infraestrutura urbana de abastecimento de água, iluminação pública, pavimentação, 

esgotamento sanitário, coleta de lixo, telecomunicações e transporte. No Anexo 01 

estão presentes todos os elementos utilizados para compor cada grupo de variável bem 

como os pesos atribuídos a cada um deles na construção do índice. Na Figura 02 há um 

fluxograma que ilustra os grupos de variáveis e sua subdivisão. 
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Figura 02: Fluxograma - Elementos indicativos do processo de urbanização 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A fim de atingir os objetivos específicos, relacionados à definição da área onde 

são desenvolvidas a prática da agricultura na RMN, no que se refere aos dados 

secundários, foram consultados o Censo Agropecuário de 2006, realizado pelo IBGE. 

Os dados foram tratados, não somente com a base em números absolutos, mas 

proporcionais. Foram coletados dados de área plantada, área colhida e área de 

pastagens, além de pessoal ocupado, quantidade produzida total e por lavoura 

temporária e permanente.  

Também foi consultado o Anuário Estatístico do Crédito Rural, o qual possui 

informações sobre os financiamentos destinados a agricultura por município. Os 

documentos mais recentes do Plano Safra e do PRONAF, disponível na Secretaria da 

Agricultura Familiar do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), também 

foram consultados com a finalidade de avaliar se os agricultores que desenvolvem suas 

atividades no perímetro urbano estão sendo beneficiados. Esses dados, uma vez 
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coletados, foram tabulados, analisados e foram gerados gráficos e tabelas que 

facilitaram a análise, além de mapas, produzidos a partir da utilização do Software 

ArcGis 10, que possibilitaram a análise espacial. 

Para elaborar o índice de urbanização dos municípios analisados foram 

atribuídos pesos aos grupos de variáveis selecionadas, considerando o grau de 

complexidade, pois foram considerados a coexistência entre níveis técnicos. O índice 

foi elaborado com base em uma adaptação da análise de agrupamentos ou de cluster, 

um tipo de técnica de análise multivariada, sob a perspectiva não hierárquica, já que foi 

utilizado um grande número de observações. 

Foram considerados comércio de baixa complexidade o comércio varejista em 

geral (com exceção do comércio varejista de motocicletas, partes, peças e acessórios e 

comércio varejista em hipermercados) e o comércio atacadista de alguns produtos 

alimentícios, hortifrutigranjeiros, pescados, carne, animais vivos, leites e derivados, 

cereais, leguminosas, farinhas, amidos e féculas, bebidas, fumo, extrativos de origem 

mineral, resíduos e sucatas. Já como comércio de média e alta complexidade foram 

considerados o comércio atacadista em geral (com exceção dos citados cima) e o 

comércio varejista de motocicletas, partes, peças e acessórios e comércio varejista em 

hipermercados. 

Como serviços de baixa complexidade foram considerados os estabelecimentos 

de ensino da creche ao ensino médio, reparação e manutenção de máquinas e aparelhos 

domésticos e calçados, restaurantes e estabelecimentos de bebidas, lanchonetes e 

similares, fornecimento de comida preparada, atividades de malote e entrega, vigilância 

e segurança, atividades de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em 

domicílios, atividades desportivas e outras atividades relacionadas ao lazer, corretagem 

e avaliação de imóveis, administração de imóveis por conta de terceiros, aluguel de 

máquinas e equipamentos para fins agrícolas, reciclagem de sucatas,  compra e venda 

de imóveis, aluguel de imóveis, condomínio predial, lavanderia e tinturarias, 

cabeleireiros, atividades funerárias, serviços domésticos, atividades fotográficas, 
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serviços veterinários, algumas atividades de saúde de baixa complexidade, transporte 

rodoviário de mudança e leitos ambulatoriais. 

Já como serviços de média e alta complexidade foram considerados  os 

estabelecimentos de ensino de nível superior, pós-graduação, com extensão, 

profissional de nível técnico e tecnológico, estabelecimentos hoteleiros, agências de 

viagens, planos de saúde, previdência, seguridade social, estabelecimentos médicos de 

urgência e de internação, leitos de urgência e de internação, atividades de serviços de 

complementação diagnóstica ou terapêutica, atividades jurídicas, de contabilidade e 

auditoria, holdings, atividades de assessoria em gestão empresarial, serviços de 

arquitetura, engenharia e publicidade, seleção, agenciamento e locação de Mão de obra; 

atividades de investigação, agências de correio, bancos, caixas econômicas, 

incorporação de imóveis, defesa, justiça, segurança e ordem pública. Além de serviços 

gráficos, manutenção e reparação de máquinas para fins industriais, construção civil, 

agrícola e médico hospitalar, instalações de sistemas de ar condicionado, ventilação 

refrigeração, hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de prevenção contra incêndio, 

aluguel de equipamentos de construção e demolição com operários, manutenção e 

Reparação de Veículos Automotores, aluguel de Automóveis, aluguel de máquinas e 

equipamentos de construção e engenharia civil e escritórios, manutenção e reparação de 

máquinas de escritório e de informática, atividades de organizações empresariais e 

patronais, profissionais e políticas, atividades de televisão, rádio, de espetáculos, 

agências de notícias, organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. 

A análise de cluster ou de conglomerados, como também é chamada, é definida 

por Vicini (2005) como 

 

...uma técnica usada para classificar objetos ou casos em grupos 

relativamente homogêneos chamados conglomerados. Os objetos, em 

cada conglomerado, tendem a ser semelhante entre si, mas diferentes 

de objetos em outros conglomerados não havendo qualquer 

informação, a priori, sobre a composição do grupo, ou conglomerado, 

para qualquer de seus objetos, sendo sugeridos pelos dados. 
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Logo, essa técnica permite o agrupamento de variáveis que possibilitam a 

interpretação de cada conglomerado e a relação deste com os demais. É preciso 

selecionar os dados e padronizá-los com uma única unidade de medida e em seguida 

determinar uma distância apropriada que indica as semelhanças e diferenças entre 

observações intra-grupos e extra-grupos (VICINI, 2005). Assim, o produto final 

permitirá a identificação das semelhanças e diferenças das variáveis selecionadas. 

Assim Vicini (2005, p.14) explica que 

 

Dada uma amostra de n objetos (ou indivíduos), cada um deles 

medindo segundo p variáveis, procurar um esquema de classificação 

que agrupe os objetos em g grupos. Deve ser determinado, também, o 

número de variáveis desses grupos. Portanto, a finalidade dessa 

técnica é reunir os objetos (indivíduos, elementos) verificados nos 

grupos em que exista homogeneidade dentro do grupo e 

heterogeneidade entre os grupos, objetivando propor classificações. 

Os objetos em um grupo são relativamente semelhantes, em termos 

dessas variáveis, e diferentes de objetos de outros grupos. 

 

Para isso foi necessário construir uma matriz em que as variáveis compõem as 

colunas e os objetos são distribuídos nas linhas, tal matriz originou gráficos. Essa 

matriz de dados possui p variáveis (j=1,2....., p) e n objetos (i=1,2....., n), as variáveis 

estão no Anexo 01 e os objetos são os municípios. O valor do índice poderá variar de 0 

a 1. 

Antes do cálculo do índice, as variáveis (Anexo 01) foram agrupadas em grupos 

e subgrupos, para nos subgrupos receberem pesos diferenciados, de acordo com a 

complexidade, assim as variáveis do subgrupo comércio de baixa complexidade, por 

exemplo, recebem um peso diferenciado das variáveis do subgrupo de média e alta 

complexidade. O resultado da soma das médias ponderadas realizadas com os valores 

dos subgrupos e seus pesos, compõe o valor do grupo, o qual foi utilizado no cálculo do 

índice. 

Assim, 
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G= (S1 x P1) + (S2 x P2) + (Sn x Pn) 

                    (P1+ P2+ Pn) 

 

Onde,  

G= Grupo 

S= Subgrupo 

P= Peso atribuído 

 

A escolha das variáveis e dos pesos é de extrema importância para o cálculo do 

índice, pois uma variável errada pode comprometer todo o resultado final. O primeiro 

passo na elaboração do índice foi a seleção das variáveis e agrupamento nos subgrupos 

e grupos. Os grupos de variáveis são: comércio, serviços, indústria, infraestrutura e 

administração pública. As variáveis que compõe os dois primeiros grupos foram 

divididas em subgrupos de acordo com sua complexidade. As variáveis que compõem o 

grupo indústria também foram agrupadas, em indústrias de bens de consumo duráveis, 

bens de consumo não duráveis, bens de produção e agroindústrias. As variáveis dos 

demais grupos não precisaram ser divididas em subgrupos. 

Vale lembrar que todos os dados utilizados são relativos, assim os 

estabelecimentos de um determinado subgrupo foram divididos pelo total de 

estabelecimentos daquele grupo por município. Os dados de residências abastecidas 

com água, sistema de tratamento de esgoto, iluminação pública são transformados em 

dados relativos de acordo o número de residências total. O pessoal ocupado por setor é 

relativizado de acordo com o pessoal ocupado total. As variáveis com valores em 

porcentagem são divididas por 100, para permitir a variância de 0 a 1 e para as outras 

variáveis é realizada uma regra de três, considerando o valor 1 para o dado de maior 
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valor. Em seguida é feito o cálculo do índice, no qual é atribuído um peso para cada 

grupo e realizada uma nova média ponderada. 

Elaborado o índice a preocupação volta-se as técnicas de estatística espacial, já 

que elas são de extrema importância na análise científica, haja vista que apenas definir 

os dados e validá-los estatisticamente sem localizá-los e correlacioná-los no espaço 

pouco ou nada dizem sobre o objeto de estudo. Além de propor o índice de urbanização 

com uma base estatística foram elaborados mapas que mostram a disposição espacial 

desse processo. 

Foram elaborados mapas de densidades e rarefações da urbanização, os quais 

levaram em consideração o índice de urbanização já descrito. Assim como mapas para 

todos os municípios que relacionem pessoal ocupado por setor, números de 

estabelecimentos total e o percentual de estabelecimentos por subgrupos. Estes foram 

elaborados através do software Arcmap 9.3. 

A base digital cartográfica das malhas municipais foram obtidas no formato 

shapefile (.shp) e importadas para o software ArcGIS (SIG), no qual foram utilizadas 

técnicas de estatística espacial e transformadas no formato Geodatabase  Feature Class 

(.gdb), a fim de enquadrar os dados na programação estatística do software para 

permitir seu comando automático. As informações cartográficas básicas das bases dos 

mapas são: Sistema de coordenadas South American Datum – 1969; zona 25; 

Quilômetro (unidade de medida linear).  

Além da coleta, tratamento e análise de dados secundário, também realizou-se 

um trabalho empírico. A pesquisa empírica refere-se à coleta direta de dados, realizada 

pelo pesquisador in locus. Ela possibilita a observação dos fenômenos, objetos 

geográficos e agentes envolvidos no tema estudado. Nesta pesquisa, a prática 

observacional utilizada foi a assistemática, de caráter individual e não participante. 

Vale ressaltar que o recorte espacial empírico da pesquisa é a Região Metropolitana de 

Natal, tendo a década de 1990 como ponto de partida do recorte temporal, em virtude 

da criação da RMN, até os dias atuais. 
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As visitas técnicas foram realizadas em secretarias, órgãos relacionados à 

agricultura, sindicatos do trabalhador rural, propriedades onde são desenvolvidas 

agricultura nos municípios considerados totalmente urbanos. Nessas propriedades 

foram entrevistados os trabalhadores agrícolas, a fim de compreender de que modo os 

mesmos são afetados pelo fato dos municípios em que desenvolvem suas atividades 

serem considerados totalmente urbanos. Dessa maneira, questionou-se a respeito da 

concessão de créditos, assistência técnica, direitos trabalhistas especiais que são 

concedidos a trabalhadores rurais, características da produção e comercialização, entre 

outros questionamentos que foram surgindo no decorrer das entrevistas.  Foram 

aplicados roteiros de entrevistas de caráter semiestruturado, com perguntas abertas. 

Além disso, também foram realizados registros fotográficos, os quais auxiliaram na 

análise dos processos e dos objetos geográficos. Os roteiros de entrevistas aplicados 

com os trabalhadores agrícolas estão no Anexo 02. 

Com esses procedimentos metodológicos buscou-se compreender o espaço 

enquanto uma totalidade, dividindo-se esse todo em partes a fim de facilitar a análise 

para posterior agrupamento dessas partes. Contudo, é importante lembrar que o todo 

não constitui a soma das partes, mas, o conjunto de inter-relações estabelecidas entre 

elas. Vale lembrar também que este todo está em constante movimento e dessa maneira 

não podemos cristalizar a análise nem tampouco ter a ambição de desvendar a realidade 

tal qual ela é. Com o máximo de esforço só é possível ao pesquisador a busca contínua 

e incessante por aproximar-se dessa realidade e dessa totalidade. Vale lembrar que o 

conhecimento é múltiplo e a análise científica falível.  

Conforme afirma Santos (1996), há apenas uma realidade social e cada ciência 

tem o dever de estudar um de seus aspectos. Sendo assim, essa dissertação se propõe a 

desenvolver uma pesquisa a luz do pensamento geográfico, logo considerando o espaço 

geográfico como objeto de estudo, e considerando-o enquanto uma totalidade. 

Essa pesquisa é de caráter quali-quantitativa, descritiva, pois considera 

diferentes variáveis com suas naturezas e relações; exploratória, já que admite uma 
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visão geral e ao mesmo tempo aproximativa; e, explicativa, visto que se propõe a 

investigar os fatores que contribuem para a ocorrência de fenômenos. 

A análise do processo de urbanização na Região Metropolitana de Natal e do 

uso do território, foi realizada não considerando essa região como um arquipélago de 

existência independente, mas como uma parte de um todo. Assim, não há como analisar 

tal processo na RMN sem considerar as relações estabelecidas entre ela e o restante do 

estado, do país e até mesmo de uma dinâmica e lógica global. 
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CAPÍTULO III 
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3 AS MATERIALIDADES PRETÉRITAS, DINÂMICA ECONÔMICA E 

POPULACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL  

 

 

Para se compreender o processo de urbanização na Região Metropolitana de 

Natal não se pode partir da década de 1990, período de criação da RMN, sem 

anteriormente se reportar aos eventos pretéritos que contribuíram com a formação da 

atual configuração territorial da RMN. Santos (1996) ao explicar o princípio da 

dialética do espaço, afirma que há sempre uma primeira natureza pronta a se 

transformar em segunda natureza, sendo que uma depende da outra, já que a natureza 

segunda não se realiza sem as condições da segunda natureza, e, a primeira, por sua 

vez, é sempre incompleta sem a segunda. Santos (2008) ainda defende que a dinâmica 

globalizante não apaga restos do passado, mas modifica seu significado e acrescenta ao 

já existente, novos objetos e ações. Assim nesse capítulo serão abordadas as 

materialidades pretéritas da urbanização na Região Metropolitana de Natal, no período 

anterior a década de 1990, e será analisado a dinâmica populacional no período 

posterior a essa década. 

 

3.1 A materialidade e dimensão das cidades no período pré-RMN 

 

A análise da materialidade é fundamental para se compreender o território, e 

nesse sentido analisar os processos e principais marcos de criação de infraestruturas na 

RMN é de suma importância para compreensão da atual configuração territorial. Antes 

de mais nada deve-se partir do século XVI, com uma breve ressalva acerca do início do 

processo de ocupação do Rio Grande do Norte, quando o Brasil ainda era colônia de 

Portugal. A metrópole iniciava a ocupação de sua colônia sob dois objetivos principais, 

o primeiro era o de povoamento, já que era necessário proteger a colônia de invasões 

estrangeiras sobretudo francesas e holandesas, e o segundo era o de exploração pois 
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apesar de não se ter encontrado em um primeiro momento ouro nessas terras, a 

exploração do pau-Brasil e posteriormente da cana-de-açúcar era um tanto quanto 

vantajosa para a coroa portuguesa. 

A capitania do Rio Grande de início não foi empossada por nenhum donatário. 

Foi somente no final do século XVI, que a capitania do Rio Grande foi transformada 

em uma Capitania Real sendo enviada uma frota de guerra que chega ao Rio Potengi 

em 1597, iniciando a construção do Forte dos Reis Magos (CLEMENTINO, 1995). No 

caso do Rio Grande do Norte, e mais especificamente de Natal, a localização geográfica 

favoreceu a ocupação relacionada a defesa e por isso essa área foi selecionada para a 

criação do forte e também sua localização, ás margens do estuário do rio Potengi, 

permitiu que essas terras servissem de saída de produtos de exportação. Assim a Coroa 

Portuguesa funda a cidade de Natal, que diferentemente de outras regiões do país, nasce 

cidade antes mesmo de ser vila. Esses fatos justificam um atraso no processo de 

ocupação do estado do Rio Grande do Norte.  

No que se refere a materialidade o município de Natal sempre assumiu um 

pioneirismo na criação de infraestruturas, já que centralizou grande parte dos 

investimentos e por ser a capital do estado era o lócus da decisão. Ao ser fundada em 

1599, como cidade, não possuía a materialidade urbana, mas foi denominada 

normativamente como cidade em função de uma intencionalidade da coroa portuguesa 

de proteger essas terras, logo uma intenção de apropriação.  

A primeira grande construção realizada em Natal foi o forte dos Reis Magos, 

construção essa que a proporcionou o título de cidade. Mas vale destacar também a 

importância da construção do porto que serviu e serve até hoje para o escoamento de 

produtos. Araújo (2000), aponta alguns importantes marcos que contribuíram com a 

criação de uma “materialidade urbana em Natal”, a partir do século XIX, a criação da 

Junta Comercial de Natal em 1899, que contribuiu para organização e intensificação 

das práticas comerciais; a criação das primeiras indústrias de Natal, surgidas a partir de 

1888; com relação a prestação de serviços, o autor enfatiza a importância da Lei Geral 
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do século XIX que instituiu o ensino primário no Brasil, que culminou na instalação de 

vários estabelecimentos escolares; outros marcos citados pelo autor são a construção da 

Delegacia do Tesouro Nacional, o Corpo Militar de Segurança, a Companhia de 

Aprendizes de Marinheiro, a Associação do Comércio e Serviços de Correios, a Estrada 

de Ferro Imperial Brasiliam Railway Company Limited, a Sociedade Promotora da 

Agricultura, a Sociedade Libertadora Norte-rio-grandense, o Centro Operário de Jornais 

e Revistas. 

No que se refere a infraestrutura urbana, Araújo (2000) afirma que a iluminação 

pública só foi inaugurada em 1859, ainda com lampiões de azeite, e o abastecimento 

d’água encanada só surgiu no ano de 1882. Nesse período não existia nem 

pavimentação nem tampouco transporte coletivo. 

Esse período anterior ao século XX foi marcado por uma rarefação no conteúdo 

urbano, havendo nesse século um grande avanço na criação de “materialidade urbana”. 

Foram criados bairros planejados em Natal, Tirol e Petrópolis, e houve a implantação 

de planos urbanísticos, e a criação de uma série de infraestruturas. Como reflexo da 

revolução de 1930, Araújo cita: 

 
Reflexo desses acontecimentos ocorridos no país surgem em Natal 

diversas instituições públicas, obras de infra-estrutura e inúmeros 

estabelecimentos comerciais que se refletem na ampliação do 

mercado de trabalho local, trazendo para a cidade, uma maior 

dinamicidade e importância econômica e administrativa no cenário 

nacional (Araújo, 2000, p.117). 

 

No período posterior a Segunda Guerra Mundial que a urbanização começa a 

tomar impulso no estado, já que em virtude do posicionamento geográfico favorável, o 

distrito de Parnamirim é selecionado como ponto de apoio dos militares norte-

americanos e é criada a base militar aérea em Parnamirim, que no período ainda não era 

município, mas sim um distrito de Natal. E com a instalação da base aumenta-se a 

demanda por serviços e comércio, o que por consequência aumentou a materialidade 

urbana nessa região. Sobre isso Araújo (2000) destaca que no ano de 1940 a população 
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de Natal atinge um total de 54.836 habitantes e, em 1950, essa população praticamente 

dobra, atingindo 103.215 habitantes. Segundo o mesmo autor em um estudo realizado 

por Vidal (1998), comprova-se que durante a década de 1940, Natal apresenta a maior 

taxa de crescimento populacional de sua história, 6,53% a.a., o que corresponde a quase 

o dobro da taxa de crescimento da população urbana do país no mesmo período 3,8% 

a.a. 

Com relação a materialidade, propriamente dita, em 1940 ocorre a criação da 

base aérea de Natal, em 1941 a Base Naval de Natal, e em consequência disso é 

construída uma estrada asfaltada ligando Natal a Parnamirim, em 1942. Essas 

construções foram importantes para integração desses dois municípios e para o 

crescimento de Parnamirim que, em 1958, é emancipado, tornando-se município. Na 

segunda metade do século XX são instalados vários estabelecimentos hospitalares, de 

ensino e uma série de infraestruturas viárias. Os municípios da RMN recebem um 

aumento na infraestrutura de pavimentação, no sistema de abastecimento de água e 

iluminação pública, apesar de ainda hoje haver rarefação dos mesmos em várias áreas 

dos municípios.  

O crescimento populacional dos municípios da Região Metropolitana de Natal e 

o próprio processo de urbanização estiveram atrelados no período posterior a década de 

1940 a uma série de eventos que são elencados por Araújo (2000). O primeiro deles é a 

criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1959, 

aliada a política habitacional, iniciada no começo da década de 1960 no Rio Grande do 

Norte e, em particular, em Natal, que se consolidaram no começo da década de 1970, 

com a criação do Banco Nacional da Habitação. Esses eventos resultaram em mudanças 

significativas na dinâmica habitacional dos municípios da RMN, principalmente de 

Natal. 

