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RESUMO 

 

Esta tese tem como objeto de estudo a dispersão urbana no atual contexto, no qual 
se observam mudanças nos padrões de ocupação dos espaços urbanos que 
configuram o desenho urbano de modo disperso, fragmentado e policêntrico. Tais 
mudanças acarretam o aumento do gasto de energia e a necessidade de maior 
gasto com infraestrutura de acesso para o deslocamento de pessoas e de impactos 
socioambientais. Foi a partir da observação de tais mudanças na ocupação do 
território da RMNatal que propusemos a presente pesquisa, que objetiva 
compreender a produção do espaço urbano na Região Metropolitana de Natal 
(RMNatal) e as repercussões e/ou alterações provocadas pela ação das políticas 
públicas e pelo capital privado em seus municípios, constituindo lógicas e padrões 
de ocupação bastantes distintos - espacial e socialmente, que caracterizam o 
processo de dispersão urbana. Para tanto, partimos dos estudos teóricos e 
pesquisas de autores como Limonad (2007), Spósito (2007, 2009), Monte-Mór 
(2006, 2007), Reis (2006, 2007), Lencione (2010, 2011), Clementino (1995, 2009, 
2015), Milton Santos (1996, 2008), Lefebvre (1999, 2001), Clark (1991) entre outros 
que têm se debruçado na questão da produção e reprodução do espaço urbano e 
seus desdobramentos socioespaciais em que se destaca a dispersão urbana. Nesse 
sentido, foram analisadas as questões teóricas que se referem à dispersão urbana, 
dos modelos teóricos das estruturas das cidades, da metropolização, do processo 
de urbanização da área de pesquisa e dos principais objetos e ações que marcam 
as mudanças e a passagem da cidade compacta para a formação de uma região 
reticular na RMNatal. Os resultados obtidos derivam de em exercício teórico-
metodológico utilizando-se de geotecnologias com a espacialização dos dados e 
informações coletadas ao longo da pesquisa que refletem a dispersão urbana na 
RMNatal. Foram analisadas as variáveis relacionadas ao uso do solo, a 
pendularidade, ao meio técnico-cientifico-informacional e aos habitas urbanos que 
constituem as formas-conteúdos e tornam a RMNatal mais segregada e com tecidos 
urbanos fragmentados. Tudo isso indica que a dispersão urbana está em formação 
na RMNatal, acentuando-se os processos de fragmentação e de segregação na RM 
que carece de maior atenção e planejamento.  
 

Palavras-chave: dispersão urbana, fragmentação, planejamento. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis is to study the object of urban sprawl in the current context, in which 
observed changes in settlement patterns of urban spaces that make up the urban 
design in a piecemeal way, fragmented and polycentric. These changes result in 
increased energy expenditure and the need for increased spending on infrastructure 
access to the displacement of people and environmental impacts. It was from the 
observation of such changes in the occupation of the territory of RMNatal we 
proposed this research, which aims to understand the production of urban space in 
the Metropolitan Region of Natal (RMNatal) and the effects and or changes caused 
by the action of public policies and the private capital in their municipalities, being 
logical and patterns quite different occupation - spatial and social, that characterize 
the urban sprawl process. The starting point of theoretical studies and research of 
authors such as Limonad (2007), Spósito (2007.2009), Monte-Mór (2006, 2007), 
Reis (2006, 2007), Lencione (2010, 2011), Clementino (1995 2009, 2015), Milton 
Santos (1996, 2008), Lefebvre (1999, 2001), Clark (1991) among others who have 
examined the question of production and reproduction of urban space and its socio-
spatial developments which highlights the dispersion urban. In this sense, the 
theoretical questions were analyzed that relate to urban sprawl, the theoretical 
models of the structures of cities, the metropolises, the research area of the 
urbanization process and the main objects and actions that mark the changes and 
the passage of the compact city to form a reticular region RMNatal. The results 
derived from theoretical and methodological exercise using geotechnologies with the 
spatial distribution of data and information collected during the research that reflect 
the urban sprawl in RMNatal. The variables related to land use were analyzed, the 
pendularity, technical-scientific-informational milieu and urban habitats that make up 
the content-forms and make RMNatal most segregated and fragmented urban fabric. 
All this indicates that urban sprawl is in training in RMNatal, accentuating up the 
processes of fragmentation and segregation in RM that needs further attention and 
planning. 
 
Keywords: urban sprawl, fragmentation, planning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos acerca do desenvolvimento urbano contemporâneo ampliaram-se 

nas últimas décadas. Muitos autores, como Lefebvre (1999), Monte-Mór (2006), Soja 

(1993), defendem que as mudanças nas relações campo-cidade são derivadas das 

relações de produção, da ampliação da divisão do trabalho e das condições gerais 

de reprodução do capital. Nesse sentido, esses estudos evidenciam a superação da 

dicotomia entre campo e cidade no território devido à emergência de uma nova 

forma de integração baseada no mercado e na urbanização que se espraiou na 

totalidade do espaço. 

Os espaços urbanos passam por uma transformação e reorganização 

espacial em que os limites nítidos das cidades compactas alteram-se para cidades 

dispersas, parcialmente descontínuas, que atendem uma dinâmica global baseada 

na expansão de uma multiplicidade de redes, cujos fluxos operam com autonomia 

em relação aos lugares. Vários pesquisadores indicam que estamos vivendo a 

dissolução da cidade, o que significa a reprodução e a existência de uma civilização 

urbana sem cidades. No âmbito social, no sentido como descreve Levefbvre (2001), 

o fim da cidade se traduz no fim do espaço democrático de acesso a todos. 

De acordo com Monte-Mór (2006), a urbanização na fase atual se estende por 

todo espaço social, ocorrendo a dissolução das cidades como espaços ou 

aglomerações concentradas que tendem a formar regiões urbanas ou cidades-

regiões articuladas com outros espaços. Assim, o momento atual é marcado pela 

crise dos modelos urbanos (CAPEL, 2013) e pelas mudanças no modelo centro-

periferia. Modelo este rompido com a expansão de áreas com padrões e 

características distintas, ou seja, áreas que se expandem de forma contínua ou 

descontínua pelo território constituindo novas centralidades ou subcentralidades 

apontadas como características da dispersão urbana.  

Para Spósito (2007), a dispersão urbana ocorre em dimensões territoriais e 

escalas demográficas muito diferentes que podem se dá em áreas metropolitanas 

como também em cidades ou aglomerados de menor porte. Cabe destacar que, 

segundo Dematteis (1998), a dispersão urbana é marcada pela descontinuidade dos 

tecidos urbanos que ampliam as formas de segregação socioespacial e propiciam a 

fragmentação socioespacial. O resultado desse processo é a conformação de 
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cidades dispersas caracterizadas pela mononucleação e polinucleação e pela 

transitoriedade da condição de descontinuidade territorial (física) e espacial (fluxos). 

Entendemos que a dispersão urbana é um processo espacial e social que se 

expressa nos novos estilos e padrões de consumo da sociedade. Logo, pode 

também gerar conflitos e segregação espacial, uma vez que são criados espaços 

seletivos específicos para cumprir determinados papéis, quer seja moradia, lazer 

e/ou consumo que necessitam de ligações, vias de acesso e infraestrutura para 

funcionar. 

Nos estudos empíricos sobre a dispersão urbana no Brasil, destacamos os 

trabalhos1 realizados nos espaços das regiões metropolitanas. Aqui nos deteremos a 

investigar a Região Metropolitana de Natal (RMNatal) formalmente institucionalizada 

nos anos de 1997, considerando a sua composição até dezembro de 2014 com onze 

municípios, que são: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, 

Extremoz, Ceará-Mirim, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Monte Alegre, Vera 

Cruz e Maxaranguape. Concebemos a condição da RMNatal como um aglomerado 

urbano não-metropolitano (CLEMENTINO, 2013) de uma região metropolitana em 

processo de formação com diferentes níveis de integração, definidos pelo 

Observatório da Metrópoles (2012), que conferem a RMNatal duplo caráter 

consoante Clementino (2015): de região metropolitana funcional, contemplada pelos 

municípios mais integrados e conurbados a Natal; e de região metropolitana 

institucional, definida por lei estadual. Desse modo, destacamos tal diferença ao 

longo do trabalho considerando as duas realidades.  

Nesse contexto, o recorte da pesquisa justifica-se em termos de relevância 

acadêmica, pois a RM tem apresentado mudanças socioespaciais que carecem de 

uma análise pormenorizada sobre como tem se dado a produção do espaço urbano 

e o processo de dispersão urbana. A escolha em estudar a dispersão urbana na 

                                                           
1

Entre os estudos podemos destacar as análises realizadas pelo Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sobre a dispersão 
urbana foram publicados estudos com a aplicação de metodologia de construção de índice de 
dispersão para as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro e ainda um relatório de 
pesquisa em desenvolvimento chamado: Dispersão urbana e acessibilidade nas metrópoles. A 
dispersão urbana e suas implicações socioespaciais nas regiões metropolitanas fazem parte das 
temáticas de pesquisa da Rede Observatório das Metrópoles, coordenada pelo Prof. Dr. Luis César 
de Queiroz Ribeiro que trabalha em parceria com 14 núcleos regionais. A Rede possui uma equipe 
multidisciplinar de pesquisadores que investigam as regiões metropolitanas em vários âmbitos de 
amplitude social, econômica, político-institucional entre outros. Tais trabalhos são referências 
importantes para os estudiosos da questão urbana e do processo de urbanização nas RMs. Mais 

informações estão disponíveis em: http://www.observatoriodasmetropoles.net/#.  

http://www.observatoriodasmetropoles.net/
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RMNatal se deu devido as mudanças em sua estrutura espacial que sugerem o 

processo de dispersão urbana com a formação de novas formas de morar, assim 

como o aumento nos fluxos de pessoas para trabalhar e/ou estudar em uma 

sociedade cada vez mais móvel.  

Além disso, na última década os dados socioeconômicos sinalizam uma lenta 

desconcentração territorial da cidade pólo, Natal, e uma maior participação dos 

municípios da RMNatal, especialmente, aqueles de seu entorno direto que 

constituem a RM funcional, pautados pelas forças políticas na gestão do território, 

por novos objetos geográficos ou formas-conteúdos (SANTOS, 2008) e pela 

expansão da infraestrutura viária que possibilita mobilidade e aumento dos fluxo de 

pessoas e mercadorias, assim como expansão imobiliária e ocupação de novas 

áreas. A relevância dessa tese se dá no sentido de compreender a organização 

espacial no território da RMNatal, demonstrando como vem ocorrendo a ocupação 

urbana e como ela se insere no processo de dispersão urbana.  

A RMNatal se insere no contexto de novas dinâmicas socioespaciais 

contemporâneas que têm várias implicações socioespaciais. Tais implicações são 

provenientes da maior mobilidade populacional, da ocupação de novas áreas e de 

mudanças no uso do solo, do maior gasto de energia e consequente desgaste e de 

maiores custos na infraestrutura urbana existente. Assim sendo, partimos da 

hipótese que a RMNatal encontra-se em processo de dispersão urbana com 

repercussões em seu território, o que intensifica a mudança no uso e na ocupação 

do solo derivada das políticas de habitação e das novas formas de morar com a 

expansão de condomínios horizontais fechados no interior da RM voltados para as 

classes de média e alta renda constituindo, como indica Spósito (2004), novos 

conteúdos nas periferias. Também vale salientar que o processo de dispersão 

urbana exerce pressão nas áreas agrícolas fragmentando-as ou transformando-as 

em núcleos urbanos ou periurbanos no território. 

Considerando tal hipótese, este trabalho partiu das seguintes questões de 

pesquisa: como ocorre a dispersão urbana na RMNatal? Quais são as áreas, 

direções, eixos, objetos e ações que evidenciam a dispersão urbana na RMNatal? 

Quais são as repercussões socioespaciais provocadas pela dispersão urbana no 

território da RM?  



22 
 

Desse modo, essa pesquisa visou compreender a produção do espaço 

urbano na Região Metropolitana de Natal (RMNatal) e as repercussões e/ou 

alterações provocadas pelos investimentos públicos e privados em seus municípios, 

constituindo lógicas e padrões de ocupação bastantes distintos - espacial e 

socialmente, que caracterizam o processo de dispersão urbana. E teve como 

objetivos específicos: a) investigar as mudanças socioespaciais no território 

metropolitano; b) identificar os padrões de ocupação considerando o uso e a 

ocupação do solo e suas repercussões na RMNatal utilizando geotecnologias e 

dados referentes aos fluxos de mobilidade da população, dos meios técnicos-

científicos-informacionais e dos padrões de ocupação residencial; e c) identificar e 

espacializar as principais áreas e/ou eixos e os objetos geográficos que configuram 

territorialmente a dispersão urbana na RMNatal. 

Partindo dos estudos sobre a produção e a reprodução do espaço urbano e 

seus desdobramentos socioespaciais em que se destaca a dispersão urbana, nossa 

pesquisa procurou estabelecer um diálogo com os autores sobre as dinâmicas 

urbanas contemporâneas, deste modo, consideramos as seguintes variáveis: a) 

características das regiões metropolitanas, dos aglomerados urbanos e dos novos 

padrões de organização espacial; b) aspectos da infraestrutura urbana e do acesso 

aos meios técnico-científicos e informacionais c) mobilidade de pessoas e dos 

processos de segregação e fragmentação; e d) formação de novas formas de morar 

e de novas centralidades. 

Quanto a concepção teórico-prática norteadora do trabalho, o espaço é 

entendido conforme Santos (2008b), no caso, como um “sistema de objetos e 

sistema de ações”. Nessa perspectiva, o espaço é dinâmico composto de objetos 

naturais e objetos artificiais que se modificam com os movimentos da sociedade 

tanto no contexto de sua forma como de seu conteúdo, 

 

O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável 
do qual participam, de um lado, um certo arranjo de objetos 
geográficos, objetos naturais e objetos sociais e, de outro lado, a 
vida que os anima ou aquilo que lhes dá vida. Isto é a sociedade 
em movimento. A sociedade em movimento pode, a um dado 
momento, dar-se como se fosse estática; as formas aparecem, 
então, como o continente de uma parcela da sociedade, o 
instrumento de distribuição da sociedade no espaço. Por isso, o 
valor se distribui diferentemente no espaço e cada lugar tem um 
valor diferente. Mas, como a sociedade não é estática - mas sim 
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dinâmica - a cada movimento da sociedade corresponde uma 
mudança de conteúdo das formas geográficas e uma mudança na 
distribuição do valor no espaço. Em resumo: as estruturas 
espaciais são, ao mesmo tempo, um estado - o que é provisório - 
e são o objeto de um movimento que modifica seu conteúdo - o 
que é permanente. (SANTOS, 1988, p. 15) 

 

A natureza do trabalho consiste na aplicação do conceito de dispersão urbana 

e outros conceitos a ele relacionados com a aplicação de geotecnologias. Realiza-se 

uma articulação entre a proposta teórico-metodológica e o uso de recursos 

cartográficos como subsídio às questões inerentes ao processo de dispersão 

urbana. Nesse contexto, segundo Buzai (2003), a perspectiva de trabalhar a 

Geografia Automatizada com a utilização das geotecnologias, do uso de dados e 

das informações obtidas sobre as condições socioeconômicas e infra-estruturais 

favorecem a análise e a espacialização do fenômeno a ser investigado. Ainda de 

acordo com Buzai (2003, p. 34), “La Geotecnologia presenta una visión digital del 

mundo para su tratamiento y análisis mediante los médios computacionales y recién 

iniciados los ochenta aparece una primeira reflexión sobre su rol em la Geografía 

como una revolución tecnológica que traerá un importante impacto” . 

Benko (1991) também discorre sobre o uso de novas abordagens para 

estudar os espaços urbanos como a utilização da matemática, de utensílios 

econométricos e dos sistemas de informação geográfica, ferramentas que 

possibilitam a análise pluridisciplinar e espacial com múltiplas aplicações.  

A pesquisa está estruturada em quatro capítulos. O primeiro trata das 

questões teóricas que se referem à dispersão urbana, dos modelos teóricos das 

estruturas das cidades, da urbanização, da metropolização e dos resultados das 

pesquisas sobre a dispersão urbana. Já o segundo aborda o processo de 

urbanização de Natal e a formação de sua região metropolitana destacando as 

principais mudanças socioespaciais e econômicas que explicam a expansão urbana 

para além da capital, especialmente, para os municípios do entorno direto ao polo. 

Nesse capítulo são analisados o desenvolvimento e expansão da indústria, do 

turismo, das mudanças provocadas pelo setor imobiliário e pela construção do 

Aeroporto-Cidade em São Gonçalo do Amarante, elementos que marcam na RM a 

passagem da cidade concentrada para uma região reticular. 

O terceiro capítulo discute a questão da urbanização e dos desafios ao 

planejamento, da efetivação dos planos de ordenamento dos municípios da RMNatal 
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e do processo de ocupação urbana. O último e quarto capítulo considera e avalia, 

por meio da utilização de mapas, dados e informações coletadas ao longo da 

pesquisa, o quadro da dispersão urbana na RMNatal, considerando as variáveis 

relacionadas ao uso do solo, a pendularidade, ao meio técnico-cientifico-

informacional e aos habitats urbanos que constituem as formas-conteúdos, o que 

tornam a RMNatal mais segregada e com tecidos urbanos fragmentados. 

Por último, a conclusão apresenta os resultados da espacialização dos 

objetos geográficos que configuram territorialmente a dispersão urbana na RMNatal, 

bem como suas repercussões socioespaciais nos eixos norte, leste e oeste da área 

de pesquisa. 
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1 A DISPERSÃO URBANA: TECENDO OS CAMINHOS TEÓRICO-

CONCEITUAIS  

 

O desenvolvimento urbano na contemporaneidade contempla diversas 

questões relacionadas ao processo de expansão do tecido urbano e da chamada 

crise do modelo centro-periferia, o que resulta no surgimento de “novas periferias”, 

ou seja, áreas com padrões e características distintas que se expandem de forma 

contínua ou descontínua pelo território constituindo novas centralidades ou 

subcentralidades que são apontadas como características da dispersão urbana. No 

entanto, o que é e quais são as causas para essa dispersão urbana? Quais são os 

principais atores envolvidos na construção do espaço disperso? Diante da dispersão 

urbana e do avanço dos meios de comunicação e informação estaríamos evoluindo 

como descreve Clark (1991) para uma civilização urbana sem cidades 2 ? Tais 

inquietações derivam algumas interpretações conceituais sobre a dinâmica urbana 

contemporânea que aqui destacamos como importantes, dentre elas a dispersão 

urbana.  