Com a criação da SUDENE, em 1959, o governo federal passa a destinar 

investimentos para o estado, os quais são concentrados principalmente na atividade 

industrial, atividade esta, que, apesar de não assumir em nenhum momento da história 
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da RMN um papel central, contribui com o crescimento populacional da região, por 

atrair migrantes para Natal e os municípios do entorno.  

Já a criação do Programa Habitacional, em 1963, repercute na elaboração do 

primeiro Plano Habitacional do estado, que ganha forças a partir das ações de 

financiamento do BNH, que segundo Araújo (2000) passa, posteriormente, a financiar 

programas maiores do que os de habitação, como planos de saneamento e programas 

relativos a urbanização como transportes e equipamentos para fins comunitários. 

Outro evento de suma importância é a intensificação da atividade industrial com 

a criação do Distrito Industrial de Natal (DIN) no final da década de 1970, que além de 

dinamizar a economia da região aumentou a oferta de empregos não só em Natal, mas 

nos municípios vizinhos, intensificando os movimentos pendulares. Quando o DIN foi 

criado, na zona Norte de Natal, houve um crescimento que extrapolou essa área, 

atingindo municípios vizinhos como Extremoz e São Gonçalo do Amarante.  

 Muitas indústrias se instalaram na capital motivadas pelos incentivos fiscais e 

financeiros oferecidos pelo governo. Ocorreu também nessa mesma década o 

crescimento do setor terciário em Natal e a implantação da Região de Produção do 

Distrito Setentrional da Petrobrás, no final dessa década e início dos anos 1980. Outro 

fator destacado pelo autor é o surgimento da atividade turística, no final dos anos 1980 

e começo dos anos 1990, que trouxe com ela uma forte demanda por melhorias e 

criação de infraestrutura urbana, e representou um aumento na oferta de emprego nos 

municípios em que essa atividade é desenvolvida. 

O crescimento vegetativo atrelado a intensificação dos fluxos migratórios 

oriundos, sobretudo do interior do estado para os municípios da RMN resultaram em 

um forte crescimento populacional. Esses fluxos migratórios estavam relacionados 

muitas vezes as secas periódicas que atingiam o interior do Estado e a crise algodoeira, 

essa crise repercutiu muito na economia do RN, pois, por um período considerável, o 

algodão foi seu principal produto de exportação. E, com a crise muitas pessoas 

migraram do interior do estado para municípios da região metropolitana. 
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Com o aumento populacional vieram também a implementação de políticas 

públicas relacionadas a habitação, calçamento e drenagem, que até a década de 1940 

eram bastante insuficientes. O índice de crescimento da população dos municípios da 

RMN, entre as décadas de 1940 e 1980, foram em geral elevados, contudo a partir da 

década de 1990 há uma queda do mesmo, aspecto que será discutida posteriormente. 

Este fato reflete uma realidade nacional, contudo Araújo (2000) aponta uma 

especificidade em relação ao município de Natal 

 

Em Natal, entretanto, existe outro agravante que justifica ainda mais a 

diminuição desse índice: a cidade mesmo com a existência de vazios 

como reserva de valor não possui praticamente mais áreas para se 

expandir horizontalmente, pois o seu perímetro municipal encontra-se 

praticamente já consolidado com edificações e o pouco disponível 

apresenta um valor imobiliário altíssimo, fazendo com que a maioria 

dos agentes imobiliários, passe a construir nos seus limites 

municipais, atingindo os municípios vizinhos de Parnamirim, 

Extremoz e São Gonçalo do Amarante (ARAÚJO, 2000, p.106). 

 

E isso resultou em um crescimento populacional dos municípios vizinhos de Natal, 

principalmente Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, que receberam e continuam 

recebendo migrantes tanto oriundos de Natal, que já não conseguem viver no município 

devido à valorização imobiliária, quanto oriundos de outros municípios do estado e do 

restante do país. 

A Tabela 1 contém dados da população total dos municípios da RMN no 

período anterior a criação da Região Metropolitana, abrangendo os anos de 1970, 1980 

e 1991. 
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Tabela 1: Total de habitantes por município da RMN – 1970, 1980 e 1991 

Município População em 1970 População em 1980 População em 1991 

Ceará-Mirim 37.930 40.106 52.157 

Extremoz 8.991 8.796 14.941 

Ielmo Marinho 9.582 9.225 9.106 

Macaíba 29.126 31.270 43.450 

Maxaranguape 9.223 11.139 13.518 

Monte Alegre 10.929 13.819 15.871 

Natal 264.379 416.892 606.887 

Nísia Floresta 9.412 9.982 13.934 

Parnamirim 14.502 26.362 63.312 

São Gonçalo do 

Amarante 

18.826 30.797 45.461 

São José de Mipibu 17.312 20.441 28.151 

Vera Cruz 4.857 6.178 7.970 

RMN 435.069 625.007 914.758 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Nos municípios de Ceará-Mirim, Macaíba, Maxaranguape, Monte Alegre, 

Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu e 

Vera Cruz nota-se um crescimento da população, de uma década para outra. 

Crescimento que é mais acentuado em Natal e em Parnamirim. Nota-se que na maior 

parte dos municípios, a exemplo de Parnamirim, Ceará-Mirim, São Gonçalo do 

Amarante e Extremoz, os maiores crescimentos são registrados do ano de 1980 para 

1991. Inclusive, no ano de 1991, registrou-se em Extremoz um aumento de 

aproximadamente 70% em relação ao total de habitantes existente em 1980. E, nesse 

mesmo intervalo, a população de Parnamirim mais que dobrou. O município de Ielmo 

Marinho foi o único que apresentou uma diminuição do total de habitantes nos dois 

intervalos selecionados. E, Extremoz também apresentou uma diminuição, mas apenas no 

primeiro intervalo, entre 1970 e 1980. Analisando a última linha da tabela que contém 

dados da soma de habitantes dos municípios da RMN, verifica-se um crescimento superior 
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a 42% no primeiro intervalo e acima de 46% no segundo intervalo. Crescimento este que 

acompanhou uma tendência de crescimento populacional do estado e até mesmo do país. 

 

3.2 As cidades da RMN no contexto da rede urbana potiguar 

 

O atual estágio da globalização denominado por Santos (1997) de meio técnico-

científico-informacional, possibilitou a ocorrência de mudanças significativas no 

território, seja com o surgimento de novos objetos, seja com a ressignificação de 

objetos antigos, que condicionam novas ações. Essas mudanças culminaram em um 

aumento significativo dos fluxos e na intensificação das relações funcionais entre os 

lugares, intensificando a ocorrência e magnitude das redes.  

Mediante a importância do conceito de rede para a análise do espaço geográfico 

na atualidade e tendo em vista que as sociedades variam no tempo e no espaço e 

modificam este de maneira diferente, condicionadas pela configuração territorial e 

influenciadas pelas especificidades de cada lugar, Castells (1999) defende que a 

sociedade atual tem vivenciado uma profusão nunca vista anteriormente de fluxos, em 

meio a uma economia denominada por ele de ‘global’, e um capitalismo 

‘informacional’, e por isso o autor considera a sociedade atual como uma “sociedade 

em rede”.  

Sendo assim, não há como discutir a urbanização sem antes discutir a noção de 

rede urbana, que é compreendida por Corrêa (2006, p. 7) como sendo o “conjunto 

funcionalmente articulado de centros urbanos e suas hinterlândias”. Essas hinterlândias 

são as áreas que possuem uma demanda de funções que não conseguem por si só suprir 

e, por isso, são atraídas pelas ofertas de funções desse centro urbano que exerce assim 

um poder de polarização sobre as mesmas. 

As cidades, nesse atual contexto de globalização, não são autossuficientes e, 

portanto, não possuem um fim em si mesmas. Por isso, a noção de rede urbana ajuda de 
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sobremaneira na compreensão das relações estabelecidas entre os centros urbanos e 

suas áreas de influência. 

Sobre a necessidade da existência dos pequenos centros que formam uma rede 

urbana, Corrêa sustenta que 

 

A elevada ocorrência de pequenos centros deriva, de um lado, de uma 

necessária economia de mercado, por mais incipiente que seja, 

geradora de trocas fundamentadas em uma mínima divisão territorial 

do trabalho. De outro, deriva de elevadas densidades demográficas 

associadas a uma estrutura agrária calcada no pequeno 

estabelecimento rural ou em plantations caracterizadas pelo trabalho 

intensivo. Decorre, então, uma grande demanda de bens e serviços 

caracterizados por limitados alcances espaciais mínimo e máximo 

(CHRISTALLER,1966), responsáveis pela relativa proliferação de 

inúmeros centros de mercado no espaço. Deriva, adicionalmente, da 

pequena mobilidade espacial da população, associada aos transportes 

pré-mecânicos e mesmo ferroviário, sendo inexistentes ou pouco 

usuais o caminhão e o automóvel. A Pequena mobilidade implica a 

ampliação, ainda mais, do número de pequenos centros de mercado 

(CORRÊA, 1999, p. 45). 

 

Logo, o próprio fato do ser humano viver em sociedade, em meio a uma 

economia capitalista e globalizada gera a necessidade de formação de pequenos centros 

urbanos, como é o caso dos municípios integrantes da RMN, a exceção de Natal e 

Parnamirim que possuem um poder de polarização maior. Todos os outros municípios 

possuem um pequeno centro urbano onde há o desenvolvimento de uma rede de 

comércio e serviços de alcance local, para atender a demanda de uma população 

crescente. Os municípios de São Gonçalo do Amarante e Macaíba também tem pouco a 

pouco aumentado sua centralidade, mas ainda podem ser consideradas cidades locais. 

Os centros urbanos que possuem o poder de centralidade em virtude da 

existência de funções são denominados de “lugares centrais”, de acordo com 

Christaller (1966). Esses centros possuem um “alcance espacial máximo, 

denominada por Christaller de maximum range, e um alcance espacial mínimo, 
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denominado de minimum range, sendo que da combinação desses recortes espaciais 

é definida a área de influência de um determinado centro, em virtude de uma 

hierarquização entre as localidades centrais (CHRISTALLER, 1966). 

O IBGE vem realizando desde 1966 um estudo das regiões de influência das 

cidades (REGIC), com o intuito de conhecer os relacionamentos entre as cidades 

brasileiras com base na análise dos fluxos de bens e serviços. Das REGICs elaboradas, 

a análise irá centralizar na REGIC de 1987, anterior a criação da RMN, e na REGIC de 

2007, último estudo elaborado.  

O estudo de 1987 utilizou a teoria das localidades entrais de Cristhaller como 

base da análise. Nessa REGIC o maior nível hierárquico na rede urbana era a metrópole 

regional, sendo consideradas como tal as cidades de Belém, Manaus, Recife, Fortaleza, 

Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre. 

O segundo maior nível na hierarquia era atribuído aos chamados centros 

submetropolitanos, grupo do qual Natal fazia parte. E o terceiro grupo eram as capitais 

regionais que tinha o município de Mossoró como representante potiguar. Os 

municípios de Caicó e Currais Novos apareceram como centro sub-regionias, e os 

demais municípios foram considerados alguns como centros de zona e outros como 

municípios subordinados. 

Já no estudo de 2007, foram utilizados como principais fatores para a 

composição dos níveis hierárquicos dos centros a dimensão da região de influência de 

cada centro, a classificação dos centros de gestão do território e a intensidade de 

relacionamentos. Um diferencial desse estudo foi a criação da unidade de observação 

“Área de Concentração da População” (ACP), utilizada para cidades que se configuram 

enquanto grande aglomerado urbano. A ACP de Natal foi formada por Natal, Extremoz, 

Macaíba, Parnamirim, São José de Mipibu, São Gonçalo do Amarante e Nísia Floresta. 

Nessa REGIC as cidades com maior nível de centralidade foram classificadas 

como metrópoles, quais sejam: São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Manaus, Goiânia, 

Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Salvador e Fortaleza. O segundo grupo 
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nos níveis de centralidade é a capital regional, que possui área de influência em escala 

regional, como é o caso da ACP de Natal. 

Nota-se na Figura 03 que Natal exerce centralidade sobre todo o estado. Porém, 

destaca-se a formação de outros centros em território potiguar.  O município de 

Mossoró, por exemplo, é responsável pela formação de outra área de influência, sendo 

considerado na REGIC de 2007 como uma capital regional C. Os municípios de Pau 

dos Ferros e Caicó também exercem centralidade sobre alguns municípios vizinhos, 

sendo classificados como centros sub-regional A. Já os municípios de Currais Novos e 

Assu, são classificados como centro sub-regional B, já que também exercem 

centralidade sobre os municípios vizinhos, mas em uma escala menor. Assim, a análise 

da rede urbana potiguar permite notar a existência de outros centros de influência, 

característica da atual configuração das redes urbanas brasileiras, já que nessa atual 

dinâmica dos territórios que cada vez mais tem sido ligados por redes é inevitável a 

formação de novos centros. 

 

Figura 03: Região de Influência das cidades no Rio Grande do 

Norte

 
Fonte: REGIC, IBGE, 2007. 
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No que se refere aos municípios integrantes da Região Metropolitana de Natal, 

nota-se que desde 1966, ano do primeiro estudo, não mudou muita coisa no papel que 

cada município exerce na hierarquia urbana sub-regional e estadual. Natal sempre 

aparece com uma forte centralidade a nível regional e os outros municípios aparecem 

como áreas subordinadas a centralidade de Natal, ou centros de influência local, 

assumindo um papel coadjuvante na hierarquia das cidades. Nesse último estudo em 

que a ACP de Natal aparece como capital regional, os outros municípios da RMN, 

Ielmo Marinho, Ceará-Mirim, Maxaranguape, Monte Alegre e Vera Cruz, que não 

fazem parte da ACP, são classificados como centros locais. Logo, nota-se que esses 

municípios se inserem nessa rede urbana com fraco poder de centralidade, estando na 

condição de áreas subordinadas a capital. 

 

3.3 Dinâmica econômica e populacional 

 

A dinâmica econômica dos municípios integrantes da Região Metropolitana de 

Natal, tanto nas últimas décadas anteriores a criação da RMN, quanto nas décadas 

posteriores, tem sido marcada por duas características principais. A primeira delas é a 

supremacia de Natal em relação aos demais municípios, já que é na capital onde pode 

ser encontrada a maior densidade dos setores da economia, sobretudo o setor terciário 

de comércio e serviços. Assim como, pelo fato de Natal abrigar uma parcela 

significativa das indústrias da RMN, apesar de, como será discutido posteriormente, 

estar havendo nas últimas décadas uma desconcentração industrial em virtude 

principalmente do encarecimento do solo de Natal, e dos incentivos oferecidos por 

outros municípios.  

A segunda característica diz respeito a participação no PIB por setor, pois todos 

os municípios da RMN apresentam o setor terciário da economia, comércio e serviços, 

como o setor de maior participação no PIB. A Tabela 2 mostra a participação do PIB 

por setor nos municípios da RMN nos anos de 2000 e 2012, segundo dados do IBGE. 
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Analisando os dados perecentuais referentes a 2012, verifica-se que os municípios de 

Natal, Maxaranguape, Monte Alegre e Ceará-Mirim, respectivamente destacam-se por 

apresentarem os maiores percentuais de seus PIBs relacionados ao comércio e aos 

serviços, todos com valores superiores a 80%, conforme pode ser visualizado na Tabela 

2. Isso não quer dizer que são os municípios que possuem os maiores valores de PIB 

gerado pelo comércio e pelos serviços, mas sim que do valor total do seu PIB possuem 

o maior percentual relacionado a esse setor. Se considerados os valores absolutos, os 

municípios que possuem maior PIB relacionado a esse setor são Natal, com o valor de 

R$ 9.792.285.000,00 e Parnamirim, com o valor de R$ 1.966.955.000,00.  

Já com relação as indústrias os municípios de São Gonçalo do Amarante, 

Macaíba, Extremoz e Ceará-Mirim, apresentam os maiores percentuais de seus PIBs 

relacionados ao setor. Em São Gonçalo do Amarante esse valor ultrapassa 40%. 

Contudo, vale lembrar que em termos absolutos Natal, com R$ 1.621.942.000,00, 

Parnamirim, com R$ 494.566.000,00 e São Gonçalo do Amarante, com R$ 

457.669.000,00, se destacam. Os municípios de Vera Cruz e Maxaranguape são os que 

menos geram PIB no setor industrial, não alcançando nem o valor de R$ 6.000.000,00. 

Já com relação a agropecuária, os municípios que se destacam em termos 

percentuais são Ielmo Marinho, Vera Cruz, São José de Mipibu e Nísia Floresta, todos 

com valores superiores a 10%. Em termos absolutos os maiores valores são dos 

municípios de Parnamirim, com R$ 38.725.000,00, São José de Mipibu, com R$ 

36.545.000,00 e Ceará-Mirim, com R$ 33.729.000,00. Os municípios com menor valor 

absoluto do PIB relacionado a agropecuária são Maxaranguape, com R$ 4.233.000,00 e 

Vera Cruz, com R$ 7.362.000,00. 

Fazendo um comparativo do percentual do PIB relacionado a cada setor da 

economia, levando em consideração os dados de 2000 e de 2012, nota-se que a 

participação do setor agropecuário nos PIBs dos municípios de Ceará-Mirim, Monte 

Alegre, Nísia Floresta, Parnamirim, São José de Mipibu e Vera Cruz apresentam um 

aumento, enquanto nos outros municípios essa participação diminui. No município de 
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São José de Mipibu o percentual de participação da agropecuária dobra nesse intervalo 

de doze anos. 
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Tabela 2: Produto Interno Bruto por setor da economia dos municípios integrantes da Região Metropolitana de Natal – 

2000 e 2012 

 
Município ANO 2000 

Comércio e Serviços Indústria Agropecuária 

Ceará-Mirim 
 R$       82.378.000,00  85,08%  R$     10.153.000,00  10,49%  R$     4.292.000,00  4,43% 

Extremoz  R$       24.762.000,00  60,32%  R$     13.408.000,00  32,66%  R$       2.884.000,00  7,03% 

Ielmo Marinho  R$       12.139.000,00  67,16%  R$       1.311.000,00  7,25%  R$       4.625.000,00  25,59% 

Macaíba  R$       89.284.000,00  58,74%  R$     57.598.000,00  37,89%  R$       5.121.000,00  3,37% 

Maxaranguape  R$       10.832.000,00  81,38%  R$       1.248.000,00  9,37%  R$       1.231.000,00  9,25% 

Monte Alegre  R$       20.824.000,00  82,34%  R$       2.649.000,00  10,47%  R$       1.817.000,00  7,19% 

Natal  R$  2.520.542.000,00  79,42%  R$   647.458.000,00  20,40%  R$       5.493.000,00  0,17% 

Nísia Floresta  R$       27.555.000,00  78,28%  R$       4.250.000,00  12,07%  R$       3.398.000,00  9,65% 

Parnamirim  R$     316.955.000,00  73,48%  R$   109.298.000,00  25,34%  R$       5.070.000,00  1,18% 

São Gonçalo do Amarante  R$     106.703.000,00  68,05%  R$     46.651.000,00  29,75%  R$       3.451.000,00  2,20% 

São José de Mipibu  R$       47.355.000,00  80,61%  R$       8.013.000,00  13,64%  R$       3.376.000,00  5,75% 

Vera Cruz  R$       11.974.000,00  81,63%  R$       1.350.000,00  9,20%  R$       1.346.000,00  9,17% 
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Município 
ANO 2012 

Comércio e Serviços Indústria Agropecuária 

Ceará-Mirim  R$      346.463.000,00  
80,77%  R$      48.775.000,00  11,37%  R$    33.729.000,00  7,86% 

Extremoz  R$      120.756.000,00  72,40%  R$      35.491.000,00  21,28%  R$    10.534.000,00  6,32% 

Ielmo Marinho  R$        52.641.000,00  70,70%  R$        8.424.000,00  11,31%  R$    13.394.000,00  17,99% 

Macaíba  R$      521.833.000,00  63,45%  R$    281.502.000,00  34,23%  R$    19.083.000,00  2,32% 

Maxaranguape  R$        46.667.000,00  82,70%  R$        5.530.000,00  9,80%  R$      4.233.000,00  7,50% 

Monte Alegre  R$        95.256.000,00  81,20%  R$      11.662.000,00  9,94%  R$    10.390.000,00  8,86% 

Natal  R$   9.792.285.000,00  85,67%  R$  1.621.942.000,00  14,19%  R$    16.373.000,00  0,14% 

Nísia Floresta  R$      117.763.000,00  78,54%  R$      16.999.000,00  11,34%  R$    15.188.000,00  10,13% 

Parnamirim  R$   1.966.955.000,00  78,67%  R$    494.566.000,00  19,78%  R$    38.725.000,00  1,55% 

São Gonçalo do Amarante  R$      564.405.000,00  54,17%  R$    457.669.000,00  43,93%  R$    19.772.000,00  1,90% 

São José de Mipibu  R$      217.119.000,00  70,78%  R$      53.074.000,00  17,30%  R$    36.545.000,00  11,91% 

Vera Cruz  R$        46.548.000,00  77,73%  R$        5.974.000,00  9,98%  R$      7.362.000,00  12,29% 

Fonte: IBGE, 2012 
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No que se refere ao setor industrial verifica-se uma diminuição do percentual de 

participação do setor, no PIB dos municípios de Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, 

Natal, Nísia Floresta e Parnamirim, diminuição esta que está relacionada ao aumento da 

participação do setor terciário. No município de Natal, por exemplo, a participação do 

setor industrial que era de 20,4 % diminui para 14,19%. No outro extremo está o 

município de São Gonçalo do Amarante, onde a participação do setor industrial no PIB 

subiu de 29,75% para 43,93%. 

Com relação ao comércio e aos serviços, foram constatados aumento na 

participação do setor terciário no PIB dos municípios de Extremoz, Ielmo Marinho, 

Macaíba, Maxaranguape, Natal, Nísia Floresta e Parnamirim.  

A análise dos dados comprova a dependência econômica que os municípios 

possuem do setor terciário da economia e uma baixa participação, em termos 

percentuais, do setor industrial e da agropecuária em grande parte dos municípios. 

Apesar de alguns esforços governamentais para alavancar o setor industrial no estado, 

as indústrias nunca foram protagonistas no cenário econômico dos municípios da RMN.  

Essa dependência do setor terciário é facilmente percebida pois com exceção de 

São Gonçalo do Amarante e Macaíba, todos os outros municípios possuem mais de 

70% do valor total do PIB vinculado a atividades de comércio e serviços. No caso dos 

dois municípios citados, essa participação do setor terciário não é mais representativa 

em função de uma forte participação do setor industrial.  

Quanto a agropecuária, nota-se que em termos percentuais, a mesma vem 

perdendo espaço na participação do PIB de alguns municípios, em grande parte em 

função da falta de incentivos governamentais e de interesses particulares. Muitas 

empresas vinculadas a produção agropecuária tem preferido municípios de outras 

regiões do estado em virtude de alguns fatores locacionais, como o custo da terra e 

incentivos governamentais 
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Observando a dinâmica populacional da RMN, será discutida a localização da 

população nas últimas décadas, no que se refere a população residente em áreas rurais e 

a população residente em áreas urbanas, segundo dados do IBGE. Contudo, antes de 

analisar tais dados, é de suma importância analisar o que normativamente no Brasil, 

tem sido considerado como urbano e como cidade. Para isso, é importante destacar o 

Decreto-Lei Nº 311/1938 que representou um marco da definição normativa das 

cidades no Brasil, já que passou a regulamentar as unidades territoriais administrativas 

no país da seguinte maneira: “Art. 3º A sede do município tem a categoria de cidade e 

lhe dá o nome. Art. 4º O distrito se designará pelo nome da respectiva sede, a qual, 

enquanto não for erigida em cidade, terá a categoria de vila” (DECRETO-LEI Nº 

311/1938). 

Assim, no Brasil, a partir de 1938, todas as sedes de município, 

independentemente das características internas, passaram a ser consideradas 

normativamente como cidade e, portanto, urbana. Assim, os municípios da RMN desde 

então passaram a ser considerados mais urbanos do que de fato são. Com isso, muitas 

localidades receberam o título de cidade, mesmo apresentando uma rarefação da 

materialidade do urbano. Tendo feito essas ressalvas, pode-se passar para a análise dos 

de população urbana e rural dos municípios integrantes da RMN, em uma série 

histórica de 1980 a 2010 (Tabela 3). 
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Tabela 3: População considerada urbana nos municípios integrantes da RMN de 1980 a 

2010 

Município População 

urbana 1980 

(%) 

População 

urbana 1991 

(%) 

População 

urbana 2000 

(%) 

População 

urbana 2010 

(%) 

Ceará-Mirim 43 50 49 52 

Extremoz 38 55 69 64 

Macaíba 54 67 66 61 

Monte Alegre 23 30 40 44 

Natal 100 100 100 100 

Nísia Floresta 52 43 45 39 

Parnamirim 75 77 88 100 

São Gonçalo do 

Amarante 

19 18 14 85 

São José de Mipibu 46 46 45 46 

Vera Cruz 36 43 46 44 

Maxaranguape 17 18 38 37 

Ielmo Marinho 9 10 11 13 

Fonte: DATASUS/IBGE, 2010 

 

A partir da análise dos dados do Censo Demográfico do IBGE, referente ao ano 

de 2010, constata-se que quase 90% da população da RMN é considerada urbana. Para 

o IBGE todos os habitantes que residem no perímetro urbano são considerados como 

população urbana. O grande problema disso, é que como já exposto, no Brasil toda sede 

de município é considerada urbana, independentemente de suas características internas, 

o que resulta numa distorção nesses dados oficiais, já que os municípios passam a ser 

considerados mais urbanos do que de fato são. Além disso, no caso da RMN também há 

um interesse do poder público em considerar a maior área possível como urbanas, por 

motivos já discutidos, e com isso mais uma vez há uma alteração nos dados. 

A partir da análise dos últimos censos nota-se um aumento significativo da 

população urbana dos municípios integrantes da RMN. Contudo, há uma grande 

disparidade entre esses municípios, o recém integrante da região metropolitana, Ielmo 

Marinho, destaca-se com as menores taxas de população urbana, atualmente apenas 
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13% de sua população é considerada urbana. O município de São Gonçalo do Amarante 

é o que apresenta um maior crescimento da população considerada urbana, que era de 

14% em 2000, passando para 85%, em 2010. Municípios como Extremoz, Macaíba, 

Nísia Floresta, Vera Cruz e Maxaranguape apresentam na última década uma 

diminuição do percentual da população considerada urbana.  

Com relação aos municípios que apresentaram um aumento da população 

urbana, vale salientar que tal aumento não se dá apenas em virtude do êxodo rural, 

como comumente é encontrado em diversos trabalhos científicos, mas também em 

virtude de o poder público passar a considerar mais áreas como sendo urbanas, como no 

caso dos municípios de Parnamirim e Natal, por serem considerados 100% urbanos, no 

resultado dos censos do IBGE não há nos dados a existência de população rural, o que 

tem sido questionado nesse trabalho. 

No que se refere a população absoluta nota-se que apesar de haver um 

crescimento populacional nos municípios da RMN, há uma desaceleração do mesmo. A 

Tabela 4 mostra o total de habitantes por município na RMN em uma série histórica 

que compreende os anos de 1991, 1996, 2000, 2007 e 2010, segundo dados do IBGE, 

além da representação em termos percentuais da população de cada município em 

relação a população total da região metropolitana.  

Em termos absolutos nota-se, nas últimas décadas, um aumento do total de 

habitantes em todos os municípios, apesar de haver uma desaceleração do crescimento 

demográfico neles. Por outro lado, percebe-se que em termos percentuais ocorre a cada 

período uma diminuição da representação de Natal, que em 1991 era de 

aproximadamente 67%, passando a 59% em 2010, em detrimento do aumento da 

representação principalmente de Parnamirim, que avança de aproximadamente 7% em 

1991 para cerca de 15% em 2010, e de outros municípios em percentuais bem 

inferiores. 

Vale salientar que esse aumento do percentual de população da RMN residindo 

em Parnamirim não está atrelado apenas a fatores internos ao município, mas é fruto do 
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transbordamento do crescimento urbano de Natal, que além de ter suas áreas livres 

diminuídas, ainda possui diversas áreas que atualmente estão sem exercer sua função 

social devido a fins especulativos.  

Os municípios de Ceará-Mirim, Monte Alegre, São José de Mipibu, Vera Cruz, 

Ielmo Marinho e Maxaranguape, em termos percentuais, diminuíram sua participação 

em relação a população total da RMN. 
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Tabela 4: Total de habitantes por município e representação da população da RMN de 1991 a 2010 

Ano: 1991 1996 2000 2007 2010 

Município 
Total de 

habitantes 

Representação 

da população 

da RMN (%) 

Total de 

habitantes 

Representação 

da população 

da RMN (%) 

Total de 

habitantes 

Representação 

da população 

da RMN (%) 

Total de 

habitantes 

Representação 

da população 

da RMN (%) 

Total de 

habitantes 

Representação 

da população 

da RMN (%) 

Ceará-Mirim 52.157 5,76 57.799 5,75 62.424 5,51 65.450 5,13 68.141 4,96 

Parnamirim 63.312 6,99 85.938 8,55 124.690 11,01 172.751 13,55 202.456 14,74 

Extremoz 14.941 1,65 17.684 1,76 19.572 1,73 21.792 1,71 24.569 1,79 

Macaíba 43.450 4,80 46.519 4,63 54.883 4,85 63.337 4,97 69.467 5,06 

Monte Alegre 15.871 1,75 16.266 1,62 18.874 1,67 20.590 1,62 20.685 1,51 

Natal 606.887 67,01 652.902 64,94 712.317 62,89 774.230 60,74 803.739 58,51 

Nísia Floresta 13.934 1,54 15.715 1,56 19.040 1,68 22.906 1,80 23.784 1,73 

São Gonçalo 

do Amarante 
45.461 5,02 56.582 5,63 69.435 6,13 77.363 6,07 87.668 

6,38 

São José do 

Mipibu 
28.151 3,11 31.784 3,16 34.912 3,08 36.990 2,90 39.776 

2,90 

Vera Cruz 7.970 0,88 9.316 0,93 8.522 0,75 10.313 0,81 10.719 0,78 

Maxaranguape 13.518 1,49 14.905 0,58 8.001 0,71 8.969 0,70 10.441 0,76 

Ielmo Marinho 9.106 0,38 9.239 0,01 10.249 0,37 11.649 0,39 12.171 0,38 

 

Total de 

habitantes 

(%) 

Total Est. 

Total de 

habitantes 

(%) 

Total Est. 

Total de 

habitantes 

(%) 

Total Est. 

Total de 

habitantes 

(%) 

Total Est. 

Total de 

habitantes 

(%) 

Total Est. 

RMN 905.652  37,5 1.005.410  39,4 1.132.670  40,8 1.274.691  42,3 1.373.616  43,4 

Rio Grande do 

Norte 
2.415.567   2.548.745   2.776.782   3.013.740   3.168.027 

  

Brasil 146.825.475   156.032.944   169.799.170   183.987.291   190.755.799   

Fonte: Elaboração própria; IBGE 
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Com relação ao crescimento da população total da RMN nas últimas décadas, 

nota-se a ocorrência de um crescimento em todos os períodos analisados, seja referente 

a população absoluta, resultante da soma da população dos municípios, seja da 

população relativa referente ao percentual de habitantes em relação a população total do 

estado. E um dos principais fatores que justificam esse crescimento é a migração, 

sobretudo de pessoas oriundas de outros municípios do estado. 

A tabela 5 mostra o nível de integração dos municípios integrantes da RMN, a 

partir de um estudo realizado pelo observatório das metrópoles que resultou em um 

relatório de pesquisa, e a taxa geométrica de crescimento em dois períodos, o primeiro 

que compreende o intervalo entre 1991 e 2000 e o segundo de 2000 a 2010. Quanto ao 

nível de integração nota-se que os municípios com alto nível são Parnamirim, São 

Gonçalo do Amarante e Extremoz, todos eles são limítrofes com Natal, além do 

município de Macaíba que apresenta nível médio de integração. O município de Nísia 

Floresta apresenta baixo nível de integração e os demais apresentam níveis muito 

baixos. Vale destacar que não há dados dos municípios de Maxaranguape e Ielmo 

Marinho uma vez que quando o estudo foi realizado estes municípios ainda não 

integravam a RMN. 

Quanto a taxa geométrica de crescimento, nota-se que com exceção de Vera 

Cruz todos os demais municípios apresentaram uma diminuição da mesma, apesar de 

ainda continuarem crescendo, mas em um ritmo menos acelerado. O município em que 

a população mais cresce ainda continua sendo Parnamirim, seguido por Macaíba e São 

Gonçalo do Amarante 
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Tabela 5: Taxa de Crescimento Populacional para os períodos 1991-2000 e 2000-2010 

na RM de Natal 

Nível de Integração Municípios 
Taxa Geométroca de Crescimento 

1991/2000 2000/2010 

Polo Natal 1,80 1,21 

Alto Parnamirim 7,82 4,97 

Alto Extremoz 3,05 2,3 

Alto São Gonçalo do Amarante 4,82 2,36 

Médio Macaíba 2,63 2,38 

Baixo Nísia Floresta 3,53 2,25 

Muito baixo Ceará-Mirim 2,02 0,88 

Muito baixo Monte Alegre 1,94 0,92 

Muito baixo São José de Mipibu 2,42 1,31 

Muito baixo Vera Cruz 0,75 2,32 

  RM de Natal 2,63 1,85 
      Fonte: Observatório das Metrópoles; IBGE 

  

Segundo Freire et al. (2015) as razões para o declínio do crescimento 

populacional são a diminuição do crescimento vegetativo em função da queda da taxa 

de fecundidade, que é uma tendência em todo o país, e o segundo fator seria a 

diminuição da imigração. O autor ressalta que em alguns municípios como é o caso de 

Parnamirim a imigração é o principal fator responsável pelo crescimento populacional 

já que por um lado o mesmo apresenta uma baixa taxa de fecundidade, apenas 1,6, e 

por outro lado possui a maior taxa de crescimento populacional da RMN, 4,97. 

 

3.4 Reestruturação produtiva e a dinâmica urbana na RMN a partir da década de 

1990 

 

Na década de 1990 há uma mudança no cenário econômico e populacional dos 

municípios da Região Metropolitana de Natal. É nessa década que ocorre a criação da 

RMN, com uma configuração diferente da atual, já que ao passar dos anos, novos 

municípios foram incorporados, mas que será discutido posteriormente. Para analisar 

essas mudanças no cenário econômico da RMN, será utilizado o conceito de 
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reestruturação produtiva, definido como “um conjunto de transformações de caráter 

estrutural, organizacional e técnico, fazendo-se refletir no espaço geográfico em sua 

totalidade” (AZEVEDO, 2013, p.114). 

Azevedo (2013) ao discutir a reestruturação produtiva potiguar afirma que até 

meados do século XX a economia do estado era essencialmente rural, destacando-se o 

cultivo da cana-de-açúcar na zona da mata e em parte do agreste, e a cotonicultura nas 

outras regiões do estado, a pecuária no sertão, e a atividade salineira no litoral centro-

norte e oeste. O autor destaca que nos anos 1960, de acordo com o IBGE, 

aproximadamente 70% da população economicamente ativa (PEA) do estado, estava 

vinculada a atividades agropecuárias, enquanto o setor industrial empregava apenas 8% 

da PEA.  

Nesse contexto, o autor destaca que com exceção das atividades salineira, 

mineradora e da indústria têxtil, a economia do RN vivenciou uma forte crise nas 

décadas de 1970 e 1980, crise esta, que foi agravada por um longo período de estiagem, 

comprometendo a produção agropecuária, setor que exercia um importante papel na 

economia do estado, o que gerou desemprego e com isso, um alto fluxo migratório para 

alguns municípios da RMN.  

O autor ainda afirma que na década de 1980, ocorreram várias mudanças no 

cenário econômico do estado, sobretudo em virtude de incentivos estatais, aliado a 

investimentos do capital privado, principalmente, no que concerne a (re)estruturação 

das atividades agropecuárias, pesca, turismo, mineração, construção civil, 

carcinicultura, indústria têxtil, comércio e serviços. Sobre a década de 1990 Azevedo 

(2013, p.118) aponta  

 

Nos anos 1990, os investimentos públicos e privados convergiram, 

sobretudo, para uma política de modernização econômica do estado, 

especialmente com base nas principais atividades: agricultura irrigada 

no Vale do Açu, o turismo no litoral leste, principalmente na capital e 

adjacências, petróleo e gás no litoral norte, parte do noroeste e Vale 

do Açu, sal também no litoral norte e parte do oeste, a pecuária 

leiteira no Seridó e parte do Agreste, comércio e serviços na capital e 
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nas principais cidades que se constituem como centros regionais, 

construção civil em Natal e Mossoró, dentre outros vetores 

representativos local ou regionalmente. Tal processo se insere no 

contexto daquilo que denominamos reestruturação produtiva, 

caracterizado também pela reestruturação do território. 

 

 

Todos esses eventos pretéritos contribuíram para ocorrência de uma 

reestruturação produtiva na RMN, em que se percebem algumas tendências como: a 

desconcentração industrial, o crescimento do comércio e dos serviços, com destaque 

para a atividade turística, a manutenção de algumas práticas agrícolas e a 

ressignificação de outras. 

Com relação ao setor industrial, nota-se que nas últimas décadas, as indústrias 

que outrora estavam concentradas no município de Natal, em virtude da criação do 

Distrito Industrial de Natal (DIN), criado na década de 1970, vem passando por um 

processo de desconcentração industrial que ocorre, principalmente, em detrimento da 

valorização imobiliária na capital e dos incentivos fiscais e monetários oferecidos por 

municípios vizinhos. Muitas indústrias saem de Natal e se instalam nos municípios 

vizinhos, principalmente Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Parnamirim. 

O que está intimamente relacionado a criação de distritos industriais nesses municípios, 

Macaíba, por exemplo, possui dois distritos industriais. Em 1997, foi criado o Centro 

Industrial Avançado, no qual o Governo do município como incentivo doou 120 

hectares de terras. 

Em 1985 ocorre a criação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial 

(PROADI), criado pela Lei nº 5.397. Esse programa objetiva apoiar e incrementar o 

desenvolvimento do setor industrial do Estado do RN, a partir da concessão de 

financiamento a empresas industriais. Segundo Araújo et.al. (2015) mais de 75% dos 

valores dos investimentos do programa são destinados a RMN, mas apesar disso, o 

mesmo não tem logrado êxito na atração de empresas tecnologicamente avançadas.  
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No que se refere ao setor terciário, houve um forte crescimento nesse período. O 

comércio ganha impulso, começam a ser instalados em Natal uma série de 

supermercados que oferecem, tanto serviços varejistas, quanto atacadistas. Esses 

supermercados passaram a ser instalados nas últimas décadas principalmente ao longo 

da BR-101, compreendendo os municípios de Natal e Parnamirim. Mas também, com 

filiais na Zona Norte da cidade e no bairro de Nova Parnamirim, em Parnamirim. O 

comércio informal também se intensifica, gerando mais empregos e renda para a 

população. 

Esse crescimento do comércio informal, segundo estudo realizado por 

FERNANDES (2008), que investigou esse tipo de comércio nas praias de Natal/RN, se 

dá por fatores como: a baixa escolaridade da população, que por isso encontra 

dificuldades de inserção no mercado de trabalho formal; os baixos salários, aliado a 

uma necessidade de complementação da renda da população; e ainda, a falta de 

incentivos fiscais e excesso de burocracias para se abrir uma empresa formal no Brasil. 

Todos esses fatores contribuem para que um grande contingente de pessoas se 

submetam as condições da informalidade, uma tendência bastante comum nos 

municípios brasileiros. 

No que se refere aos serviços, nota-se um forte crescimento, principalmente na 

capital Natal, que ainda hoje polariza os serviços médico-hospitalares e concentra a 

maior parte das instituições de ensino superior e técnico, apesar de nas últimas décadas 

algumas instituições de ensino técnico e superior terem se instalado em outros 

municípios da RMN, a exemplo de Parnamirim, onde foi construído um Instituto 

Federal de Educação Tecnológia (IFRN), Macaíba, onde há uma Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias, vinculada a UFRN, em Ceará-Mirim, um IFRN, e 

em São Gonçalo do Amarante, também um IFRN. Essa polarização das instituições de 

ensino e dos serviços médico-hospitalares é um dos fortes fatores do poder de 

polarização de Natal. 
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O turismo, também é impulsionado nesse período, ocorre a implantação do 

Megaprojeto Turístico Parque das Dunas/Via Costeira, na década de 1990, e uma série 

de outros projetos vinculados aos incentivos do Programa de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste - PRODETUR. Com incentivos governamentais, aliado a 

investimentos privados é gerado uma série de infraestruturas para viabilizar a atividade 

turística, desde infraestruturas viárias até a construção de pousadas, hotéis, resorts e 

restaurantes, nos pontos turísticos mais frequentados. 

Para se compreender a evolução do número de estabelecimentos vinculados aos 

setores da economia nos diferentes municípios da RMN, elaborou-se a Tabela 6, que 

apresenta tais valores em dois períodos selecionados, 1990 e 2014. A análise dos dados 

permite concluir que, com exceção do número de indústrias no município de 

Maxaranguape, que apresentou uma diminuição de 5 para 2 estabelecimentos, e, do 

número de estabelecimentos ligados a Construção Civil no município de Ielmo Marinho 

que permanece 0, aumentaram significativamente o número de estabelecimentos de 

todos os setores nos municípios da RMN. 