Para Bruegmann (2011, p.24), a dispersão urbana pode ser definida de 

maneira básica como “um desarrollo urbano de baja densidad, disseminado, carente 

de uma planificación pública territorial sistemática a gran escala o regional”. Esse 

fenômeno é recorrente e existe desde o início da história urbana, à medida que as 

cidades tornavam-se prósperas economicamente tendiam a reduzir a sua 

densidade. Sua origem possui diferentes versões. Segundo Bruegmann (2011), a 

expressão dispersão urbana não constitui uma realidade objetiva, mas um conceito 

cultural que se originou em determinado momento e lugar específico sendo utilizada 

com diversos fins.  

Ainda de acordo com Bruegmann (2011), ao longo do processo, há um 

acumulado de ideias e suposições. Nesse campo o autor enumera às causas da 

dispersão urbana ou sprawl3considerando o caso norte-americano: a) causa de 

                                                           
2
A cidade segundo Clark (1991) pode ser entendida de maneira objetiva como uma unidade de 

análise que reúne agrupamentos humanos, edifícios, atividades num mesmo espaço e pode ser 
distinguida pela densidade ou concentração desses elementos. O autor descreve a existência de 
outras definições sobre a cidade que perpassam a percepção, as definições administrativas e 
funcionais. No entanto, a definição objetiva que se baseiam em critérios de tamanho da população e 
sua densidade são as mais usuais, embora não estejam livres de dificuldades de definição.  
3
O termo Sprawl é usado originalmente pelo autor em sua obra: Sprawl: a compacthistory. No 

entanto, a edição foi traduzida para espanhol com o título La dispersión urbana: uma história 
condensada. Com isso dispersão urbana tem o mesmo sentido de Sprawl que aqui nos referimos. 
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atitudes individuais e do racismo – aqui é considerada a ocupação do entorno ao 

centro, ou melhor, os subúrbios como algo bom “uma escolha” de um espaço para 

viver e trabalhar, uma vez que o centro passa a ser o lugar do lazer, compras e 

espetáculos desportivos. No entanto, a ocupação dos subúrbios americanos é 

motivada por questões econômicas, étnicas e da segregação de imigrantes e 

vizinhos mais pobres devido também a religião e nível econômico característica 

marcante de todas as cidades industriais do séc. XIX como na atualidade em 

cidades europeias ou em outras partes do mundo como as favelas de São Paulo ou 

Istambul; b) causas econômicas – atribuída ao sistema capitalista que sofre e produz 

falhas e impactos que beneficiam compradores e promotores imobiliários; c) causas 

políticas – ausência de políticas e de gestão do espaço, ou seja, do ordenamento 

territorial; d) causas tecnológicas – papel atribuído as novas tecnologias de 

comunicação e transporte em que o automóvel é apontado como um meio facilitador 

da dispersão, porém, o autor ressalta que tal característica não explica a dispersão e 

pode ser refutada, pois a dispersão urbana se iniciou antes da massificação do 

automóvel; e) causas de prosperidade e democracia – atribuída a decadência de 

instituições e sistema regrado por reis, sacerdotes e sociedades religiosas, 

mercados e laços comerciais feudais no séc. XVII e XVIII tenham contribuído com 

maior força do que a era da ferrovia e das telecomunicações do séc. XIX.  

No entanto, Bruegmann (2011, p. 222) afirma em sua obra que a expressão 

dispersão urbana “resulta em sí mesmo confuso y controvertida, poço útil para 

describir objetivamente el mundo urbano infinitamente complejo y cambiante que 

nos rodea y contraproducente como concepto analítico”. 

Botelho (2009) destaca que a dispersão urbana tem sua origem explicitada 

em diferentes visões ou linhas teóricas4 conforme segue: a) a primeira linha teórica, 

baseada no pensamento de Bruegmann (2005), defende que a dispersão urbana é 

originária na própria história das cidades com a formação de vilas e cidades 

romanas e dos bairros construídos fora das muralhas da Europa medieval; b) a 

segunda linha teórica, defendida por Fishmam (1987), atribui aos subúrbios da 

                                                           
4
 As referências completas das linhas teóricas citadas pelo autor são: BRUEGMANN, R. (2005). 

Sprawl – a compact history. Chicago, The University of Chicago Press; FISHMAN, R. (1987). 
Bourgeois Utopias: the rise and fall of suburbia. Usa, Basic Books; JACKSON, K. T. (1985). 
Crabgrass frontier: the suburbanization of the United States. Nova York, Oxford University Press; 
ASCHER, F. (1995). Metápolis ou l‟avenirdesvilles. Paris, Odile Jacob;SOJA, E. W. (2000). 
Postmetropolis: critical studies of cities and regions. Oxford, Blackwell Publishing.; HARVEY, 
David.(2007). Uma geografia urbana posible. Buenos Aires, Edhasa. 
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Inglaterra no séc. XVIII quando as classes médias e altas buscaram o isolamento 

dos centros históricos distanciando-se das tentações mundanas das cidades; c) a 

terceira linha teórica, descrita por Jacson (1985), defende que a dispersão urbana 

surgiu com a suburbanização dos Estados Unidos na segunda metade do séc. XIX 

com a ação dos agentes imobiliários, das empresas de transporte urbano e do poder 

público; d) por fim, a quarta linha teórica, assumida por Ascher (1995), Soja (2000), 

Harvey (2007), destaca o surgimento da dispersão urbana a partir da Segunda 

Guerra Mundial com as transformações no capitalismo e na sociedade que se 

intensificaram na década de 1970. 

Nesse ínterim, as origens e as causas da dispersão urbana possuem uma 

temporalidade e as análises se estabelecem em diferentes realidades, considerando 

indicadores ou variáveis que se remetem a baixa densidade, a concentração da 

população, a forma de crescimento das áreas construídas e a mobilidade. 

Entretanto, não existe uma definição propriamente aceita para a dispersão urbana. 

Além disso, os estudos destacam as consequências dessa expansão urbana e os 

impactos ambientais, o aumento do gasto de energia, a fragmentação dos territórios 

e as alterações nos usos do solo, em que estudos de caso5 evidenciam pressões 

exercidas pela urbanização em áreas de predomínio de atividade agrícola. As 

consequências da dispersão urbana é uma temática que necessita de maior 

investigação e muitas vezes confundem-se causas e efeitos da dispersão. 

Todavia, para Capel (2013), estamos vivendo um momento de crise dos 

modelos urbanos. No caso do modelo da cidade dispersa, a crise se deve a provisão 

de serviços urbanos para amplos territórios em que os gastos com o abastecimento 

                                                           
5
A pesquisa de Delgado (2010) demonstrou efeitos da expansão urbana sobre as áreas de aptidão 

agrícola de Minho e Douro, localizados no norte de Portugal, que se referem à mudança de uso de 
solo de rural para urbana, da mistura dos usos do solo e da especulação do mercado. Nesse sentido 
Delgado (2010, p. 31) destaca os seguintes efeitos da expansão urbana: “À medida que a 

suburbanização se intensifica, os conflitos de uso urbano/rural tornam‐se mais intensos, o que leva a 

que se procure que os agricultores internalizem algumas das externalidades negativas geradas pela 
agricultura (maus odores, ruídos, resíduos, efluentes, etc.), sobretudo no sector da pecuária. Além 
disso, a proximidade aos meios urbanos resulta  numa sujeição maior a todo o tipo de vandalismos 
(nas colheitas, nos equipamentos), acentuando ainda mais a ineficiência das explorações. Os efeitos 
especulativos abarcam as distorções causadas pelas pressões de construção sobre as decisões dos 

agricultores. A oportunidade de aquisição de mais‐valias (especulação) aumenta com a procura de 

solo rural, o que desencoraja os agricultores relutantes a investirem em novas tecnologias 

(maquinaria, sistemas de rega, infra‐estruturas, etc.), dada à possibilidade de venda, a „bom preço‟, 

das suas propriedades („síndroma da impermanência‟). Os efeitos de mercado ocorrem quando os 
agricultores ficam mais próximos do seu mercado de consumo e escoamento dos produtos, o que 

torna os custos de transporte mais baratos. Considera‐se, pois, um efeito positivo da expansão 

urbana: os agricultores beneficiam agora de vantagens locativas que os tornam mais competitivos, 
podendo até fazer com que prescindam de intermediários”. 
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de água, energia são muito onerosos, além disso, a dependência do automóvel 

privado eleva o gasto energético e as infraestruturas de mobilidade. Outro ponto 

abordado pelo autor diz respeito à falta de planejamento no que se refere ao poder 

da iniciativa privada na construção urbana: 

 

Lo que hoy se pone em cuestión, em lo que se refiere al modelo 
de la ciudad dispersa, es la prioridad de los intereses inmobiliarios 
para la promoción de vivienda, y los intereses de las empresas 
automovilísticas y de petróleo, defensoras de la continua 
extensión de lãs infraestructuras y del uso del automóvil (CAPEL, 
2013, p. 10). 

 

Dentro do quadro de referência da crise dos modelos urbanos, Capel (2013) 

indica que a cidade dispersa tem sido considerada como uma anti-cidade ou uma 

anti-polis que se afasta da concepção tradicional de cidade. O espaço do encontro e 

das sociabilidades, do lazer público e da cidadania citado por Lefebvre (2006) torna-

se muito distante do modelo da cidade dispersa em que a individualidade, ou seja, o 

processo de individuação (ASCHER, 2010) torna-se mais forte. 

Aliado a esse processo, Ribeiro (2000) chama a atenção para as mudanças 

no padrão de segregação e das desigualdades socioespaciais ligadas à questão da 

violência e a difusão da “cultura do medo”, fatores que impulsionam determinadas 

classes sociais a abandonar as cidades e transferir-se para os condomínios 

fechados. Nesse sentido, estaria em curso uma civilização urbana sem cidades e 

uma (re)organização espacial, que nos deteremos a discutir os aspectos da 

dispersão urbana. 

 

1.1 Dispersão urbana e a morfologia urbana 

 

Para definir o significado da dispersão urbana é antes de tudo importante, 

segundo Limonad (2007a), deixar claro que a urbanização não pode ser reduzida 

apenas ao espaço da cidade, ela incorpora e ultrapassa os limites físicos das 

edificações e aglomerações utilizando-se de diversas estratégias para garantir a 

reprodução do capital e do trabalho. Com base no entendimento que a urbanização 
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expande-se territorialmente como um modo de vida6, em seus estudos a autora 

elucida e exemplifica novas formas de urbanização com a redistribuição espacial de 

segmentos da população para novas áreas que constituem um urbano que se 

estende ora de forma intensiva, ora de forma extensiva. Essas duas formas se 

desenvolvem simultaneamente e se distinguem na forma de reproduzir-se; em que a 

primeira caracteriza-se pela alta concentração espacial e a segunda pela 

fragmentação. De acordo com Limonad (2007a, p. 35): “Embora haja uma difusão da 

dispersão urbana em diversas partes do mundo, persiste em várias partes a 

urbanização intensiva. Não obstante ambas resultem em uma expansão territorial da 

malha urbana, diferem na forma final que essa expansão assume”. 

Nesse contexto, a morfologia urbana é alvo de discussão e inquietações 

presentes em vários estudos. Do ponto de vista conceitual, vale destacar as 

nomenclaturas na literatura com diferentes nomes e concepções que se podem 

destacar: cidade difusa (INDOVINA, 1990), cidade dispersa (MONCLÚS, 1998), 

metápole (ASCHER, 1995), exópole (SOJA, 2002) edgecity (GARREAU, 1991), 

como segue no Quadro 01. Tais concepções baseiam-se em experiências, estudos 

e análises de espaços locais ou recortes-mundiais.  

 

Quadro 01: Morfologias urbanas com área de estudo e descrição sucinta 

MORFOLOGIA E 
REFERÊNCIA 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

ESTUDADA 
DESCRIÇÃO 

Cidade Dispersa 
 
(MONCLÚS, 1998) 
(DEMATTEIS, 
1998) 

América Latina, 
Europa e América 
Anglo-saxônica 

Processo de criação de novos 
assentamentos urbanos próximos às 
grandes cidades ou a grandes vias de 
comunicação (periurbanização e 
suburbanização), com uma morfologia 
difusa, seletiva, como uma 
“desconcentração concentrada”. 

Cidade difusa 
 
(INDOVINA, 1990) 

Itália (Vêneto 
Central) 

Rede de pequenos e médios centros 
resultante de uma forma evolutiva do modo 
de produção, sem migração, para 
alternativas de trabalho em outros setores 
da economia, dando início à urbanização 
difusa. 

 

 

                                                           
6
 De acordo com Limonad (1999), o conceito de modo de vida deve ser entendido numa concepção 

ampla não restrita apenas a questão cultural de Wirth (Escola de Chicago), mas também a outros 
fatores políticos, sociais, econômicos e espaciais. 
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Continuação do Quadro 01: Morfologias urbanas com área de estudo e descrição sucinta 

Metápole 
 
(ASCHER, 1995) 

Paris Tem origem num processo de 
metropolização “metastásica”, em territórios 
não-contíguos e não metropolitanos; de 
espaços “metropolizados” cujo conjunto 
ultrapassa e engloba as zonas 
metropolitanas stricto sensu, 
desenvolvendo-se de maneira anárquica, 
não hierarquizada. 

Cidade-região 
 
(SCOTT etal., 
2001) 

América Latina, 
Ásia, África, Brasil e 
Canadá 

Aglomerações urbanas (com pelo menos 1 
milhão de hab.) aptas a terem conectividade 
com os fluxos econômicos mundializados, 
sendo dotadas dos requisitos para se 
transformarem em plataformas competitivas 
e atores políticos decisivos na disputa pelos 
mercados globais. 

Megalópole 
 
(GOTTMAN, 1970) 

Boston, Nova 
Yorque, 
Filadélfia,Baltimoree 
Washington  
(Bos-Was) 

Contínuo urbano de centenas de 
quilômetros, superando os 20 milhões de 
habitantes, originado pelo crescimento de 
uma cidade até o contato com a região de 
influência de outra cidade, pela 
concentração de atividades e população, 
favorecido pelos novos meios de 
comunicação e transporte. 
 

Megarregião 
 
(SASSEN, 1991) 

China (Delta do Rio 
das Pérolas) 
 

Território diverso onde coexistem múltiplos 
tipos de economias de aglomeração, 
atualmente distribuídos entre diversos 
espaços econômicos e escalas geográficas; 
uma única megazona econômica. 

Edge City 
 
(GARREAU, 1991) 
 

Estados Unidos Áreas que ocupam áreas gigantescas, do 
tamanho de cidades de médio porte e 
possuem a mesma função de uma cidade, 
com residências, comércio, prédios de 
escritório e serviços. Solução urbanística 
dos tempos modernos. As edgecities ficam 
localizadas no entorno das metrópoles.  

Exópole e 
Pós-metrópole 
(SOJA, 2002) 
 

Estados Unidos Exópole: forma urbana isolada localizada em 
zonas que anteriormente eram rurais, mas 
não se constitui como uma cidade 
caracterizando-se como uma área de 
transição. 
 
Pós-metrópole: sintetiza a ruptura da lógica 
socioespacial da metrópole baseada em 
uma aglomeração física para um espaço 
descontínuo, um “fenômeno poliédrico”, 
decorrente da desindustrialização e 
reindustrialização e da desconcentração e 
reconcentração das nodalidades urbanas. 

Fonte: Moura (2009, p. 66). Com acréscimos da própria autora que incluiu o item área geográfica 
estudada e os conceitos de Edge City, Exopóle e Pós-metrópole. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filad%C3%A9lfia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baltimore
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No campo da morfologia urbana, em conformidade com Santos (2008a), a 

forma é uma categoria que se refere à fisionomia do espaço, aos arranjos dos 

objetos ou padrão espacial que permite o estudo da dinâmica da organização do 

espaço urbano. Contudo, a forma expressa conteúdo que se materializa no espaço 

sendo resultado de processos que se dão ao longo do tempo, uma vez que, 

“precisamos compreender inteiramente a estrutura social em cada período histórico 

para podermos acompanhar tanto a transformação dos elementos naturais em 

recursos sociais quanto a mudança que esses novos recursos (formas) sofrem com 

o correr do tempo” (SANTOS, 2008a, p. 73). Na visão do autor, as formas criadas na 

paisagem expressam necessidades ou funções do tempo presente estabelecidas 

pela sociedade que atribui valores aos objetos geográficos. 

Entender o processo de dispersão urbana e suas especificidades não é uma 

tarefa fácil. Pode-se perceber quanto a teoria, no Quadro 01, a diversidade de 

nomenclaturas que retratam a complexidade do processo de urbanização em curso 

que já não se explica pelos modelos teóricos clássicos pautados no modelo centro-

periferia. De acordo com Buzai (2003), os modelos teóricos para as cidades da 

América Latina possuem três estágios evolutivos: contínua, descontínua e 

fragmentada.  

Buzai (2003) analisa os modelos teóricos clássicos da estrutura interna da 

cidade dividindo-a em três perspectivas demonstrando os modelos gráficos das 

estruturas socioespaciais das cidades iniciados com o predomínio do paradigma da 

escola de Chicago que foi determinante em três modelos. O primeiro foi o modelo de 

anéis concêntricos, elaborado pelo sociólogo Burgess em 1925, em que o 

crescimento urbano foi abordado do ponto de vista físico e a cidade é uma 

aglomeração que pode fundir-se com outros núcleos que se encontravam separados 

e a indústria tem papel importante presente no primeiro anel – Central Business 

District (CBD)7. A expansão urbana para Burgess é um processo e cada anel seria 

resultado de uma etapa da expansão urbana e do uso do solo (BUZAI, 2003). 

O segundo modelo refere-se ao modelo de setores, elaborado pelo 

economista Hoyt em 1939, que analisou 25 cidades dos Estados Unidos e ampliou o 

modelo de Burgess. Para Hoyt o padrão de uso do solo tende a apresentar-se em 

setores que se encontram ligados principalmente aos eixos de transporte que 

                                                           
7
Distrito Central de Negócios que corresponde ao Centro comercial e social da cidade para onde 

converge as mercadorias, os serviços e os principais eixos viários de transportes. 
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permitem a comunicação e a mudança sócio-residencial da classe de alta renda que 

disporá de maiores rotas e da infraestrutura viária (BUZAI, 2003).  

O terceiro modelo refere-se ao modelo de núcleos múltiplos, elaborado pelos 

geógrafos Harris e Ullman em 1945, que consideraram e combinaram a teoria dos 

lugares centrais de Christaller e os padrões geométricos de localização dos modelos 

de Von Thunen e Burguess, assim a formação de setores de Hoyt que formam 

novas simetrias com os eixos de transportes (BUZAI, 2003). Neste modelo de Harris 

e Ulman surge os subcentros na direção das classes média e alta. Os três primeiros 

modelos foram esquematizados pelos autores conforme a figura 01. 

 

Figura 01: Modelos elaborados baseados no Paradigma da Escola de Chicago 

 
Fonte: BUZAI, 2003. p. 64, 68 e 70.  

 

Na segunda perspectiva, Buzai (2003) demonstra a adequação dos modelos 

clássicos para as cidades latino-americanas com aporte dos geógrafos alemães no 

período de 1976 a 1982, em que dois modelos foram elaborados: o primeiro criado 

por Bahr e Mertins nos anos de 1980, modificado por Mertins em 1995, e o segundo 

é um aporte criado por Bosdorf para as cidades chilenas nos anos de 1980. No 

primeiro modelo verifica-se o CDB e o anel de usos mistos e zonas residenciais de 

baixa renda que se distribuem em manchas; apresenta também uma estrutura 

setorial moderna com mudanças dos eixos das zonas residenciais com a 
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concentração de população de baixa renda em áreas industriais ligadas a processos 

de migração (Figura 02).  

Figura 02: Modelo de cidade Latino-americana de Bahr e Mertins, 1981, modificada 
por Mertins em 1995. 
 
 

 
Fonte: BUZAI, 2003, p. 83. 

 
No modelo de cidade latino-americana de Bosdorf de 1982, tem-se o uso de 

estudos históricos apresentando as configurações de meados do século XIX até o 

final do século XX e dividindo seu esquema gráfico em quatro períodos, que se 

sobrepõem diferentes estruturas espaciais desde anéis, setores e manchas 

periféricas de configuração celular segundo grupos de renda que caracterizam a 

fragmentação espacial (Figura 03). 
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Figura 03: Evolução do modelo de cidade latino-americana de Bosdorf, 1982. 
 

 
Fonte: BUZAI, 2003, p. 88. 

 
Na terceira perspectiva, Buzai (2003) destaca o modelo de cidade 

fragmentada (1998 a 2003) retratada no modelo de ilhas de Janoschka (2002), que 

representam a fragmentação espacial, uma ordem ditada pelos organismos 

internacionais de crédito que se estabelecem nesses territórios (Figura 04). O 

modelo de cidade fragmentada corresponde à evolução da cidade compacta à 

cidade fragmentada, que segundo o autor sintetizando os tipos de cidades 

desenvolvidas na América Latina, indicadas em quatro períodos (Figura 05).  
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Buzai (2003) destaca um aspecto explicativo para os períodos atribuídos a 

evolução dos meios de transportes e de comunicação, sendo que na primeira fase 

da urbanização ainda no período colonial, os veículos de tração são substituídos 

pelos médios transportes; na segunda fase da urbanização são efetivadas as linhas 

de transportes periféricos com trens e ônibus (coletivos suburbanos); e na última 

fase da urbanização pela construção de vias (autopistas) e crescente uso do 

automóvel privado e do uso das tecnologias de comunicação digital. Do ponto de 

vista morfológico, as matizes teóricas da dispersão urbana se expressam na cidade 

fragmentada.  
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Figura 04: Modelo de Cidade Fragmentada de Janoschka, 2002.        Figura 05: Evolução da cidade compacta para a cidade fragmentada  
De Bosdorf, Bahr e Janoschka, 2003.  

                
Fonte: BUZAI, 2003, p. 99.                                                                               Fonte: BUZAI, 2003, p. 100
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1.2  A dispersão urbana no Brasil 

 

No Brasil, há na literatura autores importante no debate sobre a dispersão 

urbana, como: Monte-Mór (2006), Limonad (2007), Reis (2007), Spósito (2007, 

2009), Lencione (2008) e Ojima (2007), que se inserem na linha teórica dos anos de 

1970 citada por Botelho (2009). Os autores destacam as mudanças no Brasil a partir 

dos anos de 1950 com o aceleramento da urbanização que se acentua nos anos de 

1970 com a abertura do Brasil às novas formas de organização empresarial e do 

capital financeiro, da modernização do comércio e dos serviços. Vale salientar que 

nos anos de 1970 surgem também as primeiras regiões metropolitanas brasileiras, 

conforme será visto mais detalhadamente adiante. 

De acordo com Reis 8  (2007), a dispersão é um processo complexo e 

diversificado e não específico de um país, pois está presente nos Estados Unidos, 

Europa, América Latina e Brasil. A dispersão, segundo o autor, inclui áreas 

destinadas tais como: indústrias, condomínios, fábricas, comércio, shoppings, áreas 

de escritório, campi universitários, centros médicos e hospitalares, cultura, lazer e 

entretenimento com áreas que se associam a bairros populares também dispersos 

constituindo a mão-de-obra trabalhadora. Nesse cenário, também se dá os bairros 

para as classes de renda média e alta com os condomínios e loteamentos fechados9 

e ainda formam-se áreas de uso turístico e serviços específicos. Reis (2009) 

defende que a dispersão é um processo radical que supera os conceitos de cidade e 

de campo, no território brasileiro as mudanças que marcam a dispersão urbana 

torna-se mais visível a partir dos anos de 1990.  

No Brasil, no entanto, de acordo com Spósito (2007), a dispersão urbana 

ocorre em dimensões territoriais e escalas demográficas muito diferentes que podem 

se dá em áreas metropolitanas como também em cidades ou aglomerados de menor 

porte. Cabe destacar que segundo Dematteis (1998), a dispersão urbana é marcada 

pela descontinuidade dos tecidos urbanos que ampliam as formas de segregação 

socioespacial e propiciam a fragmentação socioespacial. O resultado desse 

                                                           
8
O prof.coordena uma rede de estudos e projetos que tem contribuído bastante na discussão sobre a 

dispersão urbana brasileira, membro pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Urbanização, 
Arquitetura e Preservação – LAP, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo/FAU-USP.  
9
 Os condomínios fechados são uma das características da dispersão urbana, mas por apresentar 

características muito evidentes torna-se objeto de muitas pesquisas, no entanto como indica Reis 
(2009) à dispersão urbana não pode ser explicada apenas pelo fator imobiliário. 
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processo é a conformação de cidades dispersas 10  que são caracterizadas pela 

mononucleação, polinucleação e pela transitoriedade da condição de 

descontinuidade territorial (física) e espacial (fluxos).  

Sobre isso é importante destacar as características da dispersão urbana 

relacionadas à expansão de condomínios fechados de primeira e segunda 

residência, expansão dispersa de serviços, comércio, indústrias assim como a 

emergência de novas centralidades, instalações públicas, áreas de lazer e comércio 

junto às rodovias e/ou vias de circulação rápida, que na maioria das vezes não 

possui infraestrutura de transporte público eficiente incentivando o uso de transporte 

individual privado (LIMONAD, 2007; MONTE-MÓR, 2006). Ainda nesse sentido, 

destaca-se o papel das redes de comunicação e informação que marcam o meio 

técnico-científico informacional (MONTE-MÓR, 2006; LENCIONE, 2008).  

Nesse contexto, vale salientar que as mudanças tecnológicas e a 

reorganização dos espaços caracterizam o chamado período técnico-científico-

informacional (SANTOS, 1996), em que os espaços se interligam através de redes 

de comunicação e transporte “suprimindo” o tempo e as distâncias redefinindo os 

territórios criando-lhes novas centralidades. O autor destaca também o rompimento, 

dada à lógica do meio técnico-científico e da globalização, da hierarquia clássica das 

relações entre as cidades que não obedecem mais a uma sequência de níveis 

dependentes, uma vez que os canais de distribuição (vias, portos e aeroportos) e as 

redes de comunicação possibilitam as transações comerciais que podem ser 

acessados diretamente, por exemplo, entre uma cidade local e uma cidade global. 

No entanto, tais espaços precisam possuir as infraestruturas técnicas necessárias 

para a reprodução do capital.  

A partir das novas relações provenientes do meio técnico-científico 

informacional e desconcentração da indústria, Monte-Mór (2006), baseado em 

Lefebvre, concebe o conceito de urbanização extensiva explicando que, na medida 

em que a cidade industrial transbordou sobre o território originou, uma nova forma 

                                                           
10

Para Spósito (2009), a cidade dispersa é parte de um processo de conformação de uma 

urbanização difusa propiciada pela intensificação da circulação e pela aceleração das formas de se 
deslocar e de se comunicar e ainda define que “são as novas temporalidades urbanas, dadas pela 
ampliação das novas tecnologias de comunicação e informação, que possibilitam a ocupação de 
tecidos cada vez mais extensos e descontínuos e em descontínuo à cidade, cuja morfologia era mais 
integrada ou compunha, em algum nível uma unidade formal e de funcionamento” (SPÓSITO, 2009, 
p. 43).  
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de urbanização estendeu a práxis sociopolítica e espacial para todo o espaço social. 

Nesse sentido, a urbanização extensiva refere-se a, 

 

Materialização sociotemporal dos processos de produção e 
reprodução resultantes do confronto do industrial com o urbano, 
acrescida das questões sociopolíticas e cultural intrínsecas à pólis 
e à civitas, que têm sido estendidas para além das aglomerações 
urbanas ao espaço social como um todo. É essa espacialidade 
social resultante do encontro explosivo da indústria com a cidade 
– o urbano – que se estende, com as relações de produção (e sua 
reprodução), por todo o espaço onde as condições gerais de 
produção (e consumo) determinadas pelo capitalismo industrial de 
Estado impõem-se à sociedade burocrática de consumo dirigido, 
carregando, no seu bojo, a reação e a organização políticas 
próprias da cidade (MONTE-MÓR, 2006, p. 7). 

 

A extensificação da urbanização para Monte-Mór tem relação direta com o 

encontro entre a cidade e a indústria e o capitalismo industrial de Estado que se 

estendem em redes virtuais e “penetram virtualmente todos os espaços regionais 

integrando-os em malhas mundiais - representa, assim, a forma socioespacial 

dominante que marca a sociedade capitalista de Estado contemporânea em suas 

diversas manifestações, desde o centro dinâmico do sistema capitalista até - e cada 

vez mais - às diversas periferias” (MONTE-MÓR, 1994, p. 171).  

Na abordagem de Limonad (2009, p. 114), considerando os estudos de 

Monte-Mór, a dispersão urbana “é a extensificação da urbanização em diversos 

lugares e com diferentes intensidades” e se caracteriza pela expansão de 

condomínios de primeira e segunda residência, expansão dispersa de centros de 

serviços, comércio, lazer e inclusive de condomínios industriais e parques 

industriais. Entretanto, uma vez que as formas de urbanização extensiva carecem 

dos serviços e equipamentos característicos da cidade concentrada (comércio, 

instalações públicas, áreas de lazer, etc.) são implantadas, junto à grandes rodovias 

e vias de circulação rápida, amplas zonas multi ou monofuncionais de comércio, 

saúde, ensino ou lazer, entre outras, que combinam shopping centers, centros de 

negócios, instalações educacionais, etc. Em áreas onde inexistem sistemas 

integrados de transportes rápidos de massa, ou onde esses sistemas são 

insuficientes ou deficitários, isso colabora para incentivar o uso do transporte privado 

(LIMONAD, 2007a, p. 39). 
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Consoante Lencione (2010), assim como Limonad (2007a), a dispersão 

urbana caracteriza-se pela formação de Ilhas urbanas que tem pouco contato com 

seu entorno como é caso dos condomínios fechados viabilizados com infraestrutura 

de acesso, ou seja, de autopistas e da instalação dos shopings-centers e dos 

edifícios inteligentes. Tais ilhas representam a fragmentação da cidade em sua 

forma de reproduzir-se descontinuamente ao espaço urbano. 

No que se refere ao quadro conceitual, o termo “dispersão urbana” não possui 

uma definição precisa, em alguns trabalhos encontramos outros nomes como: 

“mutação urbana”, “novas territorialidades”, “difusão urbana”, “extensividade urbana”, 

com o mesmo teor ou com características semelhantes à dispersão urbana. 

Contudo a dispersão urbana é aqui entendida conforme a acepção de Monte-

Mór (2012), que se baseia nos estudos de Lefebvre, denominando de urbanização 

extensiva como um processo em que o tecido urbano leva as condições de 

produção industrial capitalista, ou seja, 

 

Nessa urbanização extensiva são levadas, através do tecido 
urbano, as condições de produção industrial capitalista (mercado 
de trabalho, infra-estrutura, energia, serviços sociais, 
comunicação e transportes, reprodução coletiva da força de 
trabalho, etc.) a virtualmente todo o espaço social, fortalecendo e 
enfatizando a integração sócio-espacial urbano-rural. Tal processo 
leva, de um lado, à redefinição e ampliação das possibilidades de 
localização das atividades econômicas, e, de outro, promove uma 
ampla integração entre o urbano e o rural e entre concentrações 
urbanas, gerando microssistemas urbano-rurais onde centros e 
espaços periféricos se articulam funcionalmente ganhando 
dimensões e intensidades antes impensadas (MONTE-MÓR, 
2012, p. 14). 

 

As mudanças advindas do processo da urbanização extensiva, como afirma 

Monte-Mór, fortalecem ou integram o urbano e o rural gerando microssistemas 

urbano-rural articulados funcionalmente. No entanto, essas áreas que podem ser 

chamadas de áreas de transição, franjas urbanas ou áreas periurbanas são áreas 

que apresentam certas características de territórios urbanos, pois apresentam áreas 

loteadas, vias de acesso e parte da população ocupada em atividades não-

agrícolas. Segundo Souza (2007), o periurbano são espaços de transição que 

atendem lógicas urbanas, chamados de franja rural-urbana. O periurbano é um 
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elemento importante que deve ser analisado no contexto da dispersão urbana, 

apesar das dificuldades ou falta de critérios e normas que definam tais áreas.  

As formas de ocupação do espaço nas áreas urbanas e no seu entorno 

formam novas áreas ou “enclaves territoriais”, que podem vir a ser um componente 

dos espaços periurbanos. Muitas vezes o espaço periurbano sofre mudanças com a 

construção de empreendimentos residenciais voltados para atender uma população, 

seja de classe média ou alta, em que suas relações de trabalho ou estudo ocorrem 

em outro espaço e seu modo de vida é urbano. Nessa direção, suas relações são 

possibilitadas pela maior mobilidade e possibilidade de ir e vir em diferentes escalas. 

Em estudo de caso na Espanha, Asensio (2006, sp) destaca a 

plurifuncionalidade do uso do solo dos espaços periurbanos e assim define:  

 

Los espacios periurbanos son las zonas rurales donde la 
influencia urbana es más fuerte por suin mediatez física a 
laciudad, lacual, en su expansión física y funcional, las invade e 
integra a través de unos procesos cuyos efectos son de 
naturaleza diversa: económica, demográfica, social y territorial, de 
forma que el rasgo más importante de estos espacios periurbanos 
es lamezcla de usos Del suelo, locual repercute em un incremento 
de la complejidad de los flujos de personas, bienes, servicios e 
información propiciado por La presencia de una red de 
comunicaciones bien desarrollada. 

 

Contudo, deve-se ressaltar que a plurifuncionalildade do espaço periurbano é 

mutável no tempo podendo tornar-se espaço residencial, expansão do espaço 

produtivo, espaço de reserva especulativa havendo, nesse sentido, ocorre 

valorização das terras. 

Ojima e Hogan (2008) esquematizaram um exemplo hipotético interessante 

que ajuda a entender os processos e a relação entre o periurbano e a dispersão 

urbana. A Figura 06 apresenta as seguintes situações: no primeiro diagrama, temos 

a área original; no segundo, o desenvolvimento do periurbano com tendência a 

conurbação; e, em seguida, no terceiro diagrama, tem-se o desenvolvimento do 

urbano disperso e fragmentado que não significa, necessariamente, tendência a 

conurbação entre as áreas urbanas próximas. Fica claro que no primeiro caso a 

expansão urbana é favorecida pela malha viária existente e no segundo pressiona a 

malha viária e do aumento da demanda pela mobilidade. Com esse exemplo, a 

diferença entre a dispersão urbana e a periurbanização torna-se evidente, apesar de 
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existir uma linha tênue entre os dois processos. No entanto, entre as características 

importantes da dispersão urbana, a qual levamos em consideração, diz respeito à 

baixa densidade, ao policentrismo e a ocupação horizontalizada de modo disperso 

no território, que pode apresentar-se de maneira descontinua, apresentando vazios 

no território, ou contínua interligada por vias de circulação (autopistas linear). Cabe 

lembrar que estão vigentes outros processos espaciais em que pode ocorrer a 

conurbação de áreas dispersas ligada apenas pelo sistema viário.  

 

Figura 06: Exemplo esquemático do processo de periurbanização e de dispersão 
urbana para uma região hipotética de limite inter-municipal. 

 

Fonte: OJIMA e HOGAN, 2008, p. 12. 

 

Nesse sentido, é importante entender os processos espaciais que envolvem a 

questão da dispersão urbana como também da periurbanização. Evidente que no 

urbano contemporâneo os processos são complexos e interligados a outros 

aspectos que envolvem o planejamento, as políticas públicas, as características 

naturais da área e a gestão dos territórios. Portanto, é mister discutir os processos 

espaciais que envolvem a dispersão urbana. 