No que se refere a Indústria, o maior número de estabelecimentos está nos 

municípios de Natal, Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante. Esses três 

últimos municípios atraíram indústrias nessas últimas décadas em virtude da criação 

dos Distritos Industriais aliado ao processo de desconcentração industrial de Natal. Se 

comparado com o ano de 1990, o município de Macaíba foi o que apresentou um maior 

crescimento no número de indústrias, pois em 2014 o número de estabelecimentos 

industriais era aproximadamente dez vezes maior do que o número de estabelecimentos 

registrados no ano de 1990. Por outro lado, Ielmo Marinho e Maxaranguape são os 

municípios que menos possuem indústrias em seu território. 
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Tabela 6: Número de estabelecimentos de acordo com os setores da economia (1990 e 2014) 

Fonte: RAIS CAGED, 2014 

 

 

 

MUNICÍPIO 

1990 2014 

Indústria Construção 

Civil 

Comércio Serviços Agropecuária Indústria Construção 

Civil 

Comércio Serviços Agropecuária 

Ceará-Mirim 13 0 32 22 2 50 57 304 139 70 

Parnamirim 47 12 71 47 8 371 403 1653 1178 26 

Extremoz 3 0 2 8 0 16 20 103 81 15 

Ielmo 

Marinho 

1 0 0 1 1 5 0 11 4 14 

Macaíba 17 1 14 9 1 174 36 347 184 56 

Monte Alegre 2 0 4 2 1 12 10 51 26 28 

Natal 460 213 1828 1525 29 1334 2027 8089 9035 137 

Nísia Floresta 4 1 6 10 4 12 9 53 126 41 

São Gonçalo 

do Amarante 

37 5 28 14 4 118 129 336 185 41 

São José do 

Mipibu 

6 2 13 12 4 74 18 181 92 52 

Vera Cruz 1 0 0 1 0 14 1 27 10 11 

Maxaranguape 5 0 1 3 0 2 2 23 38 11 

RMN 596 234 1999 1654 54 2182 2712 11178 11098 502 
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Com relação a Construção Civil os municípios que se destacam são Natal, 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Natal, por ser um município de altos 

investimentos de capital imobiliário, em função de diversos fatores locacionais, como a 

concentração de algumas funções urbanas, infraestruturas e um forte potencial turístico, 

o que leva esse município a ser alvo de interesses de investidores estrangeiros. E, 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante por também serem alvos de investimentos de 

capital imobiliário, seja por fatores internos, seja pela proximidade com Natal, o que faz 

com que esses dois municípios se beneficiem com seu crescimento. Fazendo uma 

comparação com o número de estabelecimentos industrias registrados em Parnamirim 

no ano de 1990 e em 2014, verifica-se que nesse último ano esse número é 

aproximadamente trinta e três vezes maior do que no primeiro. Já em Natal esse 

número é nove vezes maior, apesar de que em termos absolutos esse município 

apresenta mais estabelecimentos. 

Nos setores de comércio e serviços, Natal e Parnamirim são os municípios que 

apresentam maior número de estabelecimentos. Contudo, vale destacar que levando em 

consideração o crescimento apresentado nesse período, nota-se um crescimento maior 

no município de Parnamirim e Macaíba, cujos estabelecimentos tanto de comércio 

quanto de serviços são mais de vinte vezes mais numerosos no ano de 2014 do que 

eram em 1990, enquanto que em Natal os estabelecimentos comerciais aumentaram 4 

vezes e os estabelecimentos de serviços, 6 vezes. Tal fato, evidencia um crescimento no 

dinamismo econômico desses municípios, que outrora eram mais dependentes dos 

serviços e da rede de comércio existentes no município de Natal. 

No que se refere aos estabelecimentos relacionados a agropecuária os 

municípios que apresentam mais estabelecimentos são Natal e Ceará-Mirim, porém 

esse último se destaca, caso seja levado em consideração o crescimento em relação ao 

período anterior, já que esse município apresentava em 2014, trinta e cinco vezes mais 

estabelecimentos agropecuários do que em 1990. 
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Com relação a análise dos dados de toda a RMN, percebe-se que o setor que 

apresentou maior crescimento no número de estabelecimentos em termos absolutos, foi 

o de comércio e o de serviços, já que em 1990, a RMN contava com apenas 1999 

estabelecimentos comerciais número que em 2014 aumenta mais de 5 vezes, havendo 

11178 estabelecimentos comerciais. Quanto aos estabelecimentos ligados a serviços 

que eram de 1654, passam para 11098, um aumento de mais de 6 vezes. 
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CAPÍTULO IV 

 



72 
 

4. A URBANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

NATAL 

 

A criação da região metropolitana de Natal e o alto índice de urbanização atribuído 

a alguns municípios estão relacionados, dentre outros fatores, ao interesse do grande 

capital, que se beneficia com a conversão da terra rural em solo urbano através de 

instrumentos normativos, garantindo uma maior confiabilidade para seus investimentos 

e a intensificação da prática de especulação imobiliária.  

Como o recorte empírico selecionado foi uma região metropolitana, vale a pena 

tecer algumas breves considerações acerca da região, nessa perspectiva político-

administrativa, sob a qual os municípios integrantes dessa RM estão inseridos. 

Primeiramente é fundamental entender essa região como algo derivada da ação do 

Estado, e dessa maneira sua formação está intimamente relacionada as 

intencionalidades e ao poder nela articulado. 

Raffestin (1993, p.182), discute duas questões pertinentes para compreensão do 

conceito de região 

 

1) Que a região permanece, ao menos até hoje, mais um objeto de 

discurso que de práticas; 2) é a partir dessa constatação que o trabalho 

do sociólogo consiste, sobretudo, em dar a essa questão um conteúdo 

relativo às relações sociais. Objeto de discursos versus objeto de 

prática, essa oposição pode constituir o primeiro elemento de um 

encadeamento de leitura possível. É inteiramente da lógica do Estado 

construir uma imagem de diversidade que ele assenta sobre a 

uniformidade. A região é dita, não vivida. 

 

Sendo assim, pode-se considerar que a RMN, tal como é constituída atualmente 

com seus 12 municípios, é definida como uma região metropolitana, em virtude mais da 

necessidade de se atender a um discurso e uma intencionalidade de articulações 

políticas, do que para legitimar a prática de um cotidiano de relações que configurem 
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uma região metropolitana. Há na realidade uma certa difusão nas relações aí 

estabelecidas. 

Raffestin (1993, p.182-183) ainda aponta que 

 

As aspirações de inúmeros grupos se dirigem para esse pólo regional: 

uma espécie de terra prometida, mas o Estado não o quer; então, ele 

multiplica os discursos sobre a região, de modo a manobrar uma 

grande quantidade de sentidos. 

 

Essa citação explica bem o que acontece na região metropolitana de Natal, já 

que de fato as aspirações de muitos se voltam para RMN, porém o Estado a nega muitas 

vezes. Faltam políticas territoriais voltadas para RMN, falta um planejamento integrado 

dos municípios, assim como a execução das leis; a região de fato tem sido muito mais 

presente no discurso do que no cotidiano. 

 

4.1 A urbanização do território: da compartimentação a totalidade 

 

Durante muito tempo as ciências humanas, incluindo a Geografia, estiveram 

preocupadas com a compartimentação do conhecimento, nas quais analisavam as partes 

isoladamente, sendo o todo considerado a soma das mesmas. Muitos pesquisadores da 

atualidade concordam que o todo não é a soma das partes, mas a relação entre elas, 

apesar de alguns na operacionalização de seus estudos ainda incorrerem nesse erro. 

Nesse capítulo objetiva-se discutir a urbanização do território na região metropolitana 

de Natal a partir da análise das variáveis selecionadas enquanto elementos indicativos 

do processo em questão. Contudo, para galgar tal análise é imprescindível discorrer 

acerca da importância da análise do território enquanto totalidade, já que muitos 

estudos têm se limitado a meras compartimentações, assim como se fazia há séculos 

atrás, ao analisar a cidade pela cidade ou o campo pelo campo, não se analisa o 

território como um todo, nem tampouco as áreas de influências dos municípios. 
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Nesse sentido, ao optar pela região metropolitana de Natal como recorte 

empírico desta pesquisa, parte-se do princípio que não há como compreender a cidade 

pela cidade, mas sim o território e a ações que o perpassa e o dinamiza, já que os 

municípios não estão isolados, eles participam de redes e por isso estão em constante 

interação com outros municípios, regiões e até países.  

O conceito centrar para a análise pretendida é o território, na tentativa de 

operacionalizar o conceito de espaço geográfico proposto por Santos (2009,p.63) 

enquanto “um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de 

objetos e sistemas de ações”.  

Por se tratar de uma capital e da principal cidade do estado, o município de 

Natal não pode ser entendido apenas pelo que ele tem, materialidade das variáveis 

consideradas, mas também pela influência que ele apresenta sob os outros municípios 

do estado, e sobretudo da RMN. Assim, apresentar um serviço como um hospital de 

média e alta complexidade não significa suficiência no sistema de saúde para o 

município, já que o mesmo atende a uma demanda do estado, por isso é necessário 

cautela na análise dos dados, que deve ser relacionada às hinterlândias para não incorrer 

em erros de interpretação. 

Sobre isso Santos (2010, p. 31) propõe um método de análise que 

 

... partirá da análise dos fatos de um ponto de vista integrado e levará 

em conta, de um lado, os dados atuais, sem esquecer a influência do 

passado, e, de outro lado, o estudo do que se passa dentro de cada 

organismo urbano, em função do que se observa na respectiva zona de 

influência e no ponto de origem das variáveis de base, no país ou fora 

dele. Tais estudos têm de ser feitos segundo aspectos dinâmicos, mas, 

com a preocupação de discernir os dinamismos atuais e passados de 

cada cidade e de sua ‘hintelândia’. 

 

 

A proposta de análise desse trabalho tem como base para compreender a 

urbanização na RMN a teoria de Milton Santos, que em seus estudos sobre esse tema 
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analisa a urbanização latino-americana e a urbanização brasileira. Contudo, busca-se 

propor uma metodologia diferenciada para compreender a urbanização na RMN por 

acreditar que não há como compreender a urbanização no Brasil, um país de dimensões 

continentais com uma diversidade em sua formação socioespacial, de forma 

homogênea. Caso contrário, incorrer-se-ia no erro de desconsiderar as inúmeras 

especificidades presentes em cada lugar. Para que tais especificidades sejam 

identificadas e compreendidas é necessário considerar as características da população e 

a configuração territorial. 

De antemão deve-se considerar que a urbanização no Brasil apresenta variações 

tanto de região para região, quanto dentro de um mesmo estado. E o tempo é um fator 

importante a ser considerado em sua relação com o espaço. Nesse sentido, concorda-se 

com Santos (2009) que as temporalidades não são as mesmas, mas se dão de forma 

simultânea e é com o estudo dessa simultaneidade, o tempo concreto, e das diversas 

temporalidades sobre uma porção da superfície terrestre que a Geografia deve se 

preocupar. 

O crescimento do processo de urbanização na Europa, por exemplo, teve a 

indústria como fator precursor, sobretudo nos séculos XVIII e XIX, já a urbanização 

nos países sul-americanos vieram apresentar um crescimento significativo no período 

pós-segunda guerra mundial, logo há que se falar em períodos distintos de tempo para 

compreender a urbanização na Europa e a urbanização brasileira.  

Também deve-se falar em características diferentes que dependem da 

configuração territorial de cada porção do território. No Brasil, a partir da década de 

1960, a população passou a ser considerada em sua maioria urbana e no Nordeste isso 

ocorreu na década de 1970. Contudo, a urbanização no Brasil não teve, na maior parte 

dos estados, a indústria como fator principal, nem tampouco a urbanização nos 

municípios da RMN; a indústria exerceu mais influência nas regiões Sudeste e Sul do 

que na Nordeste.   
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Para Santos (2009) a urbanização no Brasil se deu inicialmente sob duas 

situações, a primeira, a das civilizações urbanas relativamente antigas, onde uma 

população rural que incorpora as condições da vida contemporânea. E a segunda seria 

formada por populações imigradas, essa última situação ocorreu principalmente em 

países de urbanização e industrialização precoce. Essa última situação se enquadra 

melhor no exemplo do Sudeste do país e a primeira no caso da RMN. 

Para Lefebvre (1991) a urbanização da sociedade poderá apresentar uma escala 

de 0 a 100%. O ponto de partida é a ausência da urbanização ou natureza pura e, como 

ponto de chegada, a culminação do processo ou realidade urbana. Essa teoria é tratada 

por Lefebvre no âmbito das possibilidades, como uma virtualidade, apresentando como 

características a concentração urbana, o êxodo rural, a extensão do tecido urbano e a 

subordinação completa do agrário ao urbano. Contudo, essa teoria foi elaborada em um 

contexto de urbanização europeia e para que ela seja utilizada para compreender a 

urbanização no Brasil e mais especificamente na RMN são necessárias ressalvas. 

Primeiramente, é preciso refletir acerca do ponto final dessa escala de gradação, que 

admite uma sociedade 100% urbana, já que ao propor a análise a luz do pensamento 

geográfico se está analisando a urbanização do território e logo admite-se a coexistência 

do rural e do urbano. Nesse sentido, para a realidade do recorte empírico desta pesquisa 

não se admite uma sucessão completa do agrário ao urbano, mas sim a coexistência e 

interdependência destes conteúdos. Posteriormente, deve-se refletir sobre os estudos 

que tem sido realizados sobre a dinâmica da população no Brasil, enfatizando o local da 

residência, a partir de dados censitários. Paralelamente a migração de pessoas do campo 

para a cidade ocorreu também a criação de inúmeros municípios, aumentando 

consequentemente o número de áreas normativamente consideradas urbanas, o que 

acarreta no aumento do percentual de população urbana no Brasil e na RMN. Contudo, 

vale ressaltar que a teoria de Lefebvre é proposta como uma virtualidade para que não 

se incorra no erro de desconsiderá-la ou de utilizá-la de forma cristalizada, sendo assim, 

ela será utilizada nessa dissertação com adequações analíticas. 
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Esses processos explicitados por Lefebvre (1991) podem ser visualizados no 

Brasil, mas em proporções bem diferentes do modelo europeu, é preciso pensar na 

coexistência de elementos do rural e do urbano em um mesmo território ao invés de 

pensar em uma subordinação completa do agrário ao urbano, já que o Brasil ainda é um 

país com urbanização difusa e com fortes elementos do agrário, seja pela sua 

importância econômica, pois a pauta de exportação brasileiras os produtos da 

agricultura e da pecuária tem papel de destaque, seja pela presença marcante do modo 

de vida rural e pela própria rarefação de elementos do urbano. 

 

4.2 O processo de urbanização nos municípios integrantes da RMN 

 

A análise dos dados dos últimos Censos Demográficos do IBGE revela que os 

municípios brasileiros têm apresentado um forte crescimento urbano, principalmente a 

partir da segunda metade do século XX, crescimento esse que se aproxima do 

crescimento de cidades dos países desenvolvidos. Tal crescimento ocorre sob dois 

vieses, o primeiro é o viés do crescimento natural que, conforme Rochefort (2008) 

aponta, se deu em virtude da diminuição da taxa de mortalidade, após a Segunda Guerra 

Mundial e a permanência da elevada taxa de natalidade. Já o segundo viés é o das 

migrações, já que vários municípios brasileiros toram-se polos de atração de um grande 

contingente de migrantes. 

No entanto, concorda-se com Rochefort (2008) que apesar do crescimento 

populacional das cidades ter sido acentuado, o nível de vida médio de vida da 

população não acompanhou tal crescimento. Para esse autor há uma substituição da 

pobreza rural pela pobreza urbana, contudo, considera-se que ocorre mais do que uma 

substituição, há uma simultaneidade da reprodução da pobreza através de um processo 

de ampliação e reprodução da mesma. Milhares de pessoas migraram do campo para as 

cidades, gerando uma demanda maior por infraestruturas, serviços e comércio, contudo 

o crescimento da população urbano se deu em um ritmo bem mais acelerado do que a 
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oferta de determinados serviços e produtos e a infraestrutura tornou-se cada vez mais 

insuficiente.  

Essa tendência nacional também foi vivenciada no Rio Grande do Norte e, 

sobretudo, nos municípios integrantes da região metropolitana de Natal, que 

apresentaram elevadas taxas de crescimento de população. Vários fatores contribuíram 

para isso, a exemplo dos períodos de estiagem cíclicos (seca) que atingem os 

municípios interioranos, que associados a ausência de infraestrutura hídrica, geraram (e 

ainda geram) fluxos migratórios em direção a esses municípios da RMN, em especial a 

partir da década de 1970. Além desse aspecto, transformações técnicas ocorridas na 

agropecuária e mudanças apresentadas pela economia potiguar, em especial a partir da 

década de 1980, a crise algodoeira, além da rarefação dos serviços básicos no interior 

do estado, e a ampliação desses serviços assim como do comercio na capital e 

municípios do entorno, os converte em pólo de atração de migrantes. E, é justamente 

nesse período em que ocorre a maior taxa de crescimento populacional registrada no 

município de Natal, como foi analisado no capítulo anterior, surgindo assim uma maior 

demanda por determinados serviços e produtos o que influenciou na instalação de 

estabelecimentos comerciais, indústrias e ligados a serviços. 

Nesse contexto, a urbanização se dava pelo crescimento populacional e pela 

expansão da atividade comercial, de serviços e infraestrutura. O crescimento mais 

acentuado se dava na capital. Dados do IBGE referente a população do município de 

Natal, mostram que o índice de crescimento da população natalense entre as décadas de 

1940 e 1980, foi sempre superior a 50% de uma década para outra. No entanto, similar 

ao que ocorreu em todo o país, a partir de 1991, houve uma queda desse índice de 

crescimento populacional em Natal. Sobre a diminuição das taxas de crescimento, 

Locatel & Azevedo (2010), destacam que 

 

No caso específico de Natal, existe outro fator que contribuiu para a 

desaceleração do crescimento populacional e urbano nesse último 

período, que é a escassez de áreas disponíveis a expansão horizontal, 
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mesmo com a existência de vazios urbanos como reserva de valor, o 

que torna o valor dos terrenos bastante elevado. Com efeito, os 

agentes produtores do espaço urbano são levados a construírem os 

seus empreendimentos horizontais (casas) nos limites municipais ou 

além destes, atingindo municípios vizinhos.  

 

O que se nota em Natal, não é uma escassez de terras propriamente dita, a 

escassez é gerada, no âmbito do discurso, como uma estratégia de valorização de terras 

e imobilização do capital. Existem diversas áreas nos municípios da RMN, que tem 

servido como reserva de valor, na expectativa de seus proprietários de que essas áreas 

se valorizem, seja pela implantação de novas infraestruturas ou pela espera das 

condições “ideais” de mercado.  

As áreas de especulação costumam se localizar nas periferias dos centros 

urbanos e cada vez mais essa prática tem se estendido aos municípios circunvizinhos a 

Natal, como os municípios de Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e 

Extremoz. O que se percebe é um crescimento populacional e de área construída que 

transborda para os municípios de Parnamirim, Macaíba, Extremoz e São Gonçalo do 

Amarante. A proximidade desses municípios com Natal, além de resultar no 

transbordamento, influencia a dinâmica econômica do município, já que esses 

municípios participam também na condição de fornecedores de mão de obra, o que gera 

um fluxo diário de pessoas. 

Esse crescimento do tecido urbano de Natal que extrapola seus limites 

municipais e que concerne forte poder de centralidade à capital sobre os municípios 

circunvizinhos, faz com que Natal gere demandas que já não podem ser supridas em 

sua delimitação territorial, ocasionando uma incorporação de funções urbanas e 

infraestrutura pelos municípios do entorno. Um exemplo disso é a localização do antigo 

Aeroporto Internacional Augusto Severo, em Parnamirim, do novo aeroporto 

internacional instalado em São Gonçalo do Amarante e do aterro sanitário no município 

de Ceará-Mirim.  
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É importante considerar que a urbanização nos municípios integrantes da RMN 

não podem ser compreendidos de forma homogênea já que vem se dando em diferentes 

temporalidades e gerando, dentro de um mesmo território, diferentes níveis técnicos. 

 

4.3 Índice de urbanização: as densidades e rarefações do conteúdo urbano 

 

Muitos estudos geográficos utilizam o tamanho da população para medir os 

diferentes graus de urbanização e consideram metodologias semelhantes para 

compreender a urbanização em diferentes territórios, que tiveram formações 

socioterritoriais distintas e, portanto, apresentam configurações territoriais e 

características diferentes. Contudo, concorda-se com Santos (2009, p.82) quando o 

mesmo afirma que “...o mesmo número pode muito bem revelar realidades diversas 

num mesmo país ou numa mesma cidade”. Nesse sentido propõe-se uma metodologia 

que leve em consideração um amplo conjunto de variáveis de cada município, por 

considerar, como já explicitado, que compreender a urbanização nos municípios da 

região metropolitana de Natal não é o mesmo que compreender a urbanização em São 

Paulo ou em Paris. Nessa perspectiva elaborou-se um índice para medir os níveis de 

urbanização na RMN, variando de 0 a 1, sendo 0 a ausência de urbanização a e 1 

urbanização completa. Porém nenhum município apresenta esses dois extremos, já que 

não há na RMN um município sem nenhum resquício de urbanização, nem tampouco 

um município completamente urbano. A urbanização na RMN apresenta diversas 

peculiaridades, em virtude dos diferentes conteúdos que ela contém, em relação a 

urbanização da região sudeste do país ou dos países europeus, por exemplo. São níveis 

técnicos diferentes, logo não há como elaborar esse índice comparando níveis tão 

diferentes de urbanização. 

Esse índice levará em consideração as variáveis já citadas na metodologia, no 

que se refere ao número de estabelecimentos, pessoal ocupado e níveis técnicos, já que 

Santos (2009, p.21) defende que 
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...o espaço dos países subdesenvolvidos é marcado pelas enormes 

diferenças de renda na sociedade, que se exprimem, no nível regional, 

por uma tendência a hierarquização das atividades e, na escala do 

lugar, pela coexistência de atividades de mesma natureza, mas de 

níveis diferentes. 

 

Logo, ao agrupar os estabelecimentos de comércio, serviços e indústria de 

acordo com a complexidade se está considerando esses diferentes níveis técnicos. Há 

atividades semelhantes nos diferentes municípios da RMN, tanto no campo, como na 

cidade, o que mudam são os níveis técnicos. Os serviços médicos, por exemplo, não é 

exclusividade da cidade, mas é lá onde encontra-se os hospitais com maior nível 

técnico, apresentando equipamentos e instalações mais sofisticados, uma maior equipe 

médica, um maior número de leitos, serviços ambulatórios, de urgência e emergência 

que dificilmente seriam encontrados em um território com baixos índices de 

urbanização. 

A técnica é na realidade uma das dimensões da urbanização, podendo existir em 

um mesmo espaço diferentes níveis técnicos, e essa desigualdade nos níveis técnicos é 

uma das responsáveis pela geração da hierarquia entre os lugares, sobre a qual Santos 

(1994, p. 30-31) afirma  

 

Na verdade, se um instrumento de trabalho, por exemplo uma fábrica, 

em virtude das suas características técnicas, apenas pode alcançar 

determinado desempenho (por exemplo, uma certa produção, 

utilizando uma certa quantidade de energia, capital de giro, mão-de-

obra etc.) a idade dos instrumentos de trabalho tem implicações com ó 

resto da economia (em virtude das possibilidades concretas de 

relações) e com o emprego (em virtude das 30 possibilidades 

concretas de oferta de postos) e assim por diante. Como essas relações 

presidem à hierarquia entre lugares produtivos, as possibilidades de 

expansão ou de estancamento diferem para cada lugar. Fique claro 

que isso não é, apenas, um resultado do que nesse lugar se produz, 

mas, e sobretudo, do que é produzido no conjunto dos lugares de um 

espaço dado. A posição relativa de cada lugar é dada, em grande 
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parte, em função das técnicas de que é portador o respectivo meio de 

trabalho. 

 

Também deve-se considerar na análise dos dados as especificidades de cada lugar. 

Sobre isso Santos (2009) defende que os espaços dos países subdesenvolvidos se 

organizam em função de interesses distantes em escala mundial, e as forças de 

modernização são impostas de maneira seletiva, não sendo as variáveis modernas 

acolhidas ao mesmo tempo e nem em todos os lugares. Segundo o autor a cada 

modernização ocorre a conquista de novos pontos ou zonas, transformando espaços 

neutros em espaços operacionais, cujo impacto das forças não é igual para as diversas 

variáveis. Mas é a combinação das variáveis que dá a característica ao lugar. 

É nesse sentido que defende-se a ideia de diferentes níveis técnicos de 

urbanização, pois as forças de modernização atuantes na RMN não são as mesmas em 

todos os municípios e estes não sofrem os mesmos impactos já que os lugares possuem 

características distintas. Cada município se moderniza de forma diferente a depender de 

suas especificidades, já que são elas que determinarão a intensidade da força, seja no 

sentido da modernização seja no sentido da inércia. E é na cidade onde estão os mais 

altos níveis técnicos e a maior modernização. 

Santos (2008, p.20) sustenta que 

 

Os componentes do espaço são os mesmos em todo o mundo e 

formam um continuum no tempo, mas variam quantitativamente e 

qualitativamente segundo o lugar, do mesmo modo que variam as 

combinações entre eles e seu processo de fusão. Daí vem as 

diferenças entre espaços. 

 

Portanto as variáveis consideradas foram as mesmas para todos os municípios, 

porém o resultado do índice revelará a diferença entre eles. A análise dos dados permite 

perceber que há densidades diferentes das variáveis selecionadas em cada município, 

onde há maior densidade das variáveis há um maior índice de urbanização. A seguir 
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foram elaborados alguns mapas a fim de compreender como essas variáveis estão 

especializadas nos municípios da RMN. 

O comércio na RMN está fortemente concentrado em Natal, conforme o mapa C 

da Figura 04, que mostra o número de estabelecimentos comerciais. Esta realidade está 

fortemente relacionada a polarização que Natal exerce sobre os outros municípios do 

estado, sobretudo no que se refere ao comércio de média e alta complexidade, já que 

diariamente pessoas são atraídas dos diferentes municípios do estado a procura de 

produtos ofertados por esse comércio e que em grande parte das vezes é monopolizado 

por Natal, que conta com mais de 80% dos estabelecimentos dessa modalidade do 

comércio da RMN.  
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Figura 04: Caracterização do comércio dos municípios integrantes da RMN
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Parnamirim é o segundo município que possui mais estabelecimentos ligados ao 

comércio, o que está relacionado, entre outros fatores, a contiguidade deste com Natal, 

que possibilitou o transbordamento do tecido urbano da capital para Parnamirim. Os 

demais municípios apresentam uma participação pequena no percentual total do 

comércio na RMN. 

Nessa perspectiva, não é suficiente apenas a localização desses 

estabelecimentos, pois é preciso analisar o comércio em cada município levando em 

consideração suas diferentes demandas e contextos socioeconômicos. A análise do 

Mapa A da Figura 04, permite constatar que em todos os municípios da RMN o 

comércio de baixa complexidade supera numericamente o de média e alta 

complexidade, existindo inclusive municípios em que essa última modalidade de 

comércio inexiste, são eles: Maxaranguape, Extremoz, Ielmo Marinho, São Gonçalo do 

Amarante e Monte Alegre, sendo a demanda desse tipo de comércio gerada nessas 

localidades, mas supridas por Natal. Os municípios que ainda apresentam uma 

porcentagem significativa de estabelecimentos de comércio de média e alta 

complexidade são Parnamirim e Natal, seguido por Ceará-Mirim. 

No que se refere ao percentual do pessoal ocupado no comércio, conforme 

Mapa B da Figura 04, os municípios de Parnamirim, com 29%, e Natal com 18 %, se 

destacam. Enquanto os municípios de Monte Alegre, Vera Cruz e Ielmo Marinho 

contam com menos de 4% e Nísia Floresta e Extremoz e Maxaranguape menos de 8% 

da população ocupada no comércio, o que demostra a pouca expressividade do setor 

comercial nesses municípios. 

A análise desses mapas revela a densidade do comércio na capital que exerce 

poder de polarização sobre os outros municípios da RMN e até mesmo de outras 

regiões do estado e a rarefação do comércio de média e alta complexidade em grande 

parte nos municípios da região metropolitana. Além, do grande percentual de pessoal 

ocupado no comércio no município de Parnamirim. 
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A Figura 05 contém mapas com o número de estabelecimentos por município 

relacionados ao setor de serviços (C), o percentual do pessoal ocupado nesse setor (B), 

e também a divisão percentual por complexidade do serviço prestado (A). A análise 

desses mapas, revela mais uma vez a superioridade de Natal em números de 

estabelecimentos vinculados ao setor, sendo esse município responsável por mais de 

80% dos estabelecimentos de serviços da RMN, seguido por Parnamirim. Essa 

superioridade, assim como na análise dos dados do comércio, estão relacionados a dois 

fatores principais: o primeiro é o tamanho da população de Natal, bem superior a dos 

outros municípios, o que consequentemente gera uma demanda maior; e, o segundo 

fator, consiste na centralidade que Natal exerce em relação aos outros municípios do 

estado, o que aumenta significativamente a demanda por serviços, sobretudo de média e 

alta complexidade. 

O município de São Gonçalo do Amarante é o terceiro município com maior 

número de estabelecimentos, o que está relacionado, tanto com o crescimento 

imobiliário e populacional do município nos últimos anos, quanto a proximidade e 

relações estabelecidas sobretudo com a Zona Norte de Natal.  

Com relação a caracterização dos serviços de acordo com a complexidade 

percebe-se a existência de um maior equilíbrio, em comparação com os dados da 

variável comércio. Nos estabelecimentos de serviços de média e alta complexidade sob 

o ponto de vista percentual destacam-se os municípios de Natal, Parnamirim, Ceará 

Mirim e São Gonçalo do Amarante. Em contrapartida, os municípios de Vera Cruz, 

Nísia Floreta e Extremoz apresentam os menores percentuais de serviços de média e 

alta complexidade. 
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Figura 05: Caracterização dos serviços dos municípios integrantes da RMN 
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No que se refere ao pessoal ocupado nos serviços, Natal se destaca com 35% do 

total de pessoal ocupado no comércio, seguido por Parrnamirim e Nísia Floresta com 

22%. Em números absolutos Nísia Floresta possui bem menos trabalhadores nesse setor 

do que os outros dois municípios citados, no entanto, em número relativo se assemelha 

a Parnamirim. Os municípios de Vera Cruz, Ielmo Marinho e Monte Alegre são os que 

apresentam o menor percentual de pessoal ocupado nesse setor. 

Com relação a análise dos dados da variável indústria é necessário, antes de 

mais nada, lembrar que esse setor nunca ocupou um lugar de destaque na economia da 

RMN. Foi somente após a década de 1970, como resultado de incentivos da SUDENE, 

que o setor industrial na região metropolitana ganha maior impulso. Essa variável 

apresenta um maior equilíbrio já que é prática comum as capitais brasileiras transferir 

parte de suas indústrias para municípios vizinhos, pois o preço da terra é mais barato e 

assim é possível ter mais terras disponíveis para a instalação da plantas de produção. 

No caso de Natal, o primeiro destino de suas indústrias foi o município de Parnamirim, 

por isso esse município aparece no mapa, Figura 4, como o segundo município com o 

maior número de estabelecimento, contando com 17% das indústrias de baixa 

complexidade e 20% das de média e alta complexidade, enquanto Natal apresenta 57% 

da indústria de baixa complexidade e 46% da indústria de média e alta complexidade.  

Outros municípios também foram e vem sendo destinos, seja para indústrias 

transferidas de Natal e até mesmo Parnamirim, seja para implantação de novas 

indústrias, com destaque para Macaíba que atualmente conta com 13% das indústrias de 

baixa complexidade e 18% das indústrias de média e alta complexidade. Também 

merecem destaque os municípios de São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu.
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Figura 06: Caracterização das Indústrias nos Municípios Integrantes da RMN 
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No mapa A da Figura 06 é possível visualizar como estão divididas, por tipo, as 

indústrias nos municípios da RMN, nota-se que a maior parte das indústrias em todos 

os municípios são de bens de consumo duráveis e a menor parte são de bens de 

produção (179 estabelecimentos). Os municípios que possuem um maior percentual de 

suas indústrias do tipo agroindústria são Ceará Mirim, Extremoz e Nísia Floresta. No 

que se refere ao percentual do pessoal ocupado os destaques são os municípios de São 

Gonçalo do Amarante e Macaíba. Porém, se considerado valores absolutos (Mapa C) 

Natal ainda é o município com maior número de estabelecimentos. 

Na Figura 07 há uma caracterização da infraestrutura dos municípios integrantes 

da RMN, e por mais que se perceba uma densidade, das variáveis utilizadas para 

analisar a infraestrutura básica, nos municípios de Natal e Parnamirim percebe-se áreas 

de rarefação no interior dos próprios municípios. A densidade é interrompida em alguns 

pontos por rarefações, permitindo a coexistência em uma mesma paisagem de áreas 

densas e rarefeitas. Até mesmo em áreas de densidade elevada há, a depender dos 

bairros, densidades maiores e menores, assim como rarefações. É comum em áreas 

mais valorizada ocorrer a implantação de infraestrutura por iniciativa privada para 

valorizar ainda mais a área, como no caso dos grandes condomínios residenciais.  

É interessante notar que grande parte desses condomínios residenciais tem sido 

construídos longe do centro da cidade, pois muitas pessoas almejam um modo de vida 

mais tranquilo, longe do caos dos centros comerciais da cidade. São terrenos afastados, 

com presença de áreas verdes e uma infraestrutura exclusiva e diferenciada, que são 

habitados por pessoas de classes sociais mais elevadas. A maioria desses condomínios 

estão no município de Parnamirim em função da maior disponibilidade de áreas não 

construídas. 

Monte Alegre, Ielmo Marinho, Extremoz e Nísia Floresta são os municípios 

com menor densidade de infraestrutura. Esses dois últimos, por exemplo, apresentam 

pouco mais de 20% de seus domicílios em áreas pavimentadas. Nísia Floresta possui 

menos de 30% de seus domicílios com iluminação pública e pouco mais de 60% 
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abastecidas com água. Dentre as variáveis selecionadas a que possui maior rarefação 

nos municípios é a pavimentação. 
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Figura 07: Caracterização da infraestrutura dos municípios integrantes da RMN 
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A Figura 08 é explicitado o percentual do pessoal ocupado na administração 

pública, em relação ao pessoal ocupado total de cada município e o número de 

estabelecimentos total relacionado a administração pública, em cada município. Essa 

variável foi selecionada em virtude da relevante participação desse setor no número de 

empregos, o que afeta diretamente na dinâmica da economia da RMN. Há municípios 

como Extremoz e Nísia Floresta que tem mais de 30% dos empregos formais são vagas 

relacionadas a administração pública. A exceção de Macaíba, cujo percentual é de 18%, 

em todos os outros municípios da RMN esse percentual está entre 21% e 30%. No que 

se refere aos estabelecimentos o destaque é para Natal que conta com 80% dos 

estabelecimentos relacionados a administração pública da RMN, esse número está 

relacionado ao fato de ser a capital do estado e por isso grande parte das instituições 

públicas da administração direta do RN e Federais, além das instituições indiretas, 

estarem localizadas nesse município. 
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Figura 08: Estabelecimentos e pessoal ocupado na administração pública na RMN  
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Da combinação dessas variáveis foi elaborado o índice de urbanização, cuja 

análise associada com o contexto em que cada município está inserido na Região 

Metropolitana e o papel que desempenha contribuem para compreensão do processo de 

urbanização. Para chegar a esse índice foi necessário a utilização de dados relativos já 

que em virtude da imensa superioridade de densidade do município de Natal, os dados 

absolutos seriam inviáveis, o que dificultaria a criação de um índice. A Figura 09 

apresenta os valores do índice calculados para cada município. 

Também é importante ressaltar que nesse índice é considerada a densidade 

técnica ao passo que algumas variáveis são subdivididas de acordo com a 

complexidade, logo afirmar que o índice de urbanização de Natal é 0,9 não é o mesmo 

que afirmar que Natal é 90% urbano, nem tampouco que em todo o território de Natal o 

nível de urbanização é igual, pois há diferenças de densidades em um mesmo 

município. Então, afirmar que o índice de urbanização de Natal é 90% é considerar que 

a média do nível técnico de urbanização de Natal, de acordo com a realidade do estado 

e com o tamanho da população é de 90%. 

Os valores do índice variaram, no caso da RMN, de 0,5 a 0,9. Nota-se a 

rarefação do conteúdo urbano em alguns municípios integrantes da Região 

Metropolitana de Natal, sobretudo Extremoz, Monte Alegre, Vera Cruz e Nísia 

Floresta. Tal rarefação é percebida principalmente na análise dos dados referentes a 

comércio, serviços e indústrias de média e alta complexidade, além dos dados de 

infraestrutura. Apesar dos dados do censo demográfico do IBGE considerarem grande 

parte da população da RMN como urbana, nota-se que o processo de urbanização tem 

se manifestado de forma bem desigual gerando contradições no espaço. 

 

 

 

 

 



96 
 

Figura 09: Índice de Urbanização dos Municípios Integrantes da RMN 
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Enquanto o município de Natal apresenta uma densidade do conteúdo urbano, o 

que não significa inexistência do conteúdo rural, seguido pelo município de 

Parnamirim, outros municípios apresentaram índices baixos, comprovando uma 

rarefação do mesmo. Também há que se considerar que dentro de um mesmo município 

há densidades diferentes, por exemplo, o município de Natal apesar do alto índice de 

urbanização, apresenta áreas de rarefações do conteúdo urbano, como por exemplo, 

algumas áreas na Zona Norte de Natal, em que não há pavimentação, a iluminação 

pública é precária, o modo de vida de parte da população é essencialmente rural e é 

comum práticas agrícolas com especificidades do conteúdo rural. 

Percebe-se que o maior índice de urbanização é verificado no município de 

Natal, seguido pelos municípios vizinhos, Parnamirim, que apresenta-se em processo de 

conurbação com Natal, e por isso se beneficia do transbordamento da mancha urbana da 

capital; e, São Gonçalo do Amarante, que recebe forte influência da zona norte. A 

proximidade com Natal tem contribuído para ocorrência de um forte crescimento 

imobiliário e populacional nesses municípios, o que consequentemente aumenta a 

demanda e disponibilidade de comércio, infraestrutura e serviços. Além disso, com a 

valorização do solo de Natal muitas indústrias são transferidas para essa localidade, 

aumentado assim o número de empregos nos municípios.  
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5. O USO AGRÍCOLA DO TERRITÓRIO NA REGIÃO METROPOLITANA 

DE NATAL: DESCONSTRUINDO O MITO DA EXCLUSIVIDADE URBANA 

 

De acordo com a legislação vigente e alguns estudos acadêmicos realizados, 

Natal e Parnamirim são considerados municípios 100% urbanos. Seria possível fazer tal 

afirmação? Será que em um contexto com presença de ruralidade e uma dependência 

econômica tão forte do setor primário é possível falar em um território com ausência do 

conteúdo rural? Será que a exclusividade urbana não seria apenas mais um mito 

propagado pelo discurso hegemônico, fruto de interesses das firmas e das instituições? 

Essas indagações serviram de combustível para elaboração deste capítulo que 

busca discutir o uso agrícola do território na RMN a luz das ideias de 

complementaridade rural-urbano e da interdependência entre campo e cidade. Foi dado 

ênfase nos municípios considerados normativamente como 100% urbanos, Natal e 

Parnamirim, e foram analisadas as repercussões dessa normatização. 

 

5.1 A complementaridade rural-urbano e a interdependência entre campo e cidade 

 

Conforme ressaltado ao longo dessa dissertação, essa pesquisa considera o rural 

e o urbano enquanto conteúdos do espaço geográfico e essa afirmação pressupõe a ideia 

de que, sendo conteúdo, é possível a coexistência dos mesmos em um mesmo território. 

Sendo assim, relacionando a ideia de espaço proposta por Santos (2001), como sendo o 

espaço a síntese em um dado momento, de um sistema complexo de ações e objetos, 

cada um desses objetos, sendo formas, são também repletos de conteúdo ou conteúdos, 

e as próprias ações são influenciadas por estes conteúdos presentes no espaço. Daí ser 

difícil afirmar que um território, com tamanha complexidade como a RMN admita a 

exclusividade do conteúdo urbano. 

Mesmo em meio ao avanço tecnológico que marca o meio técnico-científico-

informacional não se pode admitir a homogeneização das técnicas, nem tampouco do 
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tempo. A partir da década de 1960 ocorre um processo de modernização da agricultura 

e da economia no Brasil, que influenciou e influência sobremaneira a RMN. Mas esse 

processo vem acompanhado de permanência de antigas técnicas, permitindo a 

coexistência entre elas e as novas técnicas. Assim, ocorre a partir desse período, uma 

intensificação do processo de urbanização do território no Brasil, mas isso não 

pressupõe necessariamente a exclusão/sucessão do rural, mas sim a coexistência com o 

urbano. 

O processo de urbanização aliado aos interesses capitalistas assume 

características diferentes a depender das especificidades dos lugares em que ocorrem, 

gerando densidades diferentes desse conteúdo. Cada um desses lugares possui arranjos 

particulares, que aliado as novas ações possibilitam as diferenças de densidade tanto do 

conteúdo rural quanto do urbano. Santos e Silveira (2001) defendem que apesar de 

haver uma lógica racionalizante imposta de cima, os lugares por si só conseguem   

manifestar   outras   expressões   que   tem   sua própria   lógica. Por isso, a necessidade 

de se estudar o uso agrícola do território, mesmo em municípios considerados, em 

virtude dessa lógica racionalizante, como totalmente urbanos. 

Também é importante ressaltar nesse capítulo que o campo e a cidade, enquanto 

formas-conteúdo, possuem uma relação de dependência mútua, já que um não se 

mantém sem o outro. É da cidade, enquanto uma forma resultante da densidade do 

conteúdo urbano, mas não de inexistência do conteúdo rural, que saem as decisões do 

que se faz no campo, é nela onde se desenvolvem as relações intersetoriais entre 

agricultura e os demais setores da economia. Em outras palavras, o campo precisa da 

cidade, mas a cidade não se mantém sem o campo. As atividades desenvolvidas no 

campo influenciam desde o valor dos salários pagos ao trabalhador da cidade (quanto 

mais alto o preço do alimento, mais caro torna-se a reprodução da força de trabalho) até 

o preço de produtos industrializados, que de forma direta ou indireta necessitam de 

insumos provenientes da agricultura. 
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Na pesquisa de campo realizada no município de Natal encontrou-se uma 

paisagem que ilustra bem a coexistência de elementos do rural e do urbano em um 

mesmo lugar, o que comprova que Natal não é de fato 100% urbano. Na Figura 10 está 

o registro de aspectos da Fazenda França, situada no bairro de Pajuçara, na Zona Norte 

de Natal. A primeira contradição já está no fato de existir uma fazenda em que é 

desenvolvida a pecuária bovina de tamanha dimensão em uma área considerada como 

100% urbana. Na terceira fotografia, por exemplo, pode-se observar um aspecto típico 

do rural, que são as casas dos trabalhadores dentro da grande propriedade. Já na quarta 

imagem é possível visualizar uma área sinalizada com um outdoor onde está sendo 

construído um grande condomínio horizontal, que contará com um conjunto de 

infraestruturas específicas, e a direita a porteira e cerca da fazenda, ou seja, a 

coexistência de elementos do rural e do urbano. 

 

Figura 10: Fazenda França localizada no bairro de Pajuçara, Natal/RN 

 
Foto: Elizabete Rodrigues, 2016 
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Nesse mesmo bairro e em outros bairros, sobretudo da zona Norte de Natal, são 

encontradas várias propriedades em que são desenvolvidas a agricultura, e que possuem 

características bem específicas do conteúdo rural. Nessas propriedades geralmente há 

uma casa de arquitetura simples, que em alguns casos é do proprietário da terra e em 

outros casos é apenas do morador que trabalha em troca de parte da produção, da 

moradia e de um valor em dinheiro, além da área destinada a plantação. Essas 

propriedades dividem espaço na paisagem com residências bem características do 

urbano e com estabelecimentos comerciais. É comum inclusive visualizar ruas sem 

calçamento, onde estão situados esses estabelecimentos agropecuário e logo em seguida 

uma rua calçada com residências e uma estrutura de comércio local. 