 

1.3  Dispersão urbana: processos espaciais nas metrópoles 

 

Spósito (2007), em seu estudo sobre São Paulo, assevera que a dispersão 

urbana deve ser entendida como processo e forma e pode ocorrer, 

simultaneamente, de maneira mononuclear e/ou polinuclear, que se dá de maneira 

contínua e/ou descontinua no território, expandindo-se ao longo dos eixos de 

circulação de forma reticular.  
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Outro aspecto importante levantado por Ojima (2007) dizem respeito à 

questão ambiental, a qualidade da infraestrutura urbana e os problemas 

ocasionados pelo padrão de consumo da sociedade contemporânea em que a 

dispersão urbana é 

 

[...] mais do que um fenômeno empiricamente observável na 
cidade contemporânea, a dispersão urbana é um processo social 
relacionado aos estilos de vida enaltecidos pela modernidade. 
Enfim, trata-se dos valores da sociedade moderna e de suas 
expectativas em relação ao padrão de consumo. É exatamente 
nessa contradição que residem os principais problemas em torno 
da dispersão urbana, pois, a expansão desse padrão de consumo 
ao longo do globo se dá com maior intensidade nos dias atuais e 
os desafios para a sustentabilidade urbana residem exatamente 

da manutenção desse padrão (OJIMA, 2007, p. 95). 
 

Portanto, consideramos que a dispersão urbana é um processo espacial e 

social que se expressa nos novos estilos e padrões de consumo da sociedade, 

podendo também gerar conflitos e segregação espacial, uma vez que são criados 

espaços seletivos específicos para cumprir determinados papéis, seja moradia, lazer 

e/ou consumo que necessitam de ligações, de vias de acesso e de infraestrutura 

para funcionar. A respeito do assunto Limonad (1999, p. 95) acrescenta que 

 

As formas de urbanização dispersa como uma estratégia de 
diferentes grupos sociais de maximizar sua mobilidade espacial e 
acompanhar a crescente fluidez da mobilidade espacial do capital 
como um meio de garantir sua própria reprodução e 
sobrevivência; e por que não, vis a vis a uma busca por segurança 
e por uma melhor qualidade de vida, como não se cansam de 
apregoar os lançamentos imobiliários. 

 

As cidades e áreas mais urbanizadas, principalmente nos espaços 

metropolitanos brasileiros em que concentram maior parte da população, 

apresentam problemas sociais que alavancam a incidência da violência e da 

marginalidade, impulsionando uma camada da população a morar em áreas mais 

afastadas que apresente melhor condição de vida. Na metrópole contemporânea, 

segundo Lencione (2008), a aglomeração é dispersa e a mobilidade possibilitada 

pelo automóvel não precisa apresentar integração em seu percurso. 

Na análise sobre a dispersão urbana, Lencione (2008) destaca que além da 

dispersão a centralidade e a concentração são processos espaciais importantes 
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para compreender a metrópole contemporânea e que se faz necessário uma 

abordagem multiescalar que abranja as escalas topográfica (distância entre os 

lugares) e a escala topológica (distância virtual possibilitada pelos recursos da 

informática).Por fim, para complementar a questão, elabora uma esquematização 

das características que diferenciam a metrópole moderna da metrópole 

contemporânea, que segue abaixo (Quadro 02): 

 

Quadro 02: Características da metrópole moderna e da metrópole contemporânea. 

 

Fonte: LENCIONE, 2008, p. 10  

 

Ainda dentro do quadro de referência, no contexto das metrópoles, a 

dispersão urbana é analisada por Reis (2006, 2009) para o caso brasileiro, mais 

especificamente a cidade de São Paulo considerando quatro pontos que 

caracterizam a espacialização da dispersão, são eles: a) esgarçamento contínuo do 

tecido dos principais centros; b) formação de núcleos urbanos e bairros de diferentes 

dimensões integradas a uma região ou área metropolitana; c) mudanças nos 

transportes de uso diário intra-metropolitano de passageiros; d) adoção de modos 

metropolitanos de vida e de consumo, também dispersos pela área metropolitana. 

Dessa forma, o autor estabelece critérios que marcam o processo de dispersão 

urbana. Observa-se nos estudos que além das características e da questão da 

escala a dispersão urbana é analisada ora como forma, ora como um processo ou 

como as duas coisas, como podemos observar no quadro 03.  
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Quadro 03: Síntese das escalas e variáveis analisadas nas pesquisas sobre a 
dispersão urbana no território brasileiro.  
 
Autores Escalas de 

análise 
Fenômeno (forma) e/ou 

processo 
Variáveis indicadas na 

verificação da dispersão 
urbana 

Sposito 
(2007) 
(2009) 

Abordagem 
Multiescalar 
(o intra-urbano e  
inter-urbano 
foram  
analisadas pela 
autora em seu 
estudo sobre o 
Estado de São 
Paulo) 

Processo e Forma  
(com maior ênfase ao processo 
do que a forma) 

Movimento pendular; 
Eixos de circulação (rodovias, 
ferrovias, hidrovias e infovias) 
Densidade demográfica; 
Análise locacional referentes 
as atividades industriais, as 
atividades comerciais e de 
seviços e a 
instalação/alteração dos 
habitats urbanos. 

Lencione 
(2008) 
(2010) 

Abordagem 
Multiescalar que 
abranja as 
escalas 
topográfica 
(distância entre 
os lugares) e a 
escala topológica 
(distância virtual 
possibilitada 
pelos recursos 
da informática). 

Forma 
 
“O seu espraiamento por um 
extenso território e seus limites 
imprecisos pode levar a entender 
que o que é disperso não é o 
aglomerado, mas o novo 
patamar da urbanização. Trata-
se apenas de uma aparência, 
pois o que é disperso é a forma 
que assume a aglomeração. 
Seja qual for a configuração 
metropolitana, quer seja um 
espaço mais denso ou mais 
disperso, esse espaço é 
condição, processo e produto 
associado à urbanização, que 
tem na idéia de aglomeração um 
dos elementos centrais de sua 
definição. Portanto, o que é 
disperso é sua forma” (2008, p.9 
grifo nosso) 

Movimento pendular; 
Densidade demográfica; 
Fluxos de informação e 
comunicação 
 
 
 
 

 

Limonad 
 
(2007) 
(2007a) 
(2009) 

Abordagem 
Multiescalar 

Forma 

“Ao que tudo indica essas 
formas de dispersão da 
urbanização tem por base as 
relações sociais de produção ora 
impostas para a sobrevivência e 
reprodução do capitalismo na 
atual etapa de acumulação 
flexível, que não exigem mais, 
necessariamente em todas as 
fases da produção como no 
período anterior (fordista-
taylorista), uma concentração 
espacial de força de trabalho, 
infraestruturas e serviços” 
(2007a, p. 40 grifo nosso) 

 

Movimento pendular; 
Densidade demográfica; 
Setorterciário:empreendimenos 
comerciais, industrias e de 
serviços.  
Condomínios fechados e 
loteamentos destinados as 
classes de alta e média renda. 
Infraestrutura de transporte, 
energia e comunicação. Àreas 
turisticas, centros de lazer e 
entretenimento. 

 



46 
 

Continuação do Quadro 03: Síntese das escalas e variáveis analisadas nas 
pesquisas sobre a dispersão urbana no território brasileiro.  
Monte-Mór 
 
(2006)  
(2007) 
(2012) 

Abordagem 
Multiescalar:  
Local, regional, 
nacional e 
mundial 
 

Forma e processo Setor 
terciário:empreendimenos 
comerciais, industrias e de 
serviços.  
Condomínios fechados e 
loteamentos destinados as 
classes de alta e média renda. 
Infraestrutura de transporte, 
energia e comunicação. 

Goulart 
Reis 
 
(2006) 
(2007) 

Multiescalar Processo.  
Forma como resultado do 
processo. 

Movimento pendular, 
Mudanças no uso da terra com 
a implantação de condomínios 
fechados advindo da ação do 
capital imobiliários, instalação 
de empreendimentos e 
serviços e alterações dos 
espaços públicos e privados. 
 

Ojima 
(2007) 
 

Multiescalar 
(intra-urbano, 
inter-urbano e 
extra-urbano  
foram as escalas 
de análise 
realizados pelo 
autor para as 
RMS e 
Aglomerados 
metropolitanos 
selecionados em 
sua pesquisa) 

Processo.  

“[...] a urbanização dispersa deve 
ser entendida enquanto um 
processo e não como um 
fenômeno em si mesmo, pois a 
análise empírica deve ser 
apreendida em termos 
comparativos” (2007, p. 105) 

Densidade, movimento 
pendular, padrões de 
expansão física das 
ocupações. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

Contudo, na presente pesquisa entendemos que a dispersão urbana é ao 

mesmo tempo forma e processo, pois apenas a forma não é suficiente para explicar 

o conteúdo (SANTOS, 2008a). Outro aspecto importante, presente no Quadro 03, 

diz respeito às variáveis de análise utilizadas para explicar e verificar a intensidade 

da dispersão no território em que se evidencia quase um consenso entre os 

pesquisadores nos estudos produzidos sobre a dispersão urbana. 

Nota-se, portanto que a discussão conceitual em torno da dispersão urbana e 

de seus desdobramentos é extensa e não pretendemos esgotá-la, pois é evidente 

que no contexto brasileiro a produção do espaço urbano se deu de forma bastante 

singular e heterogênea. A industrialização intensificou e proporcionou em alguns 

casos, a urbanização (MONTE-MOR, 2006). Vale destacar que o crescimento das 

cidades de forma exacerbada no Brasil a partir dos anos 1950 foi acompanhado, 

anos mais tarde, pelo processo de metropolização, em especial em espaços da 

região sudeste - São Paulo e Rio de Janeiro.  
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Cabe destacar que o processo de metropolização do espaço, segundo 

Lencione (2011, p. 4), refere-se ao momento mais avançado da urbanização, que se 

 

expressa na intensificação e multiplicidade dos fluxos de pessoas, 
mercadorias e informações, bem como pelo crescimento do 
número de cidades conurbadas, onde não se distingue muito bem, 
na continuidade da área construída, o limite municipal de cada 
uma delas. E, também, pela expansão territorial do aglomerado 
metropolitano e pela extensão e densificação territorial da 
concentração das infraestruturas. 

 

Do ponto de vista conceitual, vale salientar que a metropolização é um 

processo socioespacial que envolve um aglomerado metropolitano, ou seja, certo 

número de municípios contíguos e conurbados em que os limites são imprecisos 

devido a imbricação entre essas áreas no que se refere à junção e à concentração 

das infraestruturas. Nesse processo não importa o sentido ou a força da expansão 

que uniram os territórios, pois o crescimento pode tanto derivar da metrópole, ou 

seja, do núcleo metropolitano, quanto advir dos municípios do entorno ou ainda 

ocorrer simultaneamente, formando uma região metropolitana.  

Em muitos casos, a metrópole impulsiona o crescimento da região dada as 

suas condições infraestruturais e a concentração de pessoas, os equipamentos e os 

bens e serviços, que conferem a tal espaço o título de polo ou núcleo metropolitano. 

Segundo Souza (2007, p. 33), a metrópole pode ser definida como “um 

„minissistema urbano‟, em escala local, polarizado, esse sistema por uma cidade 

principal, que abriga o núcleo metropolitano”.  

Outro conceito importante nos estudos urbanos, que por vezes pode ser 

confundido com região metropolitana, é a aglomeração urbana. Esta consiste, de 

acordo com Souza (2007, p. 32), na formação de minissistema urbano, ou seja, 

“uma ou mais cidades passam a atuar como „minisistema urbano‟ em escala local”, 

haja vista possuir fortes vínculos de interação de fluxos socioeconômicos em que os 

habitantes circulam e consomem serviços, ocorrendo produção e venda de 

mercadorias entre os espaços que se unem como se fosse uma única área. Daí 

temos o que é chamado de conurbação e temos também outro fenômeno: o 

aumento do fluxo de pessoas, moradoras de outro município, que vêm para estudar 

e trabalhar, um movimento pendular que se dá independente da conurbação. 
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Ainda nesse sentido, Souza (2007, p. 33) esclarece a diferença entre 

aglomeração e metrópole: “Se uma das cidades formam uma aglomeração urbana 

crescer e se destacar demais, apresentando-se como uma cidade grande e com 

uma área de influência econômica, pelo menos, regional, então não se está mais 

diante de uma simples aglomeração urbana, mas de uma metrópole”. De maneira 

didática, o autor representa o aglomerado, a metrópole, a conurbação e a 

megalópole (Figura 07), ajudando-nos a entender de maneira simplificada tais 

conceitos.  

 

Figura 07: Modelos gráficos de Souza. 

 

Fonte: SOUZA, 2007, p. 39. 

 

No Brasil, o aglomerado urbano e a região metropolitana, desde a 

Constituição de 1988, são áreas definidas pelo estado. A Constituição Federal deu 

competência e autonomia para os estados na gerência e na promoção das áreas de 

interesse coletivo e da função urbana. Esse marco é importante, pois as regiões 

metropolitanas em muitos casos são regiões formais que não se constituem como 

metrópoles ou, como discute Firkowski (2012), são regiões, mas não são 

metropolitanas como é o caso da RMNatal, objeto empírico deste trabalho do qual 

deteremos maiores detalhes no capítulo 02. 
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As regiões metropolitanas no Brasil foram criadas no período militar sob 

influência francesa a partir da década de 1960, anos em que a França criou 08 

metrópoles regionais com a adoção de critérios instituídos no Programa Metrópoles 

de Equilíbrio (RANDOLPH e GOMES, 2007). No Brasil, a criação das regiões 

metropolitanas obedecia a interesses econômicos e geopolíticos,  

 
a razão do reconhecimento formal das metrópoles era dupla: sob 
o ângulo econômico, tornar mais racional a prestação dos chama-
dos serviços de interesse comum, ou seja, serviços que 
interessam a mais de um município e que podem ser mais 
inteligentemente oferecidos por meio de uma gestão integrada; e 
sob o ângulo da geopolítica interna, na qual buscava-se intervir 
mais facilmente nesses espaços-chave da vida econômica e 
político-social brasileira (RANDOLPH, GOMES, 2007, p.64). 

 

Nos anos de 1960, a questão urbana brasileira ganha novo patamar nas 

discussões políticas com o crescimento das cidades e das aglomerações urbanas, 

nesse contexto são instituídas nos anos de 1970 as primeiras regiões metropolitanas 

brasileiras em que foram adotados critérios11 para delimitar os espaços. De acordo 

com o IBGE (2010), o Brasil possui 12 metrópoles: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Recife, Belém, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, 

Curitiba e Manaus. Estes espaços constituem um dos níveis hierárquicos do estudo 

da rede urbana realizado pelo IBGE (2007), ou melhor, REGIC – Região de 

Influência de Cidades, que hierarquizou12 o espaço brasileiro tomando como base 

metodológica uma série de critérios relacionados à importância econômica e a 

disposição dos equipamentos urbanos no território. 

Nas RMs e aglomerações urbanas brasileiras, observa-se a existência de 

pesquisas empíricas e um esforço de caracterização e mensuração da dispersão 

urbana. Os espaços metropolitanos e as aglomerações urbanas parecem apresentar 

as condições e as vantagens de mercado mais propiciais para a ocorrência da 

dispersão urbana.  

                                                           
11

 Em relação aos critérios adotados, vale ressaltar que existem diferentes propostas operacionais 
para delimitar uma região metropolitana. No Brasil a adoção de critérios para a criação das RMs 
iniciou nos anos de 1970 sob a competência da União, mas com a constituição de 1988 a delimitação 
das RMs passa a ser incumbência dos Estados. 
12

 O REGIC hierarquizou o território brasileiro em cinco níveis: 1) metrópoles composta por 12 
Centros urbanos que são subdivididos em Grande metrópole nacional, metrópole nacional e 
metrópole. 2)  Capital Regional com 70 centros urbanos divididos em três grupos: capital regional A, 
B e C; 3) Centro Sub-regional composto por 160 centros urbanos que são divididos em dois grupos: 
Centro sub-regional A e B; 4) Centro de Zona composto por 556 centros divididos também em dois 
níveis A e B; 5) Centro Local que constituem os demais centros urbanos do país. 
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1.4  Pesquisas sobre a dispersão urbana no Brasil: discussões e resultados 

 

Em relação às pesquisas sobre a dispersão urbana no Brasil, destacam-se os 

estudos de Reis (2006) e Ojima (2007). Os autores analisaram a dispersão urbana 

enfocando a heterogeneidade fisionômica, espacial e temporal do processo em 

relação ao desenvolvimento socioeconômico de alguns espaços em que o fator 

demográfico e a forma de ocupação urbana são dimensões que configuram o 

desenho urbano de modo disperso, horizontal e policêntrico. De acordo com Ojima 

(2007), esse processo de urbanização tem se efetivado em várias partes do mundo 

não apenas nos países europeus e nos Estados Unidos impulsionados pela 

globalização e pelos novos padrões de consumo. 

Ojima (2007) elaborou indicadores para mensurar a dispersão urbana nas 

regiões metropolitanas e aglomerados urbanos, utilizando métodos estatísticos de 

análise considerando quatro dimensões: a) densidade – informação obtida com a 

utilização dos censos demográfico do IBGE, considerando as categorias área 

urbanizada de vila ou cidade e rural extensão urbana para todos os territórios 

selecionados, ou seja, 37 aglomerações urbanas; b) fragmentação – utilização do 

índice de vizinhança próxima em que foram agrupados os setores censitários 

urbanos conurbados em um único polígono para cálculo do centróide e distância do 

vizinho mais próximo; c) linearidade/orientação – indicador de linearidade elaborado 

utilizando a ferramenta de distribuição direcional de software de geoprocessamento; 

d) centralidade/integração – proporção dos movimentos pendulares em direção a 

sede ponderando-se a intensidade de tais movimentos e padronizando os valores 

que foram ajustados em escala de 0 a 1. Com base nas variáveis avaliadas e na 

metodologia adotada pelo autor, resultou o indicador de dispersão urbana que 

aponta (ranking) as aglomerações mais dispersas e evidencia-se a redução do 

padrão centro-periferia e ainda confirma impactos socioambientais comprometendo 

a sustentabilidade urbana. 

Em sua tese, considerando a base de dados do IBGE do censo 2000, o autor 

selecionou 37 áreas para análise elaborando uma metodologia que resultou em 

indicadores da dispersão. O estudo estabeleceu um raking indicando Blumenau 

como aglomeração urbana mais dispersa e Maringá com a menor incidência do 

fenômeno. No caso da RMNatal, o estudo indicou baixa dispersão (32º colocação), 
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porém a RM apresentou alto índice de fragmentação ficando em 8º posição no 

quesito. Tal comportamento apontado pelo autor é uma característica importante da 

dispersão e diz respeito à desconexão entre os espaços urbanos e sua relação com 

as mudanças de uma população cada vez mais móvel. Conforme Ojima (2007, p. 