No município de Parnamirim, essas coexistências também podem ser 

visualizadas na paisagem. Na pesquisa de campo encontrou-se uma fazenda onde há 

criação de bovinos e equinos em uma área calçada, com iluminação, rede de internet e 

televisão a cabo disponível, na mesma rua de um pequeno supermercado, de um posto 

de combustível e de condomínios. 

Logo, esses são exemplos claros de que é necessário analisar o uso território 

para se entender a urbanização, assim como é preciso compreender a urbanização para 

se entender como os diferentes usos do território se manifestam, inclusive o agrícola. 

Os conteúdos rural e urbano não se anulam totalmente, eles podem coexistir, até mesmo 

em virtude da relação de interdependência existente entre o campo e a cidade. 

 

5.2 O uso agrícola do território na RMN: da agricultura com especificidades 

rurais à agricultura urbana 

 

Uma das mais importantes descobertas da humanidade foi a prática agrícola pois 

ela possibilitou a sedentarização do homem e, consequentemente, a formação dos 

aglomerados urbanos, apesar de desde o princípio essa atividade estar vinculada ao 

campo, pois na idade antiga a cidade era basicamente o lócus da regulamentação, onde 

eram elaboradas as leis e de onde saíam os comandos, e o centro do comércio. 
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Contudo, não se pode afirmar que a agricultura é uma prática exclusiva do 

campo, pois há muito tempo a agricultura também é praticada nas cidades e ela não 

necessariamente é indicador de ruralidade, Locatel (2009). Há um tipo de agricultura 

denominada de agricultura urbana que é praticada na cidade, mas que não possuem 

características do conteúdo rural, como um caso encontrado no bairro de Capim Macio 

em Natal. 

Nesse sentido é importante definir o que se entende por agricultura urbana, já 

que muitas são as definições que, em grande parte, consideram apenas abrange a 

agricultura localizada no perímetro urbano. Mas como nessa dissertação considera-se o 

urbano como conteúdo e a coexistência dele com o rural, seria incoerente utilizar tal 

definição, além do mais conforme já justificado, no Brasil há várias áreas consideradas 

como perímetro urbano, mas sem nenhuma densidade deste conteúdo. 

Mougeot (2000) discute as definições historicamente atribuídas a agricultura 

urbana. Segundo ele, a maioria dos autores ao tratar desse tipo de agricultura se referem 

apenas a etapa produtiva da atividade, mas nas definições mais recentes são incluídas 

também as etapas de processamento e comercialização, e as interações entre todas essas 

etapas. Mougeot (2000) defende que na agricultura urbana, a produção, o 

processamento e a venda possuem uma tendência a estar mais inter-relacionados no 

tempo e no espaço, em virtude de estarem com uma maior proximidade geográfica e em 

função de na cidade os fluxos de recursos acontecerem de forma mais rápida. Assim, 

ele afirma que as economias propiciadas pela concentração geográfica se sobressaem 

sobre as economias propiciadas pela escala de produção, que na cidade não costumam 

ser grandes, até mesmo em virtude de as áreas destinadas à prática agrícola não serem 

tão extensas. 

Para Mougeot (2000), a principal característica da agricultura urbana, que a 

diferencia da rural, é a sua integração no sistema econômico e ecológico urbano, 

denominado por ele de “ecossistema” urbano. Ele define três tipos de situações que 

marcam o princípio da integração da agricultura no ecossistema urbano. A primeira 
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situação está no fato de que, segundo o autor, em qualquer cidade e em qualquer 

momento, seus alimentos são produzidos por uma agricultura que é de caráter rural, 

periurbano e intraurbano, pois as três interagem e se complementam mutuamente em 

variados graus. A segunda situação é que a agricultura será mais do tipo urbano, mais 

intensiva e produtiva, nos centros maiores do que nos menores. E a terceira é que em 

qualquer cidade, em determinado período de tempo, a agricultura de tipo urbano e 

intensiva crescerá no percentual total da agricultura praticada na respectiva cidade. Ele 

fez essa afirmação por ter observado em várias cidades que o tamanho dos lotes usados 

para agricultura vai se reduzindo, ao passo que os sistemas de produção se intensificam 

e se especializam. Ele também observou que as atividades agrícolas marginais foram 

substituídas por outras mais rentáveis, combinando-se cada vez mais com usos não 

agrícolas do solo, ou até mesmo removidas para outros locais. 

Dessa maneira, consideramos nessa dissertação, a agricultura urbana como 

sendo a atividade de natureza agrícola que ocorre em locais com densidade do conteúdo 

urbano e que, por isso, apresenta características específicas que justifiquem a 

rentabilidade dessa atividade em uma área onde geralmente o preço cobrado pela terra é 

maior. E, sendo assim, nem toda atividade agrícola praticada dentro do perímetro 

considerado normativamente como urbano pode ser considerada agricultura urbana, 

mas sim, pode se constituir enquanto marcas de ruralidades no território. 

Há em Natal e Parnamirim propriedades em que são desenvolvidas a agricultura 

e que possuem características marcantes do conteúdo rural, desde o modo de vida dos 

agricultores, que em sua maioria, são pequenos agricultores, até as características das 

relações de trabalho e comercialização. Como características podem ser citados a 

utilização do trabalho familiar, a produção para o autoconsumo e venda do excedente, a 

troca de produtos entre vizinhos e várias outras especificidades. Esse tipo de agricultura 

com fortes traços de ruralidades é um dos fatos que fragiliza a defesa de que Natal e 

Parnamirim são 100% urbanos. 
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As especificidades da agricultura urbana ocorrem principalmente por que essa 

prática utiliza a terra como principal fator de produção, e é na cidade onde o preço 

cobrado pela terra é mais elevado, logo para que seja mais rentável a extração da renda 

da terra em detrimento da renda do solo urbano, é preciso características específicas. 

Dentre essas características, pode-se destacar, o tamanho da terra destinada a plantação 

ou criação, que tende a ser menor na agricultura urbana; os produtos cultivados, pois 

conforme apontado anteriormente, os produtos da agricultura urbana precisam ter um 

tempo de maturação menor para justificar uma maior rentabilidade ou possuir um valor 

agregado mais elevado em virtude de alguma particularidade que aumente seu preço, 

como os selos de produtos orgânicos; a quantidade produzida, que geralmente é menor, 

em virtude até mesmo da extensão das terras; a técnica empregada que se diferencia da 

agricultura rural, já que não se utiliza de grandes máquinas. 

No caso dos municípios de Parnamirim e Natal, onde foram realizadas as 

entrevistas, notou-se que esses espaços destinados a agricultura, seja ela com conteúdo 

mais urbano ou rural, são em grande parte utilizados para hortaliças, já que as mesmas 

não demandam de grandes áreas e os produtos possuem ciclo vegetativo mais curto 

entre 60 e 90 dias, permitindo assim uma maior rentabilidade. Essa atividade 

econômica é realizada predominantemente por pequenos agricultores, dos quais uma 

parcela desenvolve a atividade como trabalho principal enquanto outros praticam a 

agricultura part-time, como forma de complementação de renda. Os trabalhadores que 

desenvolvem a agricultura part-time são definidos por Kageyama (1998), como aqueles 

trabalhadores que trabalham na agricultura apenas em uma fração do tempo do trabalho 

anual, ou seja, podem dedicar-se a atividade agrícola um período do ano, ou nos fins de 

semanas ou mesmo algumas horas do dia, conciliando essa atividade com um trabalho 

principal. Além disso, também foi constatado que alguns agricultores arrendam terras 

que são inutilizadas para o cultivo. 

Uma unidade de produção, situada no bairro de Capim Macio, nos chamou 

atenção por se localizar em uma área muito valorizada do município de Natal (Figura 
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11). Nessa propriedade encontrou-se plantações de hortaliças, cultivadas sem a 

utilização de agrotóxicos, o que atrai consumidores que residem no próprio bairro e nos 

bairros vizinhos. E, sendo assim, constatou-se que esse título de orgânico possui 

fundamental importância na valorização do preço dos produtos, o que justifica a 

rentabilidade da prática agrícola em uma área de alta valorização fundiária e 

imobiliária. 

 

Figura 11: Propriedade em que é desenvolvida agricultura no 

bairro de Capim Macio, Natal/RN 

 
Foto: Elizabete Rodrigues, 2016 

  

Vale destacar que com a agregação de tecnologia ao processo produtivo e, 

consequentemente, a exigência de uma maior interatividade com outros setores da 
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economia, aproxima-se a agricultura da dinâmica urbana, havendo assim a coexistência 

dos dois conteúdos no espaço, o rural e o urbano. 

Muitos agricultores vivem na cidade, mas possuem um modo de vida 

predominantemente rural, o que se manifesta inclusive no fator tempo. Há uma mescla 

do tempo lento da produção, da espera da maturação e da melhor época para plantar, 

tempo esse que com a incorporação da técnica já não é mais tão lento assim, com o 

tempo rápido exigido no ato da comercialização. Muitos desses agricultores vendem 

para grandes redes de supermercados e precisam se adaptar ao tempo de suas 

demandas, a um tempo mais acelerado. 

Assim já não faz mais sentido incorporar o discurso da dicotomia rural e urbano 

na análise acerca da agricultura no Brasil, a linha fronteiriça de separação do rural e do 

urbano não existe, se é que um dia já existiu. Esses conteúdos coexistem no espaço da 

RMN. 

Tendo apresentado essas especificidades da agricultura urbana selecionou-se 

algumas variáveis para analisar o uso agrícola do território na RMN, são elas: condição 

do produtor, produção agrícola municipal, produção pecuária, PIB municipal 

relacionado à agricultura, pessoal ocupado e área utilizada para pastagens e plantações 

e empresas (comércio, serviço e indústria) que estão vinculadas ao setor agropecuário. 

Os dados utilizados foram do censo agropecuário (2006) do IBGE e RAIS-CAGED 

(2011). 

Partindo da variável pessoal ocupado na agricultura, por município, os dados do 

Censo Agropecuário (2006) revela que em alguns municípios há um número 

considerável de pessoas ocupadas nesse setor da economia, com destaque para os 

municípios de Ceará-Mirim, Monte Alegre, Macaíba e Ielmo Marinho, enquanto o 

muncípio que apresenta um menor número de pessoas vinculadas a agricultura é 

Parnamirim. 

Quando observamos os dados do emprego formal, a partir dos dados do 

Ministério do Trabalho (RAIS, 2011), nota-se que em muitos dos municípios 
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integrantes da RMN há um percentual significativo de pessoas ocupadas em atividades 

agropecuárias, com destaque para os municípios de Vera Cruz e Monte Alegre, que 

possuem mais de dois terços de sua população economicamente ativa ocupada nessas 

atividades. Os municípios que possuem um menor percentual de pessoal ocupado na 

agropecuária são Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Ielmo Marinho 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7: Região Metropolitana de Natal: Pessoal ocupado na agricultura por 

município (2011) 

Município Pessoal Ocupado Emprego Formal (%) 

Ceará-Mirim 3525 35,83 

Parnamirim 37 0,76 

Extremoz 535 23,94 

Macaíba 3457 22,59 

Monte Alegre 3277 69,18 

Natal 320 0,39 

Nísia Floresta 1139 31,43 

São Gonçalo do Amarante 1336 5,52 

São José de Mipibu 1598 27,65 

Ielmo Marinho 3437 7,84 

Vera Cruz 1505 67,67 

Maxaranguape 506 46,72 
Fonte: RAIS-CAGED 2011 

 

Na Figura 12 está representado a condição dos produtores, de acordo com o 

número de estabelecimentos agropecuários. A maior representatividade em termos 

quantitativos está nos municípios de Monte Alegre, com 1.480 estabelecimentos, Ielmo 

Marinho, com 1.424, Ceará-Mirim, com 1.181 e Macaíba, 921 estabelecimentos, 

enquanto as menores representatividades estão em Parnamirim, 11 estabelecimentos, 

Natal, 53, e, Maxaranguape, com 62. Em termos de tipologia desses produtores, a 

grande maioria se enquadra como proprietário, seguida por assentado sem titulação 

definitiva. Também há uma representatividade de produtores sem área, ocupantes, 

arrendatários e parceiros, a depender de características internas de cada município. Um 
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dado que chama bastante atenção é o grande número de assentados sem titulação, 

sobretudo nos municípios de Ielmo Marinho, Ceará-Mirim Macaíba e São José de 

Mipibu. 

 

Figura 12: Condição do produtor - número de estabelecimentos agropecuários 

(2006) 

 

Fonte: Censo agropecuário, 2006 

 

No que se refere ao município de Natal a maior parte dos estabelecimentos 

possuem produtores na condição de proprietários, 31 estabelecimentos, seguidos pela 

condição de ocupante, com 17, também havendo dois estabelecimentos com 

arrendatários, dois com assentados, e um produtor sem área. Enquanto no município de 

Parnamirim, os dados só mostram a existência de proprietários. 
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Na Figura 13 observa-se a produção agrícola por município, que em termos 

quantitativos há um destaque nos municípios de São José de Mipibu e Ceará-Mirim, 

sobretudo no cultivo de cana-de-açúcar, que no primeiro município é de 299 mil 

toneladas e no segundo chega a 240 mil toneladas. 
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Figura 13: Produção agrícola municipal (2014) - valores absolutos e percentuais 

Fonte: IBGE, Produção agrícola municipal, 2014
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Essa alta quantidade produzida exige uma grande área plantada, em Ceará-Mirim são 

3.000 hectares de área destinada a plantação de cana de açúcar e em São José de Mipibu são 

4.525 hectares. Em termos percentuais mais de 15% da área total de São José de Mipibu é 

destinada a plantação desse produto agrícola e mais de 4% da área total de Ceará-Mirim. 

No município de Natal tanto a quantidade produzida quanto a área plantada e colhida 

desde o ano de 2010 é 0, o que não condiz com a realidade municipal, pois na pesquisa de 

campo verificamos áreas de plantação de banana, coco, hortaliças e outros produtos. Já no 

município de Parnamirim, quatro produtos se destacam, são eles: banana, com uma produção 

de 840 toneladas, coco-da-baía com produção de 992 mil frutos, mamão com uma produção 

de 450 toneladas e cana-de-açúcar, com uma produção de 810 toneladas. No que se refere a 

área plantada os produtos que demandam maior área do município para seu cultivo são coco-

da-baía, com 320 hectares, castanha de caju, 90 hectares, feijão, 80 hectares, mandioca, 50 

hectares, milho e banana cada um com 40 hectares e cana-de-açúcar, com 20 hectares, os 

outros produtos cultivados demandam área menor. 

Em um comparativo com a Tabela 01, na página 45 dessa dissertação, que traz dados 

da porcentagem do PIB relacionada a agricultura, nota-se que os municípios que possuem 

esse percentual mais elevado são Ielmo Marinho (17,99%), Vera Cruz (12,29%), São José de 

Mipibu (11,91%) e Nísia Floresta (10,13). Em Ielmo Marinho a principal produção é de 

abacaxi e cana de açúcar, em Vera Cruz é de mandioca e batata doce, e em São José de 

Mipibu e Nísia Floresta é principalmente de cana de açúcar, e daí a importância dessa cultura 

para a economia desses municípios. Mas, vale lembrar que em termos absolutos, como já 

discutido anteriormente, Parnamirim, com um PIB agropecuário de R$ 38.725.000,00, São 

José de Mipibu, com R$ 36.545.000,00 e Ceará-Mirim, com R$ 33.729.000,00 se destacam 

em relação aos outros municípios da RMN. 

Para análise da variável pecuária, destacando o percentual da área utilizada para a 

pecuária, elaborou-se um mapa (Figura 14) que agrupa essas duas informações, o percentual 

da área de pastagens, em relação a área total do municipio e número de animais de cada tipo 

de criação, que se enquadram na atividade pecuária de cada município. Nele os municípios 

estão dispostos em uma gradação de cor para representar o percentual da área utilizada para 

agropecuária. Nota-se que os municípios em que essa representatividade é maior são Ielmo 

Marinho, Vera Cruz e Monte Alegre, que também são municípios que dentro da realidade da 

RMN possuem uma participação significativa da agropecuária no PIB municipal, sendo 

respectivamente o primeiro, o segundo e quinto município com maior percentual.  
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 Figura 14: Região Metropolitana de Natal: Percentual da área utilizada para agropecuária 

e total de animais (criação) por município da RMN 
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Em contrapartida os municípios que possuem o menor percentual de suas áreas 

utilizadas para pastagem são Natal e Parnamirim, que são os municípios que apresentam o 

menor percentual do PIB relacionado a agropecuária, embora que em termos absolutos esses 

valores sejam elevados. Contudo, questiona-se esse dado de área destinada à pecuária e à 

agricultura fornecida pelo IBGE para o município de Natal, pois o IBGE considera não haver 

área utilizada para agricultura nesse município e apenas 0,03% da área total ser destinada para 

pastagens, o que não condiz com o que foi identificado na pesquisa de campo. 

 No que se refere número de cabeças de gado na RMN, os gráficos da Figura 14 

mostram um destaque para a quantidade de bovinos nos municípios de Macaíba, Ielmo 

Marinho, Monte Alegre, Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu. 

Também há uma considerável quantidade de ovinos, principalmente, em Macaíba e suínos em 

São Gonçalo do Amarante. Essa quantidade de bovinos mostrada nos gráficos explica, em boa 

parte, o grande percentual de terras destinadas a pastagens, já que a pecuária bovina, 

principalmente a extensiva, exige uma grande quantidade de terras para ser desenvolvida, e é 

por isso que, em termos absolutos, os municípios de Macaíba, Monte Alegre, Ceará-Mirim e 

São Gonçalo do Amarante são os municípios que possuem uma maior área destinada a 

pecuária. 

É evidente que a agricultura desenvolvida na atualidade, seja ela de características 

mais modernas, marcadas por intensa mecanização, seguindo os ditames do agronegócio, ou 

mesmo a agricultura familiar, já não é praticada mais da mesma maneira que no período 

anterior a década de 1960, já que nesse período a agricultura brasileira passou por intensas 

mudanças, decorrentes da incorporação de uma maior densidade técnica nessa atividade. Isso 

porque o surgimento de novas técnicas se uniu a permanência de técnicas antigas, 

possibilitando a coexistência entre elas. Mas essa inserção do novo provocou uma 

intensificação das relações intersetoriais da agricultura. A ciência aliada a técnica gera uma 

maior dependência do produtor agrícola pelo consumo de insumos agrícolas e de 

equipamentos e máquinas que potencializam sua produção. Da mesma forma, os 

financiamentos para o custeio e para investimentos de capital são garantidos pelo Estado, por 

meio das políticas de crédito, também alavancam essas relações.  

As empresas de comercialização e de serviços, presentes na cidade passam a ser 

indispensáveis para a produção agrícola. Para Santos (2005, pág.56) “a cidade torna-se o 

locus da regulação do que se faz no campo”. Com base na relevância dessas relações 

intersetoriais elaborou-se um cartograma (Figura 15) representando a densidade das empresas 
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que possuem relação com as atividades agropecuárias e dos estabelecimentos do próprio setor 

agropecuário, por município. 
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Figura 15: Região Metropolitana de Natal: Localização das empresas relacionadas ao setor 

agropecuário (2011)  
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Os estabelecimentos foram agrupados em seis grupos, quais sejam: estabelecimentos 

de cultivo, criação e abate; preparação, processamento e moagem; agroindústrias; produção, 

aluguel e comercialização de máquinas, equipamentos e insumos; estabelecimentos 

comerciais relacionados a agropecuária; e, estabelecimento de serviços relacionados a 

agropecuária. 

Nota-se uma densidade desses estabelecimentos nos municípios de Natal e 

Parnamirim, sobretudo dos estabelecimentos de comércio e serviços relacionados a 

agropecuária, as quais atendem à demanda de municípios de todo o estado. E, em 

contrapartida nota-se uma rarefação nos municípios de Vera Cruz, São José de Mipibu e 

Maxaranguape. 

Os estabelecimentos de cultivo, criação e abate são bastante numerosos nos 

municípios de Natal, Nísia Floresta, Ceará-Mirim, Parnamirim e Macaíba. Sendo rarefeitos 

em Vera-Cruz e São José de Mipibu. Enquanto os de preparação, processamento e moagem 

são mais numerosos em Natal, Parnamirim, Macaíba e Extremoz e rarefeitos em Monte 

Alegre, São José de Mipibu, Vera Cruz e Maxaranguape. As agroindústrias destacam-se nos 

municípios de Macaíba e Natal e inexistem em Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Vera 

Cruz e Maxaranguape. Os estabelecimentos de produção, aluguel e comercialização de 

insumos, máquinas e equipamento concentram-se em Macaíba, seguido por Parnamirim, 

sendo rarefeito nas outras áreas.  

Vale destacar que muitas dessas empresas estão localizadas em áreas às margens das 

principais rodovias desses municípios, que são áreas em que é comum a existência de 

fábricas. Os estabelecimentos de comércio, conforme já afirmado concentram-se em Natal e 

Parnamirim, sendo bem menos expressivos nos outros municípios. E, por fim, os serviços 

localizam-se em sua maioria em Natal, seguido por Parnamirim e Macaíba. 

 A análise desse mapa permite claramente a visualização das categorias de análise 

densidade e rarefação, e a comparação desse mapa com outros dados fornecidos 

anteriormente, como a produção agropecuária e a porcentagem da área relacionada a 

agricultura, permite uma importante constatação. Apesar de Natal e Parnamirim serem os 

municípios com os menores percentuais de suas áreas relacionadas a agropecuária e estarem 

entre os municípios de menor produção, a regulação da atividade agrícola, de prestação de 

serviços, comercialização da produção e compra de insumos e máquinas, e processamento se 

concentram nesses dois municípios, ganhando destaque também o município de Macaíba. 
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Outra variável que precisa ser discutida ao analisar o uso agrícola do território é a 

técnica, que é vista por Santos (1994), como toda forma de mediação entre homem e meio, 

sendo capaz de unir espaço e tempo, objetos e ações, permitindo assim a empiricização do 

tempo. E como o espaço é visto por Santos (1994) como uma acumulação desigual de tempo, 

pode-se dizer que o espaço é também uma acumulação desigual de técnicas. Logo, em um 

mesmo território é possível ver a coexistência de técnicas mais modernas e técnicas mais 

antigas, não sendo diferente na Região Metropolitana de Natal. 

Sobre isso Santos (1994) afirma que o espaço consiste em um acúmulo de 

temporalidades distintas, e, na medida em que ações do passado são cristalizadas, por vezes 

permanecendo no espaço, permitem a sobreposição de objetos técnicos diferentemente 

datados. 

Nessa perspectiva Lima (2015) desenvolveu um estudo sobre o nível de tecnificação 

no Rio Grande do Norte, criando um índice para medir tal tecnificação (Figura 16). Para 

composição do mesmo a autora utilizou como variáveis: o financiamento, a assistência 

técnica, força de trabalho com alta qualificação profissional, índice de tratorização, adubação, 

agrotóxicos, equipamentos agrícolas, irrigação, inseminação artificial e transferência de 

embriões. 

 

Figura 16: Nível de tecnificação da agricultura no Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Lima, 2015 
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O estudo aponta que no Rio Grande do Norte esse índice varia de 0,1 a 0,8, sendo que 

o valor máximo para o mesmo é 1,0. Segundo Lima (2015) como o Rio Grande do Norte 

absorve poucos recursos, dificultando a incorporação de novas tecnologias ao processo 

produtivo há mais áreas de rarefação técnica do que de densidade. Na RMN, o município de  

Ielmo Marinho se  destaca no âmbito estadual como um dos municípios de maior densidade 

técnica, com índice de 0,7. Depois de Ielmo Marinho está o município de Maxaranguape com 

um índice de 0,6; seguido pelos municípios de Paranamirim, Macaíba e São José de Mipibu, 

com índice de tecnificação de 0,4; Nísia Floresta, Vera Cruz e Ceará-Mirim, com um índice 

de 0,3; Extremoz e São Gonçalo do Amarante, com um índice de 0,2. 

Em contrapartida, os municípios de menor densidade técnica são os municípios de 

Monte Alegre e Natal. E esse baixo nível de tecnificação no município de Natal, possibilita 

afirmar que, no que se refere a técnica, a agricultura urbana utiliza uma menor densidade, já 

que, por ser desenvolvida em áreas menores não se utiliza de grandes máquinas, e no caso de 

Natal seja agricultura urbana ou não, é muito comum as propriedades serem pequenas o que 

está relacionado também ao preço cobrado pela terra, logo a tendência é de que o nível 

técnico seja menor. 

Sobre o tipo de agricultura desenvolvida nos municípios de Natal e Parnamirim, 

percebe-se desde a existência de uma agricultura com traços rurais, até uma agricultura com 

características mais urbanas. Na figura 17 há uma propriedade situada no bairro de Passagem 

de Areia em que o agricultor arrendou dois terrenos e planta produtos de horta, de onde retira 

um rendimento médio mensal de dois salários mínimos e conta com a ajuda do filho e da 

esposa para comercialização. 
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Figura 17: Propriedade com hortaliças em Parnamirim/RN 

 

Foto: Elizabete Rodrigues, 2016 

 

A comercialização da produção agrícola dessas propriedades de Parnamirim são 

realizadas parte nas próprias residências dos agricultores que vendem para população 

do bairro, e parte para mercadinhos e supermercados. Um fato importante que a 

pesquisa de campo revelou diz respeito a parte dos prejuízos obtidos em virtude dos 

produtos agrícolas que não são vendidos nos supermercados e por isso apodrecem. Em 

vez do prejuízo ficar para os donos dos supermercados já que compraram mais produtos 

do que a procura dos clientes, o prejuízo fica para os agricultores que precisam fornecer 

no próximo abastecimento a quantidade de produtos que foi estragada sem receber 

nenhum valor em troca, ficando para ele o prejuízo. 
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Na pesquisa de campo desenvolvida no município de Natal notou-se que a 

maior parte dos estabelecimentos onde é desenvolvida agricultura ou a pecuária estão 

na zona norte, sobretudo nos bairros de Pajuçara, Parque dos Coqueiros e Lagoa Azul, 

onde encontramos a comunidade de Gramorezinho que conta com aproximadamente 

120 produtores agrícolas. Essa comunidade está situada nas margens do rio Doce e os 

agricultores aproveitam das terras úmidas para o cultivo, principalmente, de hortaliças, 

mas também podem ser encontrados nessa localidade plantações de banana, mamão e 

coco. Os mesmos receberam a certificação, através de um projeto chamado “Amigo 

verde Gramorezinho”, instalado com a parceria da EMATER, SEBRAE, Ministério 

Público e Petrobrás, garantindo a não utilização de agrotóxicos nas plantações, dando 

aos produtos agrícolas a certificação de orgânicos. Porém, agricultores relatam que 

muitos produtores agrícolas venderam suas terras e instalaram suas plantações em 

outras localidades a fim de continuarem utilizando agrotóxicos. 

Ainda nas proximidades do Rio Doce existem outras propriedades de pequeno 

porte onde são cultivadas hortaliças. Foram encontradas desde propriedades em que os 

donos da terra pagavam salários aos funcionários, inclusive com carteira de trabalho 

assinada e pagamento de INSS e os outros direitos trabalhistas, até propriedades em que 

o agricultor se apossou da terra e trabalha com sua família, contratando trabalhadores 

sazonais.  

Outra prática comum nos municípios de Natal e Parnamirim é o arrendamento 

de terras.  Também encontramos em alguns casos a figura do atravessador, que compra 

a produção de agricultores para comercializar em supermercados e na Ceasa. Quanto 

aos agricultores que vendem diretamente sua produção, sem o auxílio de 

atravessadores, essa comercialização é destinada tanto para supermercados e Ceasa, 

quanto para o mercado local e feiras livres de Natal e cidades vizinhas. Um fato que 

chamou bastante atenção foi a participação familiar nas atividades agrícolas, filhos e 

cônjuges, relação que ainda permanece em várias propriedades. A Figura 18 apresenta 

características de uma propriedade situado no bairro de Pajuçara onde existem 
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agricultores contratados com carteira de trabalho assinada. Trata-se de uma propriedade 

com área maior que três hectares e que apresenta um caráter empresarial. 

 

Figura 18: Propriedade situada no bairro de Pajuçara em Natal/RN 

Foto:: Elizabete Rodrigues, 2016 

 

Dessa maneira, a análise do uso agrícola do território na RMN revela uma 

diferenciação das práticas agrícolas desenvolvidas nas cidades, onde de um lado há uma 

agricultura com características definidoras de ruralidades, como modo de vida, relações 

de trabalho, tamanho do terreno, técnicas utilizadas, e do outro lado há uma agricultura 

com especificidades urbanas. Sendo que quanto mais elevado é o conteúdo urbano em 

uma área maior é a tendência para o desenvolvimento de uma agricultura de 

características mais urbanas, em detrimento de uma agricultura com características 

rurais.  

 

5.3 Os desdobramentos da urbanização enquanto norma nos municípios 

considerados 100% urbanos 

O território usado é uma categoria de análise para se compreender o espaço 

geográfico que, por sua vez, se constitui enquanto uma instância social. Logo, o 

território usado é antes de mais nada o território social, o território das normas, já que o 
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homem em sociedade está a todo momento produzindo-as, seja de maneira consciente 

ou inconsciente (SANTOS, 1994). Tais normas ora podem se constituir enquanto 

empecilhos para ação, ora podem se tornar catalisadores das mesmas. 

Nessa perspectiva esse tópico busca discutir quais são as consequências para os 

homens (sociedade), e sobretudo para os agricultores, de o poder público através da 

normatização considerar os municípios de Parnamirim e Natal como totalmente 

urbanos. E consequentemente de ao se fazer a norma não considerar a coexistências dos 

conteúdos rural e urbano em um mesmo território. 

A partir do momento em que o Estado, enquanto uma instituição, estabelece 

uma norma para o território, essa passa a influenciar a dinâmica do mesmo. Logo, a 

decisão do próprio poder público local, através dos Planos Diretores Municipais, de 

considerarem os municípios de Natal e Parnamirim como 100% urbanos (o que é 

ratificado pelo IBGE, que passa a fazer os levantamentos de dados a partir da normativa 

municipal), resulta em uma série de consequências para esses territórios, tanto 

consequências imediatas como consequências a longo prazo. 

Essa normatização culmina na valorização imobiliária de várias áreas dos 

municípios e em uma maior arrecadação de impostos, já que aumentou o número de 

propriedades que devem pagar o IPTU. No município de Parnamirim, por exemplo, a 

partir do momento em que o Plano Diretor passou a considerar o município como 

totalmente urbano, passou-se a ser cobrados o IPTU de todas as propriedades, a menos 

que haja um processo judicial que comprove que deve ser cobrado ITR, em função da 

natureza da atividade desenvolvida, o que até o momento da entrevista só tinha ocorrido 

uma vez com uma propriedade. 

Outra consequência resultante dessa normatização, é a diminuição das 

possibilidades de acesso dos agricultores à programas governamentais, já que os 

mesmos apesar de desenvolverem atividades agrícolas, o fazem, em “municípios ditos 

100% urbanos”. Um exemplo disso, é que o Estado vem sofrendo há quatro anos com 

um forte período de seca e alguns programas governamentais têm sido desenvolvidos 
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em alguns municípios do RN para minimizar os efeitos da mesma, como o programa de 

perfuração e recuperação de poços, mas não há recursos direcionados para Parnamirim 

e Natal. Segundo entrevista realizada com representante do sindicato dos trabalhadores 

rurais de Parnamirim, esses programas governamentais não atendem a esses municípios 

por eles serem considerados, pelo poder público, como totalmente urbanos. Conforme 

site oficial do Observatório das Secas (2014), os municípios comtemplados são 

escolhidos pelos governos estaduais de acordo com as necessidades locais, sendo 

priorizados aqueles imóveis localizados em áreas com baixa disponibilidade de água 

para que ocorra o abastecimento dos carros-pipa que levam água às comunidades rurais. 

Além desses programas, por meio do Fundo Constitucional de Financiamento 

do Nordeste (FNE), foram disponibilizadas linhas de crédito de investimentos para 158 

municípios do estado, dentre os quais não estão os municípios de Parnamirim e Natal, o 

crédito é direcionado para os municípios com decretos de situação de emergência ou 

estado de calamidade pública, a partir de 1º de dezembro de 2011, devido ao longo 

período de estiagem que durou quatro anos. 

Ao conversar com agricultores desses municípios notou-se repetidas vezes a 

resposta de que esses trabalhadores têm se mostrado com sentimento de insegurança em 

plantar e aumentar sua produção, em virtude dos prejuízos que já obtiveram com a seca 

e, além disso, os mesmos se sentem desassistidos pelo poder público, já que não podem 

se enquadrar nos pré-requisitos básicos para concessão de alguns créditos e programas 

governamentais. Em conversa com o tesoureiro do sindicato dos trabalhadores rurais de 

Parnamirim, o mesmo expressou que “depois que o IBGE tornou nós 100% urbano, a 

gente não consegue recurso para a construção dos poços, porque tem município que 

consegue. Mas se aqui é 100% urbano mesmo, nós estamos representando o quê?” (Sr. 

Francisco, 2016). 

Assim, nota-se que a norma nesse exemplo, impossibilitou a prestação de 

assistências governamentais a esses agricultores. O ideal seria que a disponibilização 

desses créditos se desse mediante a natureza da atividade, se for agrícola o crédito 
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deveria ser disponibilizado. Nota-se também que há um sentimento de permanência e o 

desejo de reconhecimento desse sujeito social, que é negado em virtude da 

normatização, e passa a ser inserido marginalmente no território, ressalta-se que apesar 

de negado ele não pode ser excluído nem apagado do território, apenas precariamente 

inserido. Ele permanece mesmo que a norma defina o contrário. Esses agricultores não 

se reconhecem apenas enquanto trabalhadores que praticam agricultura na cidade, eles 

se reconhecem enquanto trabalhadores rurais pois a natureza de suas atividades é do 

conteúdo rural. O sindicato, por exemplo, não é simplesmente sindicato dos agricultores 

de Parnamirim, mas sim, sindicato dos trabalhadores rurais de Parnamirim (Figura 19). 

Nota-se dessa forma a força do agricultor de permanecer em meio a todo esse 

cenário, já que a ele é a todo momento negado, pelo Estado, direitos básicos, mas 

mesmo assim esse sujeito social encontra mecanismos para permanecer e se reproduzir.  

No decorrer da pesquisa surgiu também a hipótese de que por trabalharem em 

“áreas ditas urbanas” os trabalhadores não teriam direito a receber aposentadoria 

especial destinada para trabalhadores rurais, a qual possui alguns benefícios 

complementares, contudo essa hipótese foi refutada pois descobriu-se que não é a 

localização da propriedade que define se um trabalhador é ou não considerado rural. 

Mas, antes de explicar os critérios que levam um trabalhador a ser considerado como 

rural, é necessário dissertar um pouco a respeito dos direitos previdenciários desses 

trabalhadores. 
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Figura 19: Sindicato dos trabalhadores rurais de Parnamirim 

 

 
          Foto: Elizabete Rodrigues, 2016 

 

Primeiramente, destaca-se um atraso por parte do poder público em perceber os 

trabalhadores rurais como sujeitos sociais singulares, que precisariam de condições e 

benefícios especiais. Foi somente a partir de 1963, com a criação do Estatuto do 

Trabalhador Rural que os direitos concedidos aos trabalhadores urbanos são estendidos 

aos trabalhadores rurais. A Lei n° 4.214, de 2 de março de 1963, criou o Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), que  

 

“é uma contribuição que substitui a cota patronal do encargo 

previdenciário, acrescido do percentual dos Riscos Ambientais do 

Trabalho - RAT, sendo para o segurado especial o custeio de sua 

previdência para aposentadoria e outros benefícios junto a 

Previdência Social” (MOSS, 2014). 

 

Nessa perspectiva, Moss (2014) afirma que os programas de caráter assistenciais 

ao trabalhador rural se iniciam com a criação do Programa de Assistência ao 

Trabalhador Rural (PRORURAL), que prevê a concessão de aposentadorias por idade, 

invalidez, pensão, auxilio-funeral, serviço de saúde e serviço social. 
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A constituição de 1988 se constituiu em um marco no que concerne aos direitos 

do trabalhador rural pois igualou os direitos do trabalhador urbano e rural, além de 

prevê a inserção de regras próprias de contribuição para os agricultores familiares. As 

principais leis que regulamentam os direitos previdenciários do trabalhador rural são as 

Leis 8.212 e 8.213 de 1991.  

Segundo Guimarães (2015), atualmente os trabalhadores rurais são classificados 

em empregado rural, contribuinte individual e segurado especial. Cada categoria possui 

uma forma específica de contribuição, mas possuem os mesmos benefícios 

previdenciários. O empregado rural é aquele trabalhador que trabalha para um 

empregador, sendo a natureza da atividade desempenhada de caráter rural. O 

contribuinte individual é aquele trabalhador rural que presta serviço em caráter eventual 

a alguém, porém sem relação direto de emprego, é nessa categoria que se enquadram os 

boias-frias. 

Quanto a hipótese inicial percebeu-se que não é a localização que define se um 

trabalhador é urbano ou rural, pode ocorrer de um trabalhador exercer suas funções na 

zona rural, mas a atividade desempenhada não ser tipicamente rural, logo esse 

trabalhador não recebe o benefício da aposentadoria de 60 anos para homens e 55 para 

mulheres, por exemplo, uma cozinheira que trabalha na zona rural não é considerada 

trabalhador rural, mas um boia-fria que trabalha na zona urbana pode ser considerado 

um trabalhador rural.  

Guimarães (2015) afirma que o segurado especial foi inicialmente definido, no 

ano de 1991 pela lei de  n.º 8.213, Art. VII, como: o produtor, o parceiro, o meeiro e o 

arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam essas atividades 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de 

terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 

quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o 

grupo familiar respectivo. Posteriormente foram feitas algumas ressalvas na legislação, 

a exemplo da inclusão de novos segurados; limitação do tamanho do imóvel; elevação 
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de idade dos filhos e possibilidade de contratação de empregados não permanentes. 

Além disso definiu-se que o grupo familiar poderá utilizar-se de empregados 

contratados por prazo determinado ou de trabalhador contribuinte individual, em épocas 

de safra, sendo aceitos no máximo, 120 pessoas/dia no ano civil, em períodos 

intercalados ou corridos ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. 

Foi realizada entrevista no sindicato dos trabalhadores rurais de Parnamirim a 

fim de descobrir de que forma se dá a comprovação de que um trabalhador é de fato 

rural. E, notou-se que é um processo burocrático, como documentos de comprovação 

podem ser considerados: cadastro do título de eleitor, quando fora informado profissão, 

ficha de matrícula dos filhos em redes de ensino já que também é inserido a profissão, 

notas fiscais de compras de insumos agrícolas, certidão de casamento, dentre outros 

documentos. O sindicato dá todo o auxílio no processo, mas é preciso que o agricultor 

seja membro do sindicato e contribua mensalmente com o mesmo, inclusive a carteira 

de membro do sindicato também colabora com a comprovação. Mas membros do 

próprio sindicato afirmaram haver certa dificuldade na aglutinação de alguns desses 

documentos pois muitos ainda têm vergonha de se declararem como agricultores. Nessa 

perspectiva, os trabalhadores rurais que não são sindicalizados terão seus diretos 

previdenciários negados.  

Como se pode perceber as implicações sociais são muitas não só para os 

trabalhadores que lidam diretamente com a agricultura, mas também para toda a 

população da RMN que indiretamente são afetadas pelo encarecimento do preço dos 

alimentos. Isso por que com menos incentivos governamentais e a maior utilização das 

áreas para fins especulativos, ocorre uma queda na produção agrícola e 

consequentemente o preço dos produtos sobem. Além disso, os trabalhadores que já não 

desenvolvem mais a atividade agrícola vão contribuir para aumentar ainda mais o 

exército de reserva de mão de obra dos municípios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas pesquisas desenvolvidas nas ciências humanas, frequentemente, o 

pesquisador é atraído pela tentação de partir das teorias já aceitas pela maioria da 

comunidade acadêmica para compreender a realidade. Mas, partindo da teoria ele perde 

a visão do novo e das especificidades que cada lugar possui. É preciso partir da 

realidade, delimitando-a a partir de um referencial teórico para, só assim, avançar na 

produção do conhecimento científico e na compreensão da realidade. No que se refere a 

urbanização é praticamente impossível a elaboração de uma teoria que explique a 

urbanização de todos os lugares justamente em virtude das especificidades e 

singularidades que eles apresentam.  

Certamente, a forma que o processo de urbanização ocorre na Região 

Metropolitana de Natal, se diferencia da forma com que esse processo ocorre na 

Europa, no Sul do Brasil, ou em qualquer outra região do planeta. Os eventos e fatos 

históricos variam de lugar para lugar, a forma de colonização foi diferente o processo 

de industrialização ocorreu em tempos distintos e, sendo assim, o processo de 

urbanização se iniciou em períodos diferentes, encontrando dessa maneira, uma 

configuração territorial totalmente diferente, formada por materialidades pretéritas que 

condicionaram e ainda condicionam as ações humanas sobre o território. Assim, o papel 

do pesquisador é fundamental para a compreensão desse processo em cada lugar. 

Mas isso não inutiliza a teoria, muito pelo contrário, apenas convida o 

pesquisador a se retirar da sua zona de conforto e fazer ressalvas as teorias ou até 

mesmo apresentar novas contribuições para aperfeiçoa-las. E, nessa perspectiva,  

compreender a urbanização na RMN é bastante complexo, ainda mais quando se busca 

essa compreensão considerando a coexistência entre o rural e o urbano. 

Não se tem a pretensão de esgotar as possibilidades de análise sobre esse tema 

nessa dissertação, mas apontar para uma possibilidade integradora que considera a 

urbanização do território, e não da cidade, pois essa é uma forma de operacionalizar a 
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análise do espaço em sua totalidade. Além disso, ao considerar o rural e o urbano 

enquanto conteúdos e a cidade e o campo enquanto formas-conteúdo consegue-se 

justificar a coexistência entre o rural e o urbano. Há no espaço sucessões de elementos, 

de técnicas, de objetos, mas há também as permanências que aliado ao novo geram as 

coexistências. Coexistências essas que não excluem o antigo, mas o ressignifica, 

conferindo a ele novos usos, que relacionado ao novo contribuem para a complexidade 

do espaço geográfico. 

O campo é entendido nessa dissertação enquanto a forma-conteúdo resultante da 

densidade do conteúdo rural, mas não necessariamente da inexistência do urbano. 