117): “Essa forma de desenvolvimento urbano é, depois da densidade urbana, o 

fator mais característico da dispersão urbana, pois adiciona uma evidência espacial 

ao padrão de distribuição da população dentro dos contextos urbanos”. 

Segundo o trabalho de Ojima (2007), algumas das consequências da 

dispersão urbana são: aumento do gasto de energia, necessidade de maior gasto 

com infraestrutura de acesso principalmente com rodovias, ocupação de áreas de 

proteção ambiental e dificuldade de integração intraurbana. Além disso, outros 

fatores são apontados como indutores à dispersão urbana, como o alto preço das 

glebas e dos imóveis das áreas centrais que, aliada à desconcentração das 

atividades produtivas, propiciam a re-localização de uma parte da população de alta 

e média renda que saem dessas áreas devido à poluição, à violência e aos 

problemas com a mobilidade passando a residir em “mini-cidades”, ou melhor, 

bairros fechados criados pelo setor imobiliário. 

Vale destacar também estudos de caso de teses recentes elaboradas sobre 

essa questão, das quais descrevemos três deles que contemplam a região sudeste, 

norte e nordeste. Para Bentes (2014),a dispersão urbana pode ser caracterizada em 

duas formas: dispersão urbana residencial fechada e a dispersão comercial e de 

serviços, no caso de seu estudo, sobre a região do Médio Paraíba Fluminense, a 

presença da indústria foi apontada como motivador importante que marcou o 

processo de dispersão na região. No entanto, a dispersão residencial fechada pode 

vir primeiro e ser acompanhada em momento posterior, pela dispersão comercial e 

de serviços como demonstrado pelo autor. 

Bazolli (2012), em sua tese sobre a dispersão urbana em Palmas, explicita os 

interesses e a permissividade do poder público como um dos responsáveis pela 

promoção de um território fragmentado disperso, de baixa densidade e com 

inúmeros espaços vazios que constituem fatores que implicam na acentuação da 

segregação e especulação imobiliária dos espaços urbanos. Nesse sentido, ele se 

remete a cultura política patrimonialista e clientelista que atuam no planejamento, na 
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gestão e na ocupação urbana, assim como, na elaboração da legislação urbanística 

como uma das causas da dispersão urbana.  

Em estudo sobre a RMFortaleza, Diógenes (2012) verifica novos padrões de 

ocupação em que a atividade turística, a indústria, o setor imobiliário e a atuação 

dos governos estadual e municipal são os principais agentes de transformação 

espaciais, que caracterizam os novos padrões de ocupação da região com formas 

dispersas e tecidos urbanos fragmentados. A autora considerou o eixo litorâneo 

sudeste, que compreende parte dos municípios de Eusébio e Aquiraz, como a área 

mais dispersa e fragmentada da região devido à ocupação diferenciada com a 

implantação de novas centralidades (shopping e equipamentos de lazer) e ao 

número de condomínios fechados de elite. 

Quanto ao contexto metropolitano, de acordo com Lencione (2008), no interior 

das metrópoles formam-se verdadeiras ilhas urbanas, que têm pouco contato com 

seu entorno como é caso dos condomínios fechados, dos shopping-centers e dos 

edifícios inteligentes e que apresentam infra-estrutura, rede de comunicação 

avançada, segurança e conforto. Nessa ótica, vale destacar o trabalho de Abramo 

(2007), no qual afirma o papel do mercado na coordenação e na decisão do uso do 

solo, produzindo um tipo cidade que mistura a cidade compacta (uso do solo 

intenso) e a cidade difusa (uso do solo de fraca intensidade) e promovendo, assim, o 

que o autor denomina de cidade com-fusa. 

Do ponto de vista metropolitana, outro estudo que procurou medir a dispersão 

urbana nas regiões metropolitanas fora realizado por Ribeiro e Holanda (2012), da 

Rede Observatório das Metrópoles,que analisaram a dispersão através de um índice 

de dispersão urbana baseado numa equação de Bertaud e Malpezzi (1999; 

2003),baseada nas distâncias dos diversos setores urbanos e de sua população ao 

centro de negócios CBDs (Central Business District). Os autores adaptaram a 

equação e aplicaram-na em 16 regiões metropolitanas institucionalizadas e 01 RIDE 

comparando a evolução do processo entre os anos de 2000 e 2010. O resultado 

obtido apontou 06 regiões com resultados que indicam dispersão urbana que são: 

Natal, Campinas, Salvador, Belém, Maringá e Distrito Federal. No entanto, de 

acordo com o estudo, as regiões metropolitanas brasileiras possuem tendência à 

forma mais compacta e apenas a cidade de Maringá e o Distrito Federal apresentam 

forte tendência a dispersão. É interessante notar que, nos trabalhos de Ojima (2007) 
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e de Ribeiro e Holanda (2012), apesar das diferenças metodológicas e do uso 

parâmetros díspares, a RMNatal apresenta-se no rol das aglomerações afetadas 

pela dispersão urbana. No entanto, se a RMNatal é dispersa como se dá esse 

processo? Como caracterizá-lo?  

Entretanto, as duas pesquisas assinaladas demonstram que o modelo de 

urbanização dispersa representa uma contradição às premissas da sustentabilidade 

socioambiental e da melhor distribuição dos recursos. Nesse sentido, alguns 

estudiosos defendem a cidade compacta como um modelo de cidade “ideal” de 

menor impacto ambiental ou menor intensidade da pegada13 ecológica. O modelo de 

cidade dispersa difunde-se apesar de suas desvantagens, citadas na literatura, 

ligadas ao maior gasto de energia e de infraestrutura, aos congestionamentos, ao 

avanço sobre as áreas verdes, a pressão nos sistemas agrícolas, entre outros. Ao 

mesmo tempo, nota-se uma necessidade de repensar o modelo vigente, em que a 

agricultura urbana e o desenvolvimento de cinturões verdes no entorno das 

aglomerações urbanas têm sido discutidos e efetuados, em alguns espaços, como 

uma estratégia ou alternativa de redução dos impactos causados pela ocupação 

urbana, muitas vezes em solos que tinham uso agrícola e tornaram-se urbanos.  

Nesse contexto, o aspecto da paisagem relativo ao periurbano também é um 

elemento importante, pois muitas vezes áreas com uso agrícola, como indica Souza 

(2007), são uma “maquiagem” mantida pelos empreendedores urbanos, ou seja, 

terras de que são mantidas, como por exemplo, pastagem para gado, por anos ou 

até décadas como uma reserva de valor que serão convertidas para uso urbano, 

transformando-se em loteamentos, condomínios entre outros.  

Portanto, fica claro também que na urbanização contemporânea os processos 

espaciais são singulares e apresentam especificidades que nos deteremos a 

investigar, em específico, no aglomerado urbano que constitui a RMNatal. 

  

                                                           
13

 A pegada ecológica segundo Dias (2002, p. 31) baseado em Wackernagel e Rees “é a área 
correspondente da terra produtiva e ecossistemas aquáticos necessários para produzir os recursos 
utilizados e para assimilar os resíduos produzidos por uma dada população, sob um determinado 
estilo de vida”. 



54 
 

2 A URBANIZAÇÃO DE NATAL E A DINÂMICA DA OCUPAÇÃO URBANA 

NA FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO METROPOLITANO FUNCIONAL E 

INSTITUCIONAL 

 

2.1 Os antecedentes históricos e a formação da “Grande Natal”  

 

A gênese da urbanização de Natal, como centro urbano mais dinâmico do Rio 

Grande do Norte, pode ser explicada pelo processo histórico de colonização 

europeia em que Portugal dividiu o país em capitanias. O Rio Grande do Norte surge 

como a capitania do Rio Grande, sendo Natal 14  o núcleo central da capitania. 

Monteiro (2007, p. 94) registra a sua importância como o centro urbano que se 

concentrou até 1845 na área em torno da Praça André de Albuquerque – atual 

Cidade Alta onde foram construídos os equipamentos mais importantes da cidade: 

Senado da Câmara de Natal, Palácio do Governo, Fazenda Pública e Quartel Militar. 

Na figura 08, temos o mapa com as primeiras vilas da província do Rio Grande do 

Norte até 1950 e, em seguida, na figura 09, observamos a área urbana e os 

equipamentos existentes em Natal em 1864. 

No âmbito do contexto histórico, pode-se afirmar que Natal desde sua origem 

esteve ligada ao comando externo como território de defesa e abastecedor de carne 

seca e pescado para os engenhos de cana-de-açúcar de todo o litoral nordestino 

que, por sua vez, eram empreendimentos das metrópoles europeias capitalistas 

(CASCUDO, 1999, 1984; MEDEIROS, 2001).  

Retomando a história e a formação do Rio Grande do Norte, é notória a 

posição estratégica e os interesses externos dos colonizadores portugueses pela 

capitania do Rio Grande. Natal se origina em 1599, quando nasce cidade por 

determinação da coroa portuguesa, que ordenou a construção de uma fortaleza e a 

fundação de uma cidade. De acordo com Cascudo (1984), Natal nasce cidade sem 

ter sido de fato uma cidade. No entanto, o seu valor estratégico explica a sua 

origem. Nesse cenário, a Fortaleza dos Reis Magos foi construída na Foz do Rio  

                                                           
14

Natal se destacou na defesa do território, pois os franceses tinham tomado o controle da faixa 

litorânea que compreende a foz do Estuário do Rio Potengi. Com isso, o Rei da Espanha, Felipe II, 
que na época controlava o império português, determinou a expulsão dos franceses e a construção 
de uma fortaleza que hoje é conhecida como Forte dos Reis Magos. Com a criação do Forte segundo 
os historiadores Cascudo (1984), Medeiros (2001) “Natal nasce cidade” Entretanto, de acordo com 
Cascudo (1984), a cidade crescia lentamente e a população ocupava-se no setor primário, mais 
especificamente, nas atividades agrícolas e extrativistas.  
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Figura 08: Vilas da província do RN até 1850 

 

Fonte: Monteiro, 2007, p. 95 
 
 

Figura 09: Representação da área urbana de Natal e distribuição dos equipamentos 
existentes em 1864 de acordo com Candido Mendes de Almeida em sua obra Atlas 
do Império do Brasil. 

 
Fonte: SEMURB, 2007. 
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Potengi e em seu entorno concentrava-se a povoação que originou a cidade de 

Natal. 

Segundo os historiadores, Natal cresceu lentamente durante muito tempo, 

praticamente isolada, pois na cidade não passava nenhuma rota comercial e não 

havia atividade econômica dinâmica que justificasse a sua expansão. Até o séc. XIX, 

apesar de sua posição estratégica, a cidade praticamente permanecia com as 

características de sua fundação, Souza (2001) caracteriza esse período como os 

três séculos de lentidão. As mudanças começam no final do séc. XIX com a abertura 

de vias ligando a cidade a outros municípios do estado e a instalação de 

infraestruturas que atraíram comerciantes e investimentos para a cidade. 

Com o progresso da aviação Natal, mais uma vez devido a sua posição 

geográfica estratégica, a cidade ganha impulso para desenvolver-se. A proximidade 

com o continente africano, descoberta pelos pioneiros aviadores na travessia do 

Atlântico, determina anos mais tarde a instalação de base aérea norte-americana no 

território natalense. Devido à proximidade com Dakar, companhias aéreas 15 

instalam-se na cidade que passa a ser escala estabelecida nas linhas entre a 

América do Sul e a Europa. Assim, os anos de 1930 foram marcados pela era do 

avião, como também do automóvel. 

Em relação ao ordenamento da cidade, destaca-se o Plano Palumbo, 

oficialmente Plano Geral de Sistematização de Natal de 1929, que visava 

modernizar a cidade com uma proposta de zoneamento, organização das quadras e 

calçamento das ruas. De autoria do italiano Giácomo Palumbo, o plano tinha 

princípios e influência norte-americana e européia no desenho e no zoneamento da 

cidade. No entanto, Natal teve seu primeiro plano de ordenamento territorial nos 

anos de 1901 – o Master Plan, de autoria do italiano Antonio Polidrelli, em que foi 

criado o Bairro de Cidade Nova (hoje bairros de Tirol e Petrópolis). Natal até então 

crescia lentamente e sua zona urbana resumia-se aos bairros de Cidade Alta e 

Ribeira. De acordo com Souza (2001), a elite dirigente da capital potiguar despertou 

cedo para o disciplinamento do espaço urbano, em 1901, ocorreu a criação de um 

novo bairro “Cidade Nova” e à abertura da Avenida Oitava (Marechal Hermes da 

                                                           
15

 Companhia Lignes Aeriennes Latécoère, primeira companhia que se estabeleceu em Natal, 
substituída pela Compagnie Generale Aeropostale (CGA) e, depois, pela companhia alemã Air 
France. 
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Fonseca) até a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca como uma medida que 

ordenava o crescimento urbano da cidade. 

O Plano Palumbo incorporou as propostas do Master Plan e efetivou obras de 

melhoramento nas ruas e quadras dos bairros criados. Todavia, com a revolução de 

1930, esse plano foi afastado assim como o intendente da época, Omar O‟Grandy. 

Nos anos de 1935, sob a administração do interventor Mário Câmara, o engenheiro 

Saturnino de Brito foi contratado para elaborar melhoramentos urbanísticos na 

cidade e na rede de saneamento, o que resultou no Plano Geral de Obras que foi 

entregue em 1939. Os planos elencados contemplaram a zona leste de Natal, 

inicialmente para os bairros de Tirol e Petrópolis com o Master Plan e, em seguida, o 

Plano Geral de Sistematização de Natal que contemplava os bairros de Cidade Alta, 

Ribeira, Tirol, Rocas e Santos Reis (Mapa 01). 

 

Mapa 01: Natal por zonas administrativas e bairros com destaque para a área de 

abrangência dos primeiros planos de intervenção urbanística. 

 

 

Fonte: Recorte da imagem SEMURB, 2007.  
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De acordo com Ferreira e Dantas (1998), os três momentos destacados 

demonstram que o urbanismo nasceu em Natal antes da urbanização para atender 

as necessidades das elites dirigentes, 

 

O urbanismo em Natal também precedeu um processo de 
urbanização. A intenção de modernização para a Cidade era a 
visão de futuro das suas elites; e não uma necessidade premente 
de responder aos problemas sociais e urbanos, como acontecia 
na Europa. De uma elite que acompanhava de perto os 
acontecimentos e mudanças que ocorriam no mundo nas 
primeiras décadas do século XX. Primeiro através dos vapores; 
depois, através dos aviões e hidroaviões que, de 1922 até o final 
da Segunda Guerra Mundial, colocaram Natal como um dos 
centros mais importantes da aviação mundial (FERREIRA,  
DANTAS, 1998, sp). 

 
Vale destacar o papel de Natal para a economia estadual, além de ponto 

estratégico de defesa, passa a ser um ponto importante de escoamento de produtos 

primários, em especial o algodão, para as metrópoles, uma vez que, no séc. XIX, o 

Rio Grande do Norte passa a exportador algodão para abastecer o mercado inglês. 

No período dos meados do sec. XIX até os anos 1930, a cidade de Natal consolida-

se como espaço mais dinâmico do Estado. Com a crise mundial de 1929, a cidade 

também entra em decadência econômica e apenas ganha dinâmica econômica a 

partir dos anos 1940 com a entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial (CASCUDO, 

1984; LYRA, 1998; MEDEIROS FILHO, 1991).  

Com o advento da II Guerra Mundial, as companhias de aviação são fechadas 

e os soldados norte-americanos chegam a Natal e montam suas bases estratégicas 

no litoral nordeste, dentro da zona denominada Saliente do Nordeste foi traçado um 

triângulo entre Natal, Recife e Fernando de Noronha como porta de entrada da rota 

Natal-Dakar (CLEMENTINO, 1995). Em 1941, os norte-americanos entram na guerra 

e passam a ocupar o Campo de Parnamirim ou Parnamirim Field (como era 

chamado pelos norte-americanos); em 1942, o governo brasileiro através do decreto 

de Lei nº 4.142, assinado por Salgado Filho (ministro da Aeronáutica), cria a Base 

Aérea de Natal – BANT, assim as duas bases passam a atuar no mesmo espaço, o 

lado brasileiro ficou conhecido como “Base Oeste” e o americano como “Trampolim 

da Vitória”. Com o fim da guerra, a Base Oeste continuou com as instalações 

militares e Parnamirim Field foi desocupada pelos americanos passando a ser 

propriedade da Força Aérea Brasileira. 
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Ainda a partir da II Guerra Mundial, a população de Natal cresce e tem uma 

rápida expansão urbana nos anos de 1940 a 1960 (Tabela 01). A migração da 

população para a capital é atribuída, entre outros fatores, à crise econômica do 

algodão, principal produto da economia estadual, e a possibilidade de emprego 

gerado pelas construções das bases aérea e naval, de equipamentos urbanos como 

vias de acesso, do hospital Naval e das vilas militares que foram construídas para 

abrigar a população que chegava à cidade (CLEMENTINO, 1995). 

 

Tabela 01: População de Natal e variação do crescimento % demográfico.  
 

Ano População Variação % 

1940 54.836 -- 

1950 103.215 88,22 

1960 160.253 55,26 

Fonte: Censos IBGE. 

 

A integração de Natal com o município de Parnamirim é originária do período 

exposto, pois este era um distrito pertencente àquele, e sua autonomia se dá 

também após a II Guerra Mundial, sendo criado em 1958. O território potiguar 

passou por processos de fragmentação16 e criação de novos municípios no pós-

guerra, vale salientar que no entorno a Natal nos anos de 1950, existiam legalmente 

apenas os municípios de Ceará-Mirim, Macaíba, São José de Mipibu e Nísia 

Floresta. Os municípios de Extremoz17 e São Gonçalo do Amarante são criados 

institucionalmente apenas nos anos de 1960 e 1970 consecutivamente (Figura 10). 

O histórico da criação dos municípios é um resgate importante na compreensão das 

relações entre esses municípios que comporão mais tarde a Região metropolitana.  

 

 

 

                                                           
16

 Sobre o processo de fragmentação do território potiguar, Gomes (2015) destaca o contexto das 

emancipações dos municípios do RN ao longo do processo histórico, desde a colonização até os 
anos 2000. Vale ressaltar que o período pós-guerra, entre 1946 a 1984, foi criado 79,6 dos 
municípios potiguares, ou seja, 109 municípios. 
17

 Registra-se a importância histórica de Extremoz como Vila da Província (MONTEIRO, 2007), no 

entanto, seu território foi incorporado às terras de Ceará-Mirim, que foi elevado a condição de 
município em 1858. Extremoz, apesar de mais antiga e ter constituído uma das primeiras vilas do 
estado, desmembra-se de Ceará-Mirim e torna-se município em 1963, após mais de 200 anos de sua 
fundação. 
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Figura 10: Natal e os municípios de seu entorno direto e as principais mudanças na 

conformação do território nos anos de 1950/1960/1970 

         

    1950                                      1960                                           1970 

Fonte: Malhas da divisão político-administrativa do IBGE, 2011. 

 

Clementino (1995) registra que no período pós-guerra observa-se a ocupação 

em áreas mais distantes do centro e a presença da ocupação militar em terras 

urbanas que contabilizavam 3% da área urbana de Natal, ou seja, 352,56 ha 

distribuídos em 05 áreas militares que detinha, segundo a Lei 221/71 de 23/07/1974, 

o total de 12079,98 ha de área urbana. A autora registra que a Base Aérea de Natal 

localizada em Parnamirim detinha uma área de 557,76 ha. Em relação à ocupação 

de áreas mais distantes e da instalação de infraestutura urbana, Clementino (1995, 

p. 229) explicita o papel das áreas militares na forma da ocupação de Natal “muito 

contribuem terrenos cercados e ocupados pelas forças armadas brasileiras, que, 

dadas as suas dimensões oneram a implantação de infra-estrutura e serviços 

urbanos na cidade, criam enormes vazios urbanos, beneficiam glebas ou 

loteamentos antigos não totalmente utilizados e impõem a características de cidade 

horizontal que Natal representa”. 

Ainda de acordo com Clementino (1995), o processo de urbanização e 

concentração da população da capital foi lento e gradual apresentando uma enorme 

mudança com o advento da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, houve a 

instalação de bases e a chegada de um contingente de militares que impulsionam o 

deslocamento e a fixação da população na capital, que desencadearam a criação de 
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infraestrutura urbana necessária, realizada com recursos públicos, os loteamentos e 

os primeiros programas habitacionais na cidade.  

A década de 1970, segundo Clementino (1995), caracteriza-se pela transição 

para a sociedade urbana. No caso de Natal, a urbanização é marcada pelo aumento 

da concentração das atividades econômicas e da população acompanhada pela 

modernização industrial e criação do Distrito Industrial de Natal e do Parque Têxtil 

Integrado viabilizado com recursos da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE. Além da instalação da Petrobrás e consolidação de uma 

camada da população com salários médios altos, composta por funcionários 

públicos federais e técnicos da Petrobrás. Em 1980, a autora pontua marcos 

importantes que viabilizaram a expansão urbana como: o incremento da construção 

civil, a implantação de grandes conjuntos habitacionais, a modernização do 

comércio, o aumento da especulação imobiliária e as políticas públicas para o 

turismo (a construção da Via Costeira e da infraestrutura hoteleira impulsionaram o 

setor de serviços).  

Na RMNatal, em relação à indústria nos anos de 1970, o município de 

Parnamirim já possuía um Distrito Industrial, oficializado pelo Decreto-Lei n. 99 que, 

assim como o Distrito Industrial de Natal (DIN),  foi instalado em uma área de 565 

hectares limítrofe com o município de São Gonçalo do Amarante em 1979, também 

com incentivos da SUDENE, no período em tela foram instaladas 45 indústrias em 

Natal e 08 em Parnamirim (PEIXOTO, 2003). Com base nesse autor, o município de 

Parnamirim, apesar dos incentivos do DIN, foi atraindo novas indústrias devido à 

facilidade de escoamento das mercadorias, nos anos de 1981 o município possuía 

18 indústrias instaladas com 2.638 operários; no final da década de 1980 já havia 40 

indústrias de setores diversificadas empregando 13 mil pessoas, destacando-se o 

setor alimentício e têxtil18.  

Nos anos de 1970, a cidade de Natal concentrava sua ocupação na zona 

Leste, mais especificamente nos bairros de Petrópolis, Tirol, Ribeira e Alecrim, 

estendendo-se nos anos seguintes para as zonas Oeste, Sul e Norte. A partir da 

década de 1980, observa-se que passa a estender-se para além dos seus limites, 

seguindo em direção a Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e 
                                                           
18

 A indústria têxtil, segundo Silva (2008), foi o ramo mais beneficiado pelo Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento industrial - PROADI criado pelo governo estadual em 1985, no momento de crise do 
setor, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento industrial no estado e incentivar a permanência 
das mesmas no território potiguar. 
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Extremoz. No entanto, essa expansão se deu com maior expressividade entre Natal 

e Parnamirim, pois esses municípios se integraram e expandiram na mesma lógica 

do mercado imobiliário, das políticas públicas do turismo e do setor de serviços 

dentre outros fatores que serão analisados posteriormente. 

A ocupação da cidade ocorre paulatinamente nos anos de 1970 e de maneira 

extensiva com visíveis sinais de expansão para o eixo sul no sentido Parnamirim 

possibilitada pela infraestrutura de acesso, construída ainda nos anos 1940 pelos 

norte-americanos para ligar o porto de Natal ao antigo campo de pouso, que se 

tornou a base aérea (na época território de Natal), possibilitando assim o trajeto 

entre as duas áreas em 20 minutos, o que antes era realizado em até 3 horas, pois o 

caminho existente era um acesso de barro de condições ruins que passava por 

Macaíba (PEIXOTO, 2003). De acordo com Emerenciano (2007), “A pista” 19, como 

ficou conhecida, foi construída para facilitar o deslocamento e o abastecimento das 

tropas, porém ela favoreceu também a valorização dos terrenos à margem de Natal 

e Parnamirim, facilitando o povoamento dos bairros de Tirol e Petrópolis, ambos 

localizados em Natal. 

Contudo, a integração dos municípios de Natal e Parnamirim tem raízes 

históricas que se iniciam no contexto da Segunda Guerra Mundial e do aparatus 

bélico construído no território dos dois municípios. A herança deixada pelo período 

militar são as áreas militares presentes nesses municípios conforme mapa 02. 
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 Ainda há um trecho de 300 m da pista original, de acordo com os pesquisadores da Fundação 

Rampa, localizado as margens da BR 101 no município de Parnamirim. Entretanto, em 2014 
trabalhadores em obras para construção de uma fonte luminosa e inserção de tubos encontraram em 
Natal o asfalto da pista a 1,5 m de profundidade que, de acordo com a fundação Rampa, são 
resquícios da primeira rua de asfalto de Natal que faz parte da história da cidade e que deveria ser 
considerado um marco da engenharia por tratar-se de uma obra importante construída em apenas 
seis semanas. A pista foi soterrada nos anos 1973 para construção e duplicação da BR 101 
(PEIXOTO, 2003). Outra obra importante construída na Segunda Guerra pelos norte-americanos foi o 
Pipeline, ou seja, tubulação no subsolo construída para levar gasolina do porto das Rocas para a 
Base Aérea de Parnamirm, acredita-se que a tubulação esteja localizada abaixo ou nas mediações 
da pista. 
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Mapa 02: Áreas Militares localizadas em Natal e Parnamirim 

 

Fonte: Base de informações do Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor 
censitário, IBGE, 2014 e pesquisa de campo, 2015.  

 

Pode-se afirmar que a capital vivenciou dois momentos socioeconômicos 

marcantes: os anos 1940-1950 com o advento da Segunda Guerra Mundial, que 

alterou profundamente a dinâmica urbana local, e os anos de 1970-1980 com as 

políticas, que incentivaram simultaneamente o desenvolvimento da indústria e os 

serviços (CLEMENTINO, 1995).  

De tal maneira, a partir dos anos de 1980 pode-se afirmar, conforme 

Clementino (2013), que a dinâmica urbana e a expansão física do território de Natal 

em relação aos municípios de seu entorno direto expressam mudanças espaciais e 

funcionais que caracterizam, para Clementino e Pessoa (2009), a condição de uma 

metrópole em processo de formação. No entanto, do ponto de vista administrativo e 

técnico, a primeira tentativa de planejamento integrado que contemplou Natal e os 

municípios de seu entorno direto - área instituída que se convencionou a ser 

chamada como a “Grande Natal” - foi o Plano de Desenvolvimento Regional Urbano 

da Grande Natal, elaborado em 1977 pelo arquiteto e urbanista Luiz Forte Neto. Já 

na década de 1980, mais precisamente em 1988, foi elaborado o Plano de 

Estruturação do Aglomerado Urbano de Natal idealizado no escritório do arquiteto 
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Jaime Lerner (CLEMENTINO, 2007). Os documentos estabeleceram e indicaram a 

necessidade de planejamento e estruturação da área e de seus eixos de expansão.  

No cenário nacional, a realização de planos de áreas integradas nos anos de 

1970 parece ter sido uma tendência devido à expansão urbana e ao contexto político 

intervencionista do regime militar que instituiu legalmente as regiões metropolitanas 

obedecendo a parâmetros político-institucionais estabelecidos pelo Congresso 

Nacional, cuja competência pertencia a União. No entanto, nos anos de 1980 com o 

fim do regime militar e a aprovação da Constituição de 1988, a criação de regiões 

metropolitanas passa a ser competência dos Estados. Com essa alteração 

normativa, vários aglomerados urbanos como Natal são formalizadas legalmente 

como regiões metropolitanas, nas décadas seguintes, como veremos no próximo 

tópico.  

 

2.2  As regiões metropolitanas brasileiras e o contexto da 

institucionalização  

 

As primeiras regiões metropolitanas brasileiras foram criadas no governo 

militar, em 1973, pela Lei complementar Federal n. 14 que determinou a criação de 

regiões. No entanto, as regiões metropolitanas brasileiras começaram a ser 

pensadas a partir da década de 1960 sob influência francesa, após a instalação do 

programa Metrópoles de Equilíbrio da França em que foram eleitas oito metrópoles 

regionais (RANDOLPH, GOMES, 2007).  

Assim, desde os anos de 1970, são formalizadas regiões metropolitanas no 

Brasil deixando de ser criadas pelo Governo Federal, a partir de 1988, e passando a 

atribuição dos Estados. Dessa forma, é possível observar ao longo do tempo a 

evolução do surgimento de tais regiões na figura 11. De acordo com o Observatório 

das Metrópoles (2012), o Brasil detinha até 2012, espalhado em seu território, 51 

regiões metropolitanas, 03 regiões integradas de desenvolvimento econômico RIDEs 

e 05 aglomerações urbanas, totalizando 59 regiões formalmente institucionalizadas 

que abrangem 945 municípios (Figura 11). 
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Figura 11: Evolução temporal da criação de Regiões metropolitanas institucionais 
definidas em lei federal ou estadual até 30/08/2012. 

 

 

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2012. Adaptado pela autora, 2015. 

 

Após a Constituição de 1988, os processos de institucionalizações de RMs 

não param de crescer 20 , pelo contrário nos últimos anos cresce o número de 

institucionalizações das chamadas “metrópoles do interior”. Na leitura da figura 11, 

fica evidente a presença do maior número de regiões metropolitanas 
                                                           
20 Após a carta magna de 1988 em que fora delegado a competência dos Estados à criação e o 

estabelecimento em suas Constituições de tais regiões surgiram várias outras regiões metropolitanas 
no território brasileiro, apesar das críticas da ausência de critérios nítidos e claros no estabelecimento 
de uma região metropolitana, conforme Firkowski (2012, p. 8) “A ausência de uma política 
metropolitana de âmbito nacional e mesmo a falta de definição clara do que é uma região 
metropolitana em termos nacionais resultaram numa grande variedade de possibilidades de 
classificação, não prevalecendo uma visão nacional, tampouco critérios únicos. Disso resulta que as 
motivações e implementações oscilam de acordo com os interesses estaduais”. 
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institucionalizadas nas regiões nordeste e sul. Entretanto, as institucionalizações de 

regiões metropolitanas revelam a falta de critérios claros e problemas na definição 

de região metropolitana. No entanto, em janeiro de 2015 foi aprovado o Estatuto da 

Metrópole, lei que trata e estabelece as diretrizes para a gestão, o planejamento e a 

execução das funções públicas de interesse comum das regiões metropolitanas. A 

Lei 13.089, apesar de ser considerado um avanço pelos pesquisadores do 

Observatório das Metrópoles, apresenta limites e desafios.  

Em termos de avanço, os pesquisadores do Observatório (RIBEIRO, 

SANTOS JUNIOR, RODRIGUES, 2015) consideram relevantes as definições de 

metrópole e de região metropolitana estabelecidas na lei, que assim define a região 

metropolitana como “aglomeração urbana que configure uma metrópole” (art. 2º, 

inciso VII) e a metrópole como:  

 

espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua 
população e relevância política e socioeconômica, tem influência 
nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a área de 
influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE (Art. 2°, inciso V).  

 

No que se refere aos limites e desafios, os pesquisadores citam a importância 

do avanço conceitual com base empírica, mas discutem alguns problemas, uma vez 

que no quadro estabelecido pelo IBGE sobre a rede urbana – Região de Influência 

de Cidades – REGIC (2008) o território brasileiro apresenta 12 Centros urbanos que 

são subdivididos em Grande metrópole nacional, Metrópole nacional e Metrópole, 

que abrangem 172 municípios (Figura 12), quadro bem distinto das regiões 

metropolitanas institucionalizadas existentes. Sobre isso vale ressaltar que a Lei 

aprovada não altera o quadro das regiões metropolitanas criadas até a data da 

aprovação do Estatuto da Metrópole, tais RMs não estão obrigadas a passar por 

redefinição em virtude da nova legislação.  
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Figura 12: Rede urbana brasileira e hierarquia dos centros urbanos segundo o 
REGIC 2007. 

 

 
Fonte: IBGE, 2008. 

 

Ribeiro, Santos Junior e Rodrigues (2015) indicam desafios referentes à 

normatização e a falta de critérios funcionais para definir o território de uma 

metrópole, ou seja, os municípios que têm relações efetivas de interdependência 

ligadas à produção, ao mercado de trabalho e ao espaço de vida. Os limites do 

Estatuto das Metrópoles são assim descritos: 

 

Em primeiro lugar, os legisladores focaram a atenção na 
regulação das funções de interesse comum e na governança 
interfederativa em geral. Em segundo, no desenho da lei, não 
houve uma preocupação em tratar da complexidade e da 
diversidade da rede urbana brasileira. Ao desconsiderar as 
especificidades que caracterizam o fenômeno metropolitano, o 
Estatuto da Metrópole assume como escopo da sua abrangência 
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as atuais Regiões Metropolitanas constituídas com base nas 
imprecisas e equivocadas definições das leis estaduais. Apesar de 
um esforço e de um avanço conceitual, o Estatuto, de certa forma, 
legitima as imprecisões e equívocos gerados por estas leis ao não 
considerar a possibilidade de revisá-las. Esse ponto é 
fundamental, pois o Estatuto deixou de regulamentar as bases 
necessárias para a construção de efetiva capacidade de 
governabilidade das metrópoles. Tais bases dizem respeito à 
construção de referências espaciais para um arcabouço 
institucional que permita dotar a autoridade pública (ou instância 
governativa) metropolitana de legitimidade funcional, social, 
política e institucional, sem o que toda ação pública sobre este 
território será incapaz de enfrentar os desafios societários nelas 
concentrados. Assim, se por um lado se avança nas diretrizes 
para a execução das funções públicas de interesse comum, nas 
definições conceituais, nos princípios para a governança 
interfederativa e nos instrumentos para o desenvolvimento urbano 
integrado, por outro, perde-se muito em referência territorial do 
que é metropolitano ou, em outras palavras, onde realmente estão 
os problemas metropolitanos (RIBEIRO, SANTOS JUNIOR, 
RODRIGUES, 2015, sp)  

 

Distinguir a região metropolitana institucional da região metropolitana 

funcional consiste em um desafio e um exercício que os pesquisadores do 

Observatório das Metrópoles têm procurado alcançar. Entre as opções possíveis, 

considera-se a metodologia baseada nos níveis de integração,21 à metropolização 

brasileira, como uma alternativa para tentar compreender as dinâmicas e a 

articulação dos municípios com o processo de metropolização, dado que muitos 

municípios integrantes da RMs possuem inserção bastante “atomizada” no processo 

de metropolização. Diante de tal fato, pode-se pensar em duas escalas de análise 

que se referem:  

a) região metropolitana institucional – território definido pela legislação 

estadual;  

b) região metropolitana funcional - refere-se à composição do território que 

apresenta indicadores de integração com o polo metropolitano, ligados a produção 

socioeconômica, ao mercado de trabalho e ao espaço de reprodução da vida que 

inclui os fluxos de informação e de pessoas. 

 
                                                           
21

 Os níveis de integração foram estabelecidos com base na metodologia elaborada e desenvolvida 
pelo Observatório das Metrópoles, utilizando-se a análise estatística de indicadores populacionais, 
econômico e funcional, grau de urbanização, densidade, ocupação e mobilidade. Para maiores 
esclarecimentos, consultar: Relatório de pesquisa, Níveis de Integração dos Municípios Brasileiros em 
RMs, Rides e AUs à Dinâmica da Metropolização. Disponível em: 
http://observatoriodasmetropoles.net/download/relatorio_integracao.pdf 
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2.3 A região metropolitana institucional da RMNatal 

 

A RMNatal (Mapa 03) foi instituída legalmente nos anos de 1997 (LCE 152/97 

de 16/01/97), composta inicialmente por seis municípios: Natal, Parnamirim, São 

Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz e Ceará-Mirim. No entanto, a sua 

composição foi alteradas sete vezes desde sua criação. Nos anos de 2002 são 

inseridos os municípios Nísia Floresta e São José de Mipibu; em 2005 Monte Alegre; 

em 2009 Vera Cruz; em 2013 Maxaranguape (município litorâneo); em julho de 2015 

Ielmo Marinho, e em dezembro do mesmo ano Goaninha e Arês passam a fazer 

parte da região metropolitana (Figura 13). Desse modo, a RMNatal passa a conter 

14 municípios. E, apesar de suas diferenças internas e de sua condição “periférica”, 

tem passado por mudanças que a inserem no contexto da metropolização. 