Assim como, a cidade é o resultado da densidade do conteúdo urbano, mas também da 

presença, mais rarefeita, do conteúdo rural. A interdependência entre eles foi a todo 

momento percebida durante as visitas das pesquisas de campo, já que a análise do uso 

agrícola do território não se restringe a fase da produção agrícola em si, mas abrange 

todas as etapas de comercialização, seja no consumo consumptivo, seja no consumo 

produtivo, de serviços vinculados ao setor e até mesmo da produção das agroindústrias.  

E por mais que a fase de produção se concentre nas áreas de maior densidade do 

rural ela também pode ocorrer nas cidades, inclusive na forma que se denomina de 

agricultura urbana, mas cada uma delas com suas especificidades, já que na cidade, em 

virtude do preço da terra, é preciso ter particularidades que justifiquem a rentabilidade 

da produção agrícola no lugar da extração da renda do solo urbano.  

A análise do uso agrícola do território na RMN revelou uma diferenciação das 

práticas agrícolas desenvolvidas nesses municípios, de um lado identificou-se uma 

agricultura desenvolvida com características típicas do conteúdo rural, como modo de 

vida dos agricultores, relações de trabalho, como por exemplo a presença do morador, 

do meeiro e do atravessador, o tamanho do terreno, técnicas utilizadas, e do outro lado 

percebeu-se uma agricultura com especificidades urbanas, desenvolvida em terrenos 

menores, com selos que agregam valor ao produto, trabalhadores com carteira assinada. 

Essas duas formas de produção coexistem em um mesmo espaço. 
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No que tange a comercialização e a parte de serviços e tomadas de decisões, 

nota-se que é na cidade em que há uma maior concentração, demonstrando assim uma 

relação de interdependência entre campo e cidade. São nos municípios de Natal e 

Parnamirim, por exemplo, onde estão concentrados a maior parte de empresas  

relacionadas à agropecuária, é nesses municípios onde estão os estabelecimentos de 

prestação de serviços, de locação e venda de máquinas, de comercialização de insumos 

agrícolas. 

Quanto ao fato dos municípios de Natal e Parnamirim, serem considerados 

100% urbanos, notou-se a presença significativa de áreas onde são desenvolvidas a 

agricultura com características típicas do rural, inclusive no modo de vida das pessoas e 

onde há rarefação de conteúdos urbanos, demonstrando que esses municípios não são 

tão urbanos como se convencionou. Nessas áreas com densidade do conteúdo rural é 

comum perceber essa densidade no modo de vida das pessoas, a partir da reprodução de 

práticas e costumes típicas do rural, além das vestimentas e arquitetura das casas 

diferenciadas. Também é comum em uma mesma paisagem perceber a coexistência dos 

conteúdos rural e urbano, a partir da diversidade de infraestruturas, e presença de 

estabelecimentos agrícolas onde são desenvolvidos agricultura com características 

rurais dividindo a paisagem com domicílios e estabelecimentos comerciais com 

características do conteúdo urbano.  Além dessas marcas perceptíveis na paisagem, a 

análise de dados secundários permite perceber que ambos os municípios possuem um 

alto valor bruto do PIB municipal relacionado a agricultura. E todos esses fatores vem 

reforçar a tese de que esses municípios não são, de fato, 100% urbanos. 

Mas, por esses municípios serem considerados totalmente urbanos, há uma série 

de consequências para a população dos mesmos. O primeiro prejudicado é o agricultor 

que não consegue se inserir em alguns programas governamentais de concessão de 

crédito e, aos que são proprietários de terra, é cobrado IPTU no lugar do ITR, cujo 

valor é mais elevado. Além disso, os agricultores entrevistados alegaram não receber 

nenhuma assistência técnica. Isso contribui para a manutenção da marginalização social 
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desses agricultores e, consequentemente, para acentuação das desigualdades sociais. 

Diante das dificuldades, muitos desistem de continuar cultivando e se inserem no 

mercado de trabalho vinculados a outros setores e outros preferem migrar para 

municípios vizinhos, mas ainda há os que decidem permanecer, mesmo em meio a 

essas dificuldades. Em segundo lugar, temos um prejuízo para a população como um 

todo, já que com menos incentivos, há menor produção, gerando uma diminuição da 

oferta em detrimento de um aumento da procura, em virtude do próprio crescimento 

populacional, o que acarreta, consequentemente, um aumento no preço dos produtos 

agrícolas. 

A análise do uso agrícola do território nos municípios integrantes da RMN 

permitiu constatar que em alguns municípios integrantes dessa região, o setor 

agropecuário representa uma porcentagem significativa no PIB municipal, e até nos 

municípios em que esse valor percentual não é tão elevado, como no caso de 

Parnamirim, há um elevado valor absoluto, o que interfere de sobremaneira na 

economia dos municípios. Além disso, deve-se destacar que as atividades agropecuárias 

ocupam grande parcela das áreas totais desses municípios, superando 50% nos 

municípios de São José de Mipibu e Vera Cruz, e sendo superior a 40% nos municípios 

de Macaíba e Monte Alegre.  

Outro fator importante, é o número de empregos gerados pela atividade 

agropecuária de forma direta ou até mesmo indireta, já que essa atividade não funciona 

por si só, há toda uma relação com outros setores da economia. Nos municípios de Vera 

Cruz e Monte Alegre, por exemplo, mais de dois terços da população economicamente 

ativa estão empregados nessa atividade e em Maxaranguape quase metade da 

população. 

No que se refere ao índice de urbanização, e a análise das variáveis que o 

compõe, constatou-se que Natal é o município que apresenta o maior índice de 

urbanização, ou seja, 0,9 na escla que varia de 0 a 1,0, havendo portanto, uma 

densidade maior das diferentes variáveis consideradas nesse município, principalmente 
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no que se refere as variáveis comércio de média e alta complexidade, 80% em relação 

ao total da RMN, e serviços. É também nesse município onde se concentram os 

estabelecimentos relacionados a administração pública, a tomada de decisão, por isso 

esse município exerce um forte poder de centralidade e um papel importantíssimo na 

rede urbana potiguar. Vale ressaltar, que apesar de Natal estar vivenciando nas últimas 

décadas um processo de desconcentração industrial, no qual muitas indústrias se 

instalaram nos municípios de Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e 

Extremoz, em virtude do próprio encarecimento do solo urbano em Natal e de 

incentivos oferecidos por esses outros municípios, Natal ainda possui um percentual 

significativo de indústrias em relação ao total da RMN, 57% das indústrias de baixa 

complexidade e 46% das indústrias de média e alta complexidade 

Os municípios que apresentam maior índice de urbanização, depois de Natal, 

são consequentemente, Parnamirim, e São Gonçalo do Amarante, ambos tem 

apresentado um significativo crescimento populacional e da mancha urbana além de se 

beneficiarem da proximidade com Natal e do transbordamento de sua mancha urbana. 

Por outro lado, os municípios em que foram verificados os menores índices de 

urbanização em virtude de uma maior rarefação das variáveis selecionadas são: 

Maxaranguape, Ielmo Marinho, Extremoz, Vera Cruz, Monte Alegre e Nísia Floresta. 

Mas, isso não significa a inexistência de áreas de rarefações do conteúdo urbano nos 

municípios de Natal e Parnamirim, muito pelo contrário, há nesses municípios, muitas 

áreas marcadas pela rarefação desse conteúdo. Até mesmo, por que neles existem áreas 

com densidade do conteúdo rural, percebidos no modo de vida da população, na prática 

agrícola com características rurais, entre outros aspectos, que comprovam a 

coexistência dos dois conteúdos no mesmo espaço. 

 Assim, verifica-se que o uso agrícola do território e a urbanização são aspectos 

que devem sim ser analisados em uma relação de complementaridade e 

interdependência.  Não é o uso agrícola do território que define a ruralidade de uma 

área, pode haver uso agrícola a partir do desenvolvimento da agricultura urbana, e essa 
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área possuir uma densidade do conteúdo urbano. Assim como, em áreas que 

normativamente são consideradas como totalmente urbanas, o uso agrícola do território 

com características do conteúdo rural, servem como um dos indicadores para 

comprovar que essas áreas não são tão urbanas assim. 

Com isso, conclui-se essa dissertação parafraseando a famosa frase de Euclides 

da Cunha em sua obra “Os Sertões”, quando o autor afirma que “o nordestino é antes de 

tudo um forte”, quando afirmamos que “o trabalhador rural é antes de tudo um forte”, 

pois no caso dos municípios considerados 100% urbanos, principalmente, a ele é 

negado, pelo Estado, direitos básicos, excluindo-o das políticas de obtenção de crédito e 

assistência técnica. Ele é novamente negado pelo Estado por meio das normas, quando 

o município passa a ser considerado em sua totalidade urbano. E, mais uma vez, ele é 

negado, quando precisa comprovar sua existência a duras penas para adquirir condições 

especiais para aposentadoria rural. Mesmo em meio a esse cenário de dificuldades esse 

sujeito social encontra mecanismos para permanecer e, mais do que isso, para se 

reproduzir socialmente e ainda produzir alimentos para o abastecimento dos mercados 

locais. 
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INFRAEST

RUTURA 

10 - Pavimentação; 

Iluminação pública; 

Coleta de lixo; 

Abastecimento de água; 

Obras viárias; 

Telecomunicações; 

Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas a captação, tratamento e 

distribuição de água; 

Transporte; 

2 

2 

1 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

1,5 

ADMINIST

RAÇÃO 

PÚBLICA 

5 - Total de estabelecimentos; 

Pessoal ocupado no setor em relação ao pessoal ocupado total; 

3 

2 

INDÚSTRI

A 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

AGROIND

ÚSTRIAS 

Processamento, Preservação e Produção de Conservas de Frutas; 

Processamento, Preservação e Produção de Conservas de Legumes e Outros 

Vegetais; 

Produção de Sucos de Frutas e de Legumes; 

Produção de Óleos Vegetais em Bruto; 

Fabricação de Produtos do Laticínio e preparação do leite; 

1 
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Beneficiamento, Moagem  e Preparação de Outros Produtos de Origem 

Vegetal; 

Usinas, Refino e Moagem de Açúcar; 

INDÚSTR

IA DE 

BENS DE 

PRODUÇ

ÃO 

Fabricação de Máquinas de uso industrial; 

Fabricação de equipamentos de uso industrial; 

Fabricação de aditivos de uso industrial; 

2 

INDÚSTR

IA DE 

BENS DE 

CONSUM

O 

DURÁVEI

S 

Fabricação de produtos Têxteis; 

Fabricação de Artefatos de Tapeçaria; 

Fabricação de Acessórios do Vestuário; 

Fabricação de Acessórios para Segurança Industrial e Pessoal; 

Curtimento e Outras Preparações de Couro; 

Fabricação de Malas, Bolsas, Valises e Outros; 

Artefatos para Viagem, de Qualquer Material; 

Fabricação de Calçados; 

Fabricação de Artefatos de madeira e derivados; 

Fabricação de Resinas Termoplásticas; 

Fabricação de Fibras, Fios e cabos; 

Fabricação de Artefatos Diversos de Plástico; 

Fabricação de Artigos de Vidro; 

Fabricação de Artefatos de Concreto, cerâmica, Cimento, Fibrocimento, 

Gesso e Estuque; 

Fabricação de Peças de Ferro, Aço e de Metais não ferrosos; 

Fabricação de produtos para construção civil; 

Fabricação de Artigos de Serralheria; 

Fabricação de Móveis; 

Fabricação de Colchões; 

Fabricação de Artefatos para Caça, Pesca e Esporte; 

Fabricação de Canetas, Lápis, Fitas Impressoras para Máquinas e Outros 

3 
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Artigos para Escritório; 

Fabricação de Escovas, Pincéis e Vassouras; 

Fabricação de Máquinas, Equipamentos e Aparelhos para Transporte e 

Elevação de Cargas e Pessoas; 

Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral;  

Fabricação de aparelhos e Equipamentos para Distribuição e Controle de 

Energia; 

Fabricação de Luminárias e Equipamentos de Iluminação; 

Fabricação de Material Eletrônico; 

Fabricação de Aparelhos e Instrumentos para Usos Médico-hospitalares, 

Odontológicos e de Laboratórios e Aparelhos Ortopédicos; 

Fabricação de Aparelhos, Instrumentos e Materiais Ópticos, Fotográficos e 

Cinematográficos; 

Fabricação de Automóveis, Camionetas, motocicletas e Utilitários; 

Fabricação de outras Peças e Acessórios para Veículos Automotores; 

Fabricação de Artefatos de Ourivesaria e Joalheria e lapidação de Pedras 

Preciosas e Semipreciosas; 

INDÚSTR

IA DE 

BENS DE 

CONSUM

O NÃO-

DURÁVEI

S 

Torrefação, Moagem e Fabricação de Café; 

Fabricação de Produtos de Padaria, Confeitaria e Pastelaria; 

Produção de Derivados do Cacau e elaboração de Chocolates, Balas, Gomas 

de Mascar; 

Fabricação de Rações Balanceadas para Animais; 

Fabricação de outros produtos alimentícios; 

Fabricação, Retificação, Homogeneização e Mistura de Aguardentes e 

Outras Bebidas; 

Fabricação de Refrigerantes e Refrescos; 

Fabricação de Produtos do Fumo; 

Fabricação de Medicamentos para Uso Humano; 

Fabricação de Sabões, Sabonetes e Detergentes Sintéticos Fabricação de 

Produtos de Limpeza e Polimento; 
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 Fabricação de Artigos de Perfumaria e Cosméticos; 

Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas; 

Fabricação de Tintas de Impressão; 

Fabricação de Impermeabilizantes, Solventes e Produtos Afins; 

Fabricação de Aditivos de Uso Industrial; 

Fabricação de Embalagem de Plástico; 

Fabricação de papel e derivados; 

Fabricação de Materiais para Usos Médicos, Hospitalares e Odontológicos; 

Pessoal 

ocupado 

Pessoal ocupado na indústria; 2 
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COMÉRCI

O  DE 

BAIXA 

COMPLE

XIDADE 

Comércio a varejo de combustíveis; 

Comércio atacadista de matérias primas agrícolas e produtos semiacabados; 

Comércio atacadista de animais vivos; 

Comércio atacadista de leite e produtos do leite; 

Comércio atacadista de cereais beneficiados e leguminosas, farinhas, amidos 

e féculas; 

Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros; 

Comércio atacadista de carnes e produtos da carne; 

Comércio atacadista de pescados; 

Comércio atacadista de bebidas; 

Comércio atacadista de produtos do fumo; 

Comércio atacadista de outros produtos alimentícios; 

Comércio atacadista de produtos extrativos de origem mineral; 

Comércio atacadista de resíduos e sucatas; 

comércio varejista e atacadista de mercadorias em geral (não especializado); 

Comércio varejista de produtos de padaria, de laticínio, frios e conservas; 

Comércio varejista de balas, bombons e semelhantes; 

Comércio varejista de carnes  de açougues; 

Comércio varejista de bebidas; 

Comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho; 

3 
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Comércio varejista de artigos do vestuário e complementos; 

Comércio varejista de calçados, artigos de couro e viagem; 

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, artigos médicos e 

ortopédicos, de perfumaria e cosméticos; 

Comércio varejista de material de construção, ferragens e ferramentas 

manuais; 

Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria; 

Comércio varejista de artigos usados; 

Outros tipos de comércio varejista; 

Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (glp)  

Comércio varejista de máquinas e aparelhos de usos doméstico e pessoal, 

discos e instrumentos musicais; 

Comércio varejista de móveis, artigos de iluminação e outros artigos para 

residência 

Comércio varejista de equipamentos e materiais para escritório. 

COMÉRCI

O DE 

MÉDIA E 

ALTA 

COMPLE

XIDADE 

Comércio a Varejo e por Atacado de Motocicletas, Partes, Peças e 

Acessórios; 

Comércio Atacadista de Fios Têxteis, Tecidos, Artefatos de Tecidos e de 

Armarinho; 

Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Complementos; 

Comércio Atacadista de Calçados; 

Comércio Atacadista de Eletrodomésticos e Outros Equipamentos de Usos 

Pessoal e Doméstico; 

Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos, Médicos, Ortopédicos e 

Odontológicos; 

Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria; 

Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria; 

Comércio Atacadista de Outros Artigos de Usos Pessoal e Doméstico, não 

Especificados Anteriormente; 

Comércio Atacadista de Combustíveis; 
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Comércio Atacadista de Madeira, Material de Construção, Ferragens e 

Ferramentas; 

Comércio Atacadista de Produtos Químicos; 

Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso 

Agropecuário; 

Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para o Comércio e 

Escritório; 

Comércio Atacadista de Computadores,  Equipamentos de Telefonia e 

Comunicação, Partes e Peças; 

Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Usos 

Industrial, Técnico e Profissional, e Outros Usos; 

Comércio Atacadista Especializado em outras Mercadorias; 

Comércio Varejista de Mercadoria Geral, com Predominância de Produtos 

Alimentícios, com Área de Venda Superior a 5000 Metros Quadrados 

(Hiper); 

Pessoal 

ocupado 

Pessoal ocupado no comércio 2 

 

 

 

SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO

S  DE 

BAIXA 

COMPLE

XIDADE 

Educação infantil/creche; 

Educação infantilpréescola; 

Ensino fundamental; 

Ensino médio; 

Reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos eletrodomésticos; 

Reparação de calçados; 

Restaurantes e estabelecimentos de bebidas, com serviço completo; 

Lanchonetes e similares; 

(serviços de alimentação privativos); 

Fornecimento de comida preparada; 

Atividades de correio nacional; 

Atividades de malote e entrega; 

Aluguel de imóveis; 

3 
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Condomínios prediais; 

Lavanderias e tinturarias; 

Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza; 

Atividades funerárias e serviços relacionados; 

Serviços domésticos; 

Atividades fotográficas; 

Atividades de outros profissionais da área de saúde; 

Outras atividades relacionadas com a atenção à saúde; 

Serviços veterinários;  

Transporte rodoviário de mudança;  

Leitos ambulatoriais; 

Estabelecimentos saúde; 

Atividades Desportivas; 

Outras Atividades Relacionadas ao Lazer; 

Reciclagem de Sucatas; 

Manutenção e Reparação de Veículos Automotores; 

Manutenção e Reparação de Motocicletas; 

Atividades de Investigação, Vigilância e Segurança; 

Atividades de Imunização, Higienização e de Limpeza em Prédios e em 

Domicílios; 

Estabelecimentos complementares. 

SERVIÇO

S DE 

MÉDIA E 

ALTA 

COMPLE

XIDADE 

Atividades Jurídicas; 

Atividades de Contabilidade e Auditoria; 

Gestão de Participações Societárias (Holdings); 

Atividades de Assessoria em Gestão Empresarial; 

Serviços de Arquitetura e Engenharia e de  

Publicidade; 

Bancos múltiplos (com carteira comercial); 

Caixas econômicas; 

Incorporação e compra e venda de imóveis; 

5 
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Seleção, Agenciamento e Locação de Mão de obra; 

Defesa, Justiça, Segurança e Ordem Pública; 

Educação Superior/Graduação e Pós-graduação; 

Extensão; 

Educação Profissional de Nível Técnico; 

Educação Profissional de Nível Tecnológico; 

Edição e/ou impressão; 

Execução de Outros Serviços Gráficos; 

Manutenção e reparação de máquinas para fins industriais, contrução civil, 

agrícola e médico hospitalar; 

Instalações de Sistemas de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração; 

Instalações Hidráulicas, Sanitárias, de Gás e de Sistema de Prevenção Contra 

Incêndio; 

Aluguel de Equipamentos de Construção e Demolição com Operários; 

Estabelecimentos Hoteleiros; 

Atividades de Agências de Viagens e Organizadores de Viagem; 

Planos de Saúde; 

Previdência complementar; 

Corretagem e Avaliação de Imóveis; 

Administração de Imóveis por Conta de Terceiros; 

Aluguel de Automóveis; 

Aluguel de Outros Meios de Transporte Terrestre; 

Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas; 

Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção e Engenharia Civil; 

Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Escritórios; 

Manutenção e Reparação de Máquinas de Escritório e de Informática; 

Seguridade Social; 

Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica ou Terapêutica; 

Atividades de Organizações Empresariais e Patronais; 

Atividades de Organizações Profissionais; 
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Atividades de Organizações Políticas; 

Atividades de Televisão; 

Atividades de rádio; 

Atividades de Teatro, Música e Outras Atividades Artísticas e Literárias; 

Outras atividades de Espetáculos; 

Atividades de Agências de Notícias; 

Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais. 

Leitos internação; 

Estabelecimentos urgência; 

Leitos urgência; 

Estabelecimento de internação. 

Pessoal 

ocupado 

Pessoal ocupado nos serviços; 2 
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ANEXO 02 

Entrevista com agricultores 

 

Nome: ____________________________________________________________ 

Idade: __________________________________ 

Município: _______________________________ 

Bairro: __________________________________ 

 

1. O que o Senhor produz? E em que quantidade? 

 

2. Recebe algum crédito para produção? 

 

3. Faz parte de algum programa assistencialista do governo? Qual? 

 

4. Recebe assistência técnica? Se sim, com que frequência? 

 

5. O Senhor contribui com a previdência social?    S (      )     N  (       ) 

6. Com a expansão urbana houve alguma alteração na sua produção, comercialização e 

vida? 

 

7. Trabalha na própria terra ou para outra pessoa? Em que sistema? 

 

8. Já recebeu proposta de compra de suas terras? S (      )     N  (       ) 

9. Onde o senhor comercializa sua produção? Há atravessadores? 

 

 

 

10. Sua família trabalha na agricultura?  

Filhos:     S (      )     N  (       ) 

Cônjuge: S (      )     N  (       ) 

 

11. Renda Média familiar: ( R$________________) /_______ pessoas 