A RMNatal foi legalmente instituída como região metropolitana em 1997, 

apesar de ainda não se enquadrar propriamente como uma região metropolitana, no 

sentido pleno, em que os referenciais destacam aspectos como: conurbação, alto 

grau de urbanização, destaque na economia estadual e nacional, existência de 

fluxos pendulares que provocam reorganização do território e da efetivação de 

políticas e funções públicas comuns. Nesse contexto, destaca-se a condição da 

RMNatal como uma metrópole em formação, conforme descreve Clementino (2013, 

p. 7) trata-se de: 

 

um aglomerado urbano não propriamente metropolitano com 
visíveis sinais de um processo de metropolização definido por dois 
movimentos: um físico, de expansão da malha urbana 
configurando um espaço urbanizado interligado nucleado por 
Natal, mesmo com muitos vazios; outro, socioeconômico e político 
administrativo (mesmo que formal), em que se articula um 
conjunto de atividades que se alavancam mutuamente (produção, 
consumo, habitação, serviços, turismo, comunicações) atando a 
cidade do Natal aos municípios do entorno e conferindo a essa 
área uma certa sinergia.  

 

No entanto, a RMNatal foi institucionalizada, apesar das críticas e da 

inconformidade aos critérios utilizados na formalização da região metropolitana, de 

acordo com o inciso I, artigo 5º, da Lei Complementar Estadual n° 119, de 04 de 

janeiro de 1994, que define a região metropolitana como:  
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Mapa 03: Localização da área de pesquisa. 

 
Fonte: Malha cartográfica do IBGE, 2010. 
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Figura 13: Evolução da composição da RMNatal e número de habitantes em 2000, 2010 e 2015. 

 
Fonte: Malha cartográfica do IBGE. Censos Demográficos e Estimativa da população IBGE. 
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[...] o agrupamento de municípios limítrofes, que apresenta 
expressiva densidade demográfica, intensas relações de natureza 
econômica e social e elevado grau de urbanização contínua entre 
si, contando com uma aglomeração cidade-pólo regional ou 
capital do Estado comandando a integração regional, e 
apresentando considerável grau de especialização nas ofertas de 
serviços superior ao da própria região. 

 

Nesse sentido, a RMNatal não obedeceu aos critérios estabelecidos na Lei 

Estadual, além disso à inserção de municípios na RM, revela contradições ou 

intenções de caráter meramente político. Cabe destacar que a inserção de novos 

municípios é definida na Lei 152 de 16/01/1997 que institui a RMNatal e normaliza 

que “§ 2° outros municípios poderão integrar a Região Metropolitana de Natal 

motivados por sua expansão urbana acelerada, demanda por serviços e 

necessidades de investimentos em parceria”. 

Na RMNatal, é notável a diferença na integração e na articulação entre os 

municípios que a compõem. No entanto, a região metropolitana exerce papel 

econômico de grande peso em relação ao estado do Rio Grande do Norte de forma 

ainda concentrada com maior participação da capital Natal. Todavia, esta passa a 

apresentar uma lenta redução na participação da capital em detrimento ao 

crescimento da RM, como se pode constatar na última década nos dados do Quadro 

04.  

 

Quadro 04: Dados socioeconômicos da participação da RMNatal em relação ao Rio Grande 
do Norte e da participação de Natal na RMNatal.  
 

 
Concentração PIB (%) 

População 
Residente (%) 

2003 2010 2000 2010 

RMNATAL 49,3 do PIB 
estadual 

53,1 do PIB 
estadual 

40,2 da população 
estadual 

42,3 da 
população 
estadual 

NATAL 75 do PIB 
metropolitano 

70 do PIB 
metropolitano 

65 da população 
metropolitana 

59 da 
população 

metropolitana 
Fonte: Censo IBGE, 2000 e 2010.  

 

Ao analisar a participação da RMNatal no PIB estadual constata-se aumento 

da RM e relativa redução da participação do polo, ou seja, Natal. Entretanto, tal fato 

é atribuído à participação dos demais municípios do entorno, em especial, 
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Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Natal e Extremoz, que juntos responderam 

por 89% do PIB da RM durante todo o período de 2003 a 2010 (ARAÚJO, SILVA, 

PEREIRA, 2015), conforme a tabela 02. 

 

Tabela 02: Percentual do PIB dos municípios da RMNatal*  

Município 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

RMN-munic + integrados 89.8 89.8 89.7 89.3 89.1 89.6 90.3 

Parnamirim 11.7 12.4 11.7 12.1 13.5 13.2 13.7 

Extremoz 1.1 1.1 2.1 2.9 0.9 0.9 0.9 

Natal 72.3 71.6 70.0 69.1 68.9 69.9 70.1 

Sao Gonçalo do Amarante 4.7 4.6 5.9 5.3 5.7 5.5 5.6 

RMN-Demais municípios 10.2 10.2 10.3 10.7 10.9 10.4 9.7 

Ceará-Mirim 2.2 2.1 2.3 2.4 2.3 2.4 2.2 

Macaíba 4.8 5.0 4.7 5.0 5.3 4.8 4.3 

Monte Alegre 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Nísia Floresta 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 

São José de Mipibu 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Vera Cruz 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Total RMN 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: ARAÚJO, SILVA E PEREIRA (2015, p. 126). Dados extraídos do IBGE, 2003 a 2010. 
* Maxaranguape não foi considerado. 

 

O aumento da participação do PIB dos municípios do entorno de Natal, 

segundo Araújo, Silva e Pereira (2015), se deve pelas vantagens locacionais 

favorecidas pelas economias de aglomeração que, somadas aos fatores como: 

dificuldades na mobilidade em Natal, da elevação dos preços da terra e dos alugueis 

e imóveis no território natalense, têm favorecido os municípios mais próximos, 

especialmente aqueles que apresentam melhores condições infraestruturais e de 

mercado aliado à pequena distância, como é o caso do município de Parnamirim, 

que apresentou aumento de 11, 7 em 2003 para 13,7 em 2010. 

No tocante ao aspecto demográfico, os municípios mais populosos e 

povoados são Natal e Parnamirim, que juntos detém 74% da população residente da 

RMNatal. De acordo com os dados do Censo de 2010, a RMN possui 1.361.445 

habitantes dos quais 1.006.195 residem nos municípios citados. A densidade 

demográfica como era de se esperar é mais elevada nos dois municípios que 

apresentam integração física característico de territórios conurbados. Nos demais 

municípios, as maiores densidades concentram-se nas sedes dos municípios como 

podemos observar no mapa 04. 
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Mapa 04: População total e densidade demográfica da RMNatal em 2010. 

  

Fonte: Atlas do Censo IBGE, 2010. Disponível em: http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/  

 

 

 

 

 

http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/
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Em relação à taxa de crescimento geométrico da população, o Rio Grande do 

Norte cresceu 1,33% entre 2000-2010 enquanto o município de Natal, no mesmo 

período apresentou taxa de crescimento demográfico de 1,21 ficando na média do 

crescimento nacional dos demais polos de regiões metropolitanas oficiais. Entre os 

municípios da RMN, observa-se o crescimento mais acentuado nas últimas décadas 

para os municípios do entorno a Natal, principalmente, Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante, Extremoz, Macaíba e demais municípios que apresentaram taxas de 

crescimento geométrico maior que a capital, com exceção de Ceará-Mirim e Vera 

Cruz (Tabela 03). 

 

Tabela 03: Densidade demográfica e taxas de crescimento geométrico dos 
municípios da RMNatal institucional. 

Municípios 
Área 
(km2) 
2010  

Densidade 
demográfica 

2010 

Taxa Geométrica de 
Crescimento 

1991/2000 2000/2010 

Natal 167,2 4.805,2 1,80 1,21 

Parnamirim 123,4 1.639,7 7,82 4,97 

São Gonçalo do Amarante 249,1 351,9 4,82 2,36 

Extremoz 139,5 176,0 3,05 2,30 

Macaíba 510,7 136,0 2,63 2,38 

Ceará-Mirim 724,3 94,0 2,02 0,88 

Nísia Floresta 307,8 77,2 3,53 2,25 

São José de Mipibu 290,3 137,0 2,42 1,31 

Monte Alegre 210,9 98,0 1,94 0,92 

Vera Cruz 83,8 127,7 0,75 2,32 

Maxaranguape 131,3 79,5 * * 

RMNATAL 2938,3 463,3 2,63 1,85 
* Município inserido na RM em 2013, não incluído na pesquisa do Observatório das 
Metrópoles que considerou a composição das RMs formais até março de 2010. 

Fonte: Observatório das Metrópoles e IBGE, 2010. 

 

Em relação ao grau de urbanização e a condição legal de área urbana, Natal 

passa a ser considerada totalmente urbana a partir dos anos de 1980. Logo em 

seguida, Parnamirim apresentou quase 5% na taxa de crescimento da população 

residente no período de 2000 a 2010 (FREIRE; CLEMENTINO, 2011). Esse 

município passa a ter a condição legal de sua área como 100% urbana a partir de 

2010. Em São Gonçalo do Amarante foi verificado uma mudança significativa entre a 

década de 2000 e 2010 em seu grau de urbanização e daquilo que é considerado 
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urbano. Os demais municípios apresentam grau de urbanização entre médio e baixo 

predominando, em alguns casos, a população rural (Tabela 04). 

Portanto, observa-se que o município de Natal, apesar da redução na 

participação do PIB estadual, da redução da participação da população residente na 

região metropolitana, inclusive com perda na população votante de mais de 20 mil 

eleitores, de acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral (OLIVIERA, 2014) 

com maior registro de migração dos eleitores de Natal para Parnamirim, mantém-se 

concentrando o maior número de pessoas, serviços, comércio, decisões e poder. 

Nesse ponto de vista, a macrocefalia urbana de Natal é contundente. Sobre a 

macrocefalia Santos (2010) diz que nos países subdesenvolvidos se desenvolveram 

cidades macrocéfalas e cidades especializadas na produção de determinado bem ou 

serviço ligada a uma vantagem particular que atrai(u) capitais externos. 

 

Tabela 04: População residente e grau de urbanização por município da RMNatal, 
1991, 2000 e 2010. 

Municípios 
População 

1991 

Grau de 
urbaniza
ção 1991 

População 
2000 

Grau de 
urbanizaç
ão 2000 

População 
2010 

Grau de 
urbaniza
ção 2010 

Ceará-Mirim  52.157 49.85 62.424 49.40 68.141 52.09 

Extremoz  14.941 54.68 19.572 68.56 24.569 64.18 

Macaíba  43.450 66.79 54.883 65.67 69.467 61.37 

Maxaranguape  5.990 39.77 8.001 37.71 10.441 37.25 

Monte Alegre  15.871 29.59 18.874 40.03 20.685 43.52 

Natal  606.757 99.93 710.669 100.00 803.739 100.00 

Nísia Floresta  13.934 43.23 19.040 45.37 23.784 39.44 

Parnamirim  62.870 77.29 124.690 87.53 202.456 100.00 
São Gonçalo do 
Amarante  46.034 19.15 71.083 16.10 87.668 84.52 

São José de Mipibu  28.151 45.68 34.912 44.69 39.776 45.84 

Vera Cruz  7.970 42.81 8.522 46.06 10.719 43.80 

TOTAL 898.125  1.132.670  1.361.445  

Fonte: Censos IBGE 1991, 2000 e 2010. 

 

Porém, nota-se que novos processos espaciais e uma reestruturação das 

atividades econômicas têm aumentado a participação dos municípios que compõem 

a RM, em especial, podem-se destacar Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, 

Extremoz e Macaíba. Além disso, de acordo com os censos demográficos (IBGE, 

2000 e 2010), ao comparamos o crescimento da participação da entrada de pessoas 

em Natal nas duas últimas décadas, pode-se perceber redução e lenta 

desconcentração dos movimentos de entrada da população para Natal tanto em 

relação ao estado quanto em relação aos municípios metropolitanos. Entre os 
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municípios da região metropolitana os fluxos de entrada dos movimentos pendulares 

que representavam 86% com destino para Natal em 2000, passaram para 76% em 

2010. Em relação à entrada total na unidade de federação a redução foi maior de 

60% em 2000, passa para 48% em 2010. Na RMN, apesar do aumento em número 

absoluto, tem-se um crescimento negativo na variação do crescimento da 

participação da pendularidade para o polo e positivo para seus demais municípios, 

conforme a tabela 05. 

 

Tabela 05: Movimento pendular na RMNatal em 2000 e 2010. 

2000 2010 2000 % 2010 %

Variação 

Cresc. da 

participaç

ão (%)

2000 % 2010 %

Variação 

Cresc. da 

participaç

ão (%)

Natal 68.207 141.943 8.132 13.58 26.310 19.55 43.96 60.075 86.14 115.633 76.76 -10.89

Parnamirim 29.026 65.108 25.090 41.91 53.178 39.52 -5.69 3.936 5.64 11.930 7.92 40.32

Extremoz 3.459 11.988 2.254 3.76 4.375 3.25 -13.63 1.205 1.73 7.613 5.05 192.48

São Gonçalo do 

Amarante 12.386 26.913 11.223 18.75 23.087 17.16 -8.47 1.163 1.67 3.826 2.54 52.3

Macaíba 6.161 14.123 5.028 8.4 9.512 7.07 -15.82 1.133 1.62 4.611 3.06 88.41

Nísia Floresta 2.081 4.794 1.696 2.83 3.724 2.77 -2.3 385 0.55 1.070 0.71 28.66

São José de Mipibu 2.647 7.302 1.631 2.72 4.941 3.67 34.8 1.016 1.46 2.361 1.57 7.58

Ceará-Mirim 3.822 9.231 3.321 5.55 6.677 4.96 -10.5 501 0.72 2.554 1.70 136.00

Monte Alegre 1.217 2.821 1.022 1.71 2.250 1.67 -2.0 195 0.28 571 0.38 35.56

Vera Cruz 605 975 471 0.79 495 0.37 -53.2 134 0.19 480 0.32 65.83

Total RMN 129.611 285.198 59.868 100% 134.549 100% 69.743 100% 150.649 100%

Municípios

Saída Pendular Entrada PendularTotal Pendular 

* Não consta Maxaranguape inserido na RM em 2013, não incluído na pesquisa do Observatório das 

Metrópoles que considerou a composição das RMs formais até março de 2010. 

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2010 com base nos censos do IBGE.  
 

O comportamento da mobilidade populacional demonstra novos eixos ou 

novas dinâmicas que necessitam de maior investigação uma vez que os dados 

indicados acima, sobre a mobilidade, são indícios de mudanças socioespaciais 

como veremos com maior detalhamento na seção que trata das especificidades da 

mobilidade na RMNatal institucional e funcional. 

Quanto ao contexto econômico, de forma geral, predominam as atividades do 

setor terciário na RMNatal, em especial, no município de Natal, que possui os mais 

variados tipos de equipamentos, serviços e comércio,  detendo o maior número de 

postos de trabalhos especializados e não-especializados e, além disso, é a sede do 

maior número de instituições de ensino e pesquisa. Em Extremoz, Macaíba e São 
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Gonçalo do Amarante destacam-se as atividades do setor terciário e a atividade 

industrial. Já em Ceará-Mirim, Monte Alegre, São José de Mipibu, Vera Cruz, 

Maxaranguape e ainda grande parte do território de Macaíba apresentam forte 

atividade agrícola na produção de cana-de-açúcar e frutas. 

A RMNatal possui áreas verdes de unidades de conservação como: Parque 

Estadual das Dunas e o Parque da Cidade, ambos localizados em Natal, que possui 

também 10 zonas de proteção ambiental (ZPA‟s). Outras áreas de proteção 

ambiental importantes são: APA de Genipabu, localizada entre Natal e Extremoz; 

APA Bonfim-Guaraíras situada nos municipios de Nísia Floresta, São Jose de 

Mipibu, Ares, Senador, Georgino Avelino, Goianinha e Tibau do Sul; e a Floresta 

Nacional em Nísia Floresta. Além dessas áreas temos áreas militares e o Centro de 

Lançamentos da Barreira do Inferno de Parnamirim – CLBI. A constituição de tais 

áreas desempenha papel importante para o equilíbrio do meio ambiente e, em 

alguns casos, como veremos na RMNatal, impediram a total destruição e 

substituição da vegetação pela/para plena ocupação urbana. 

 

2.4 O aglomerado urbano de Natal: trajetória de uma “metrópole” em 

formação e da evolução de sua mancha urbana 

 

A RMNatal como vimos foi institucionalizada na década de 1990, porém os 

processos desencadeadores da expansão urbana são notadamente verificados no 

território nos anos 1980/90. De acordo com os estudos do Núcleo RMNatal (2007), 

houve um crescimento da região no sentido norte-sul com a estrutura viária e os 

eixos de serviços. Vale salientar, nesse período, o início da realização das políticas 

de desenvolvimento do turismo efetivadas com PRODETUR/NE. 

Conforme Clementino e Ferreira 22  (2015, p. 27), pesquisadoras do 

Observatório das Metrópoles e do Núcleo RMNatal, os anos de 1980 é apontado 

como uma década de grandes mudanças na estrutura social da região, e tais 

mudanças indicavam a direção das dinâmicas socioespaciais que são assim 

descritas:  

“a) marcada concentração de atividades econômicas na capital; 

                                                           
22 As pesquisadores fazem referência também a estudos anteriores desenvolvidos pelo grupo de 
pesquisadores do Núcleo RMNatal que confirmam mudanças significativas na RMNatal a partir dos 
anos de 1980. 



79 
 

b) permanência da centralidade de Natal em relação à RMN; 

c) evidente segmentação social pelo mercado de trabalho e 

tendência à segregação residencial; 

d) delineamento da ocupação territorial pelo litoral; 

e) consolidação da atividade turística de Natal; 

f) institucionalização da Região Metropolitana de Natal”. 

 

As dinâmicas socioespaciais apontadas pelas autoras somadas a fatores 

como o desenvolvimento do setor terciário, que segundo Silva e Gomes (2007) se 

dinamizou a partir dos anos 1980 com o advento da atividade turística e da 

implementação do projeto Parque das Dunas/Via Costeira, impulsionaram uma nova 

dinâmica que se traduziu em uma nova organização espacial na “metrópole” fazendo 

com que outros empreendimentos como shoppings centers e estabelecimentos 

comerciais se instalassem na cidade, resultando uma mudança na configuração 

urbana da cidade com repercussões no território metropolitano.  

Nesse sentido, as políticas de desenvolvimento do turismo advindas do 

PRODETUR viabilizaram várias obras de infraestrutura como a construção da Via 

Costeira e da Rota do Sol, as estradas de acesso às praias do litoral sul, que 

viabilizaram a construção de corredor turístico, a instalação de redes de hotéis e de 

serviços ao longo da Via Costeira. Paralelamente, expande-se a ocupação litorânea 

e os empreendimentos de segunda residência, ou melhor, domicílios de uso 

ocasional para fins de descanso e lazer. 

Nos anos de 1990/2000, segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Sustentável da Região Metropolitana de Natal – PEDS (2006), a expansão da 

mancha urbana (Figura 14) é intensificada pela desconcentração industrial, que 

deixa de concentrar-se em Natal e passa a localizar-se nos municípios de Macaíba, 

Extremoz, Parnamirim e São Gonçalo; e, mais recentemente, novos núcleos 

industriais vêm surgindo em Monte Alegre, São José de Mipibu, seguindo a BR 101 

em direção aos municípios limítrofes da região metropolitana, como Goaninha, que 

em 2013 o governo do Estado inaugurou o Pólo Industrial Avançado do Agreste. 

Percebe-se, assim, mudanças recentes na configuração espacial da RMNatal e 

novos arranjos espaciais que direcionam a ocupação ou expansão urbana da região 

com a construção do Aeroporto em São Gonçalo do Amarante e de novas vias de 

circulação no território metropolitano, em especial, nos municípios limítrofes a Natal. 
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Ao observar a evolução da mancha urbana (Figura 14), apontada no Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Natal 

(2007), nos anos de 1970, é possível perceber a ocupação urbana condensada em 

Natal, especialmente, na zona leste da cidade, nos bairros de Petrópolis, Tirol, 

Cidade Alta, Alecrim e Lagoa Nova e, em algumas áreas pontuais da zona norte e 

sul. Seu Eixo sul apresenta ligação com Parnamirim devido provavelmente à 

instalação da Base área de Natal23 com fins militares nos anos de 1940, época em 

que Parnamirim ainda não existia, pois este se emancipou da capital potiguar em 

195824.  

Na mancha urbana de 2000, o espraiamento da ocupação urbana na cidade 

de Natal e Parnamirim se intensifica sendo possível perceber a expansão da 

mancha no sentido Natal para Extremoz e São Gonçalo do Amarante e para os 

municípios vizinhos de forma quase contínua pelo litoral. O espraiamento da manha 

urbana é explicado por uma série de fatores que se dão ao longo do tempo e foram 

intensificados nos anos de 1990/2000. 

Consoante Clementino, Tinoco e Sobrinha (2009), a partir da década de 1980 

ocorre a formação do primeiro arco de integração funcional no sentido norte e sul, 

dando início à mancha urbana metropolitana. Segundo os autores, o primeiro arco 

                                                           
23

 Em conformidade com as pesquisas desenvolvidas pelo Museu da Rampa, a presença norte-
americana e a instalação da Base Aérea de Natal foi um dos principais acontecimentos históricos do 
Rio Grande do Norte, no entanto, foram os franceses na década de 1920 que primeiro se instalaram 
na área quando escolheram Natal como rota do correio aéreo em passagem para Buenos Aires. Em 
1927 o francês Paul Vachet chega em Natal para implantar um aeródromo com intuito de atender as 
aeronaves da empresa aeropostal Latécoére. No mesmo ano chega ao Campo de Parnamirim (como 
era chamado pelos franceses) o primeiro vôo registrado, trazendo os pilotos Costes e Lê Brix, 
franceses que participavam de um raid internacional (quebra de recorde), primeiro registro de vôo 
sem escala com a rota África-Natal. Em 1930, Jean Mermoz parte de Senegal e pousa em Natal a 
serviço da Aeropostale (Aeropostal Latécoére). A linha passou a operar até 1940 quando a França se 
rende a Alemanha em virtude da Segunda Guerra Mundial. Os norte-americanos entram na guerra 
contra os alemães em 1941 e passam a ocupar o Campo de Parnamirim ou Parnamirim Field (como 
era chamado pelos norte-americanos), em 1942 o governo brasileiro através do decreto de Lei nº 
4.142, assinado por Salgado Filho - ministro da Aeronáutica – cria a Base Aérea de Natal – BANT, 
assim as duas bases passam a atuar no mesmo espaço, o lado brasileiro ficou conhecido como 
“Base Oeste” e o americano como “Trampolim da Vitória”. Com o fim da guerra, a Base Oeste 
continuou com as instalações militares e Parnamirim Field foi desocupada pelos americanos e passou 
a ser propriedade da Força Aérea Brasileira. Mais informações podem ser obtidas em: 
http://www.fundacaorampa.com.br/af_parna.htm  
24

 Registra-se aqui, segundo o Censo do IBGE, o crescimento da população de Natal nos anos de 
1950 que quase dobrou sua população de uma década para outra indo de 54.836 pessoas para 
103.215 em 1950, lembrando que Parnamirim nessa época pertencia a Natal na condição de distrito 
em 1948 e dez anos depois se emancipa. No entanto, vários registros históricos atribuem o 
crescimento populacional de Natal nos anos de 1950 atrelado ao emprego gerado pelas construções 
das bases aéreas de Natal e Parnamirim Field. O Censo de 1960, registra uma população de 8.826 
habitantes em Parnamirim.  

http://www.fundacaorampa.com.br/af_parna.htm
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ou arco duplo se direciona simultaneamente no sentido sul para Parnamirim, eixo da 

BR101; e norte para São Gonçalo do Amarante e Extremoz, eixos das BR 406 e RN 

160 (Figura 15). Nesse contexto, na década de 1990, ocorre o crescimento da 

mancha de ocupação urbana no sentido norte-sul que se amplia com a construção 

da Rota do Sol, ou seja, RN 063 que ligou a zona sul de Natal, perpassando por 

várias praias, até o município de Nísia Floresta. Dessa forma, o primeiro arco 

consolida-se nesse período com eixos estruturadores de serviço e lazer com 

predominância das atividades terciárias.  

 

Figura 14: Mancha de ocupação urbana na RMNatal nos anos de 1970 e 2000. 

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2010. 

 

A partir dos anos 2000, segundo Clementino, Tinoco e Sobrinha (2009), com 

a alocação de indústrias e equipamentos de serviços no sentido oeste e sudoeste, 

ao longo dos eixos da BR 101 e RN 160 que formam um anel, envolvendo os 

municípios de Extremoz, São Gonçalo do Amarante e Macaíba, temos a 

consolidação do segundo arco de expansão urbana (Figura 16). A atividade 

industrial na RMNatal passa a concentra-se espacialmente em Macaíba, Extremoz e 

São Gonçalo do Amarante.  
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Dentre esses municípios citados acima se destaca Macaíba com o maior pólo 

industrial do estado, ou melhor, CIAM (Centro Industrial Avançado de Macaíba) e 

indústria de alimentos (SAM‟s, Nutriday, Coca-cola), indústria têxtil (Coteminas), 

indústria de informática (Plugtech), e outras empresas prestadoras de serviço. Além 

das indústrias citadas vale salientar a participação de Extremoz que conta com a 

presença de indústria alimentícia (café Santa Clara e Ambev) e têxtil (Hering, 

Guararapes) e outras empresas de menor porte. Em São Gonçalo do Amarante 

temos a indústria têxtil (Coats Corrente e a Coteminas) e outras empresas de menor 

porte. A participação da indústria na RMNatal, apesar de sua baixa expressividade 

no cenário econômico regional, impulsionou novos arranjos espaciais no interior da 

RMNatal. 

 

 

Figura 15: Mancha urbana e formação do primeiro arco da RMNatal na década de 
1980 e direções do crescimento da mancha nos anos de 1989*.  
 

 
* Mancha urbana obtida através do tratamento de imagens do satélite Landsat 5. 
 

Fonte: Observatório das metrópoles Núcleo RMNatal processada pelo INPE, 2007. 

 

 

 

 



83 
 

Figura 16: Mancha urbana e formação do segundo arco da RMNatal no início dos anos 
2000 e direções de crescimento da mancha nos anos de 2001 e 2004.  
 

 
Fonte: Observatório das metrópoles Núcleo RMNatal processada pelo INPE, 2007. 

 

Do ponto de vista demográfico, consoante Bentes, Tinoco e Clementino 

(2007), vale salientar que, no período 1980 a 2000, o município de São Gonçalo do 

Amarante apresentou crescimento da população rural devido à expansão de 

loteamentos e conjuntos habitacionais da zona norte de Natal em direção as áreas 

limítrofes do município, o que caracteriza o crescimento ou transbordamento de 

Natal em direção aos municípios de São Gonçalo do Amarante e também de 

Extremoz, como demonstrado no primeiro arco sentido norte. Outra observação 

importante diz respeito ao crescimento do município de Parnamirim que aumentou 

consideravelmente sua população urbana (de 63.612 para 124.690 habitantes). 

Nessa vertente, Clementino (2009) considera o crescimento nos dois sentidos: de 

Natal para Parnamirim como de Parnamirim para Natal, caracterizando a 

conurbação com maior intensidade25 devido a presença da Base Aérea e do acesso 

pela BR 101 dentre outros fatores. 

                                                           
25

 Em relação ao processo de conurbação entre Natal e Parnamirim nos anos de 1990 e início de 
2000, o bairro de Nova Parnamirim situado no limite entre os dois municípios passou por um rápido 
processo de expansão que gerou por vezes confusões nos órgãos competentes das prefeituras de 
Natal e Parnamirim na manutenção e/ou realização de serviços de limpeza, de segurança, de 
postagem de correspondência entre outros devido à imbricação dos limites entre os municípios. 
Desse modo, os moradores e a sociedade local apelidarem o bairro de “Nem” fazendo referência à 
indefinição de sua localização “Nem Natal Nem Parnamirim”. 
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No PEDS (2006) são apresentadas e identificadas três macrozonas na 

RMNatal: 1) Zona do eixo central dos serviço situado em grande parte do território 

de Natal e adjacências, que inserem Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do 

Amarante e Extremoz; 2) Zona do turismo localizada na faixa litorânea, que inclusive 

extrapola os limites da região metropolitana; 3) Zona das atividades rurais e 

interiorizadas, que ocupa maior fração do território metropolitano, principalmente, em 

Ceará-Mirim, Monte Alegre, São José de Mipibu, Vera Cruz e grande parte do 

território de Macaíba (Figura 17). 

A respeito dos estudos urbanos, a espacialização da mancha urbana, suas 

causas e repercussões socioespaciais são importantes para entender e planejar o 

território. No caso da expansão urbana da RMNatal, o macrozoneamento acima 

indicado permite pensar e inserir alguns elementos para análise visando entender a 

configuração do território metropolitano e as dinâmicas socioespaciais recentes, 

especialmente na última década, tecemos os seguintes fatores:  

1) Impactos provocados pelos investimentos das políticas de Turismo 

(Prodetur I e II); 

2) Mudanças na configuração do território provocadas pelo setor imobiliário e 

pelos programas de habitação;  

3) Mudanças provocadas com a Construção do Aeroporto-Cidade no 

município de São Gonçalo do Amarante. A análise dos três fatores possibilita fazer 

uma leitura da manha urbana atualizada para os anos de 2013/2014, como veremos 

adiante. 
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Figura 17: Macrozonas da RMNatal  

 

Fonte: Adaptado de Clementino, 2008. 

 

Nesse sentido, cabe esclarecer que referente à mancha urbana evidenciam-

se processos bem distintos na RMNatal, que configuram uma mancha urbana quase 

contínua pelo litoral (faixa litorânea) e descontínua em seu interior, apresentando 

continuidade, ou melhor, conurbação com a capital e os municípios de Parnamirim, 

Extremoz e São Gonçalo do Amarante conforme as análises já apontadas em 

estudos anteriores. No entanto, analisaremos e contextualizaremos três fatores 

acima citados que rebatem na organização do território da RMNatal na identificação 

das mudanças recentes: 

 

2.4.1 Impactos provocados pelos investimentos das políticas de Turismo 

 

As políticas de promoção do Turismo, viabilizadas a partir dos anos 1990 com 

os investimentos provenientes do Prodetur I e II, foram investimentos que tiveram 

repercussões no território litorâneo da RMNatal nas duas fases. No entanto, no 

primeiro momento, além dos municípios metropolitanos também foi beneficiado o 
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município de Tibau do Sul, localizado no litoral sul distando 50 km da cidade de 

Natal. A primeira fase de tal política provocou mudanças socioespaciais que tiveram 

rebatimento na configuração urbana dos municípios da RMNatal, especialmente, 

entre a zona sul de Natal e Parnamirim com a construção da Rota do Sol e da 

reestruturação do Aeroporto Augusto Severo26 e de melhorias nas vias de acesso 

para as praias de Pipa em Tibau do Sul.  

De acordo com a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte (2014)  

 

“[...] durante o período de 1996 a 2000, o Prodetur investiu cerca 
de US$ 44 milhões no Rio Grande do Norte, recursos que foram 
aplicados em obras de infra-estrutura, tais como o novo terminal 
de passageiros do Aeroporto Internacional Severo, implantação de 
acessos viários as principais praias, continuação da Rota do Sol 
(Praia de Cotovelo à Barreta), somando 89 Km de estradas, 
implantação da rede de saneamento da Via Costeira, parte de 
Mãe Luiza e Ponta Negra, drenagem do bairro de Ponta Negra, 
pavimentação de todas as vias e urbanização da orla de Ponta 
Negra, melhorias no Parque das Dunas, desenvolvimento 
institucional de órgãos governamentais ligados ao turismo, e 
elaboração dos Planos Diretores das cidades de Ceará-Mirim, 
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Tibau do Sul. Ao todo, as 
obras do Prodetur beneficiaram uma população de mais de 1,1 
milhão de habitantes em todos os municípios atingidos pelo 
Programa ” (SETUR, 2014, sp). 

 

Na segunda fase do programa - Prodetur II, complementar a primeira, houve 

uma ampliação da área de abrangência e foram incorporados os municípios de 

Maxaranguape, Rio do Fogo, Touros, São Miguel do Gostoso, Pedra Grande, São 

Gonçalo do Amarante, Macaíba, Senador Georgino Avelino, Arêz, Vila Flor, Baia 

Formosa e Canguaretama, além daqueles que integravam o Prodetur I. Nessa 

etapa, o programa objetivou melhorar a qualidade de vida da população residente 

nos Pólos Turísticos, criados para atender as exigências do programa que 

estabeleceu a elaboração de planos participativos contendo todas as necessidades 

de investimentos para cada Pólo criado.  

Portanto, pode-se afirmar que as políticas públicas para o desenvolvimento do 

Turismo conjuntamente com o capital privado por meio do setor imobiliário, das 

casas de veraneio, condomínios, resorts entre outros empreendimentos, 

                                                           
26 Desativado em 2014, o Aeroporto Augusto Severo localizado em Parnamirim passou a ser utilizado 
para vôos comerciais nos anos de 1980 sob o comando da INFRAERO operando com vôos de 
caráter doméstico e internacional com a rota Natal/Lisboa.  
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proporcionaram um padrão de ocupação diferenciado na costa litorânea do Rio 

Grande do Norte com alterações nos atributos da paisagem, que muitas vezes não 

foram respeitados segundo as normas ambientais, tornando-se mais um 

componente de mercado para o capital. Para Silva e Ferreira (2010), tem-se nesse 

período a formação do imobiliário-turístico que atraiu muitos investidores, ainda com 

os autores, nove em cada dez dólares que entravam no RN em 2006 se 

direcionavam para esse mercado. Nos anos de 2006 a 2008 foi um período em que 

vários empreendimentos de grande porte foram planejados para o litoral oriental 

potiguar e de acordo com Lopes (2010, s.p.)  

 

foram anunciados pelo menos seis megaprojetos turísticos para o 
litoral potiguar, que juntos representariam cerca de 70 mil 
unidades, entre casas e apartamentos; quase uma dezena de 
campos de golfe; uma dúzia de campos de futebol; centenas de 
outras estruturas; muito luxo e, principalmente, milhões de reais, 
euros e dólares desembarcando no Rio Grande do Norte. 

 

Todavia, com a crise financeira de 2008 os megaprojetos 27  não foram 

executados e aguardam uma retomada de novos investimentos para que sejam 

efetivados. Em 2008, foi veiculado na mídia, com personalidades globais grandes 

empreendimento e até lançamentos do David Beckham World of Sport, um 

complexo com campo de golfe e escolinha de futebol na Praia de São Roque em 

Extremoz. 

Vale destacar que, antes mesmo dos megaprojetos anunciados em 2008 

voltados para o público estrangeiro, o litoral potiguar vinha sendo ocupada por casas 

de veraneios e pequenos comércios para atender a demanda, em especial, no 

período de férias de veraneio. Nesse sentido, fica patente o aumento do número de 

domicílios de uso ocasional nas últimas décadas (Tabela 06), especialmente nos 

municípios da RM que lideram as primeiras posições no ranking estadual.  

Observa-se a maior concentração dos Duos na faixa litorânea,, como 

podemos visualizar na distribuição destes na malha cartográfica. Segundo os 

                                                           
27

 Os megaprojetos que aqui nos referimos são: Natal Grand Golf, projeto que previa 35 mil casas e 
oito hotéis cinco estrelas, entre as praias de Jacumã e Pitangui localizadas respectivamente em 
Ceará-Mirim e Extremoz. O megaprojeto Lagoa do Coelho Resort em Pitangui contava com a 
construção de 14 mil unidades, entre apartamentos e casas, além de campos de golfe, futebol e 
parque aquático David Beckham World of Sport; Outro megaprojeto anunciado foi o Jacumã Beach 
Resort que consta anúncios (site da corporadora) área de 156 mil m² com cinco condomínios de uso 
misto (apart hotel e residencial) e vários serviços de lazer.  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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setores censitários (Figura 18), em que o quintil o superior (274 -1265) são 

predominantes situados na faixa do litoral, apenas um setor censitário não-litorâneo 

localizado em Nísia Floresta apresentou-se na faixa do quintil citado, porém justifica-

se que o setor engloba parte da Lagoa do Bonfim, recurso natural rodeado de 

residências e chácaras para descanso e lazer. 

 

Tabela 06: Número de Domicílios de Uso Ocasional (DUO) conforme a posição do 
ranking estadual em 2010 e variação de seu crescimento entre 2000-2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Censos IBGE, 2000 e 2010. 

 

Os municípios metropolitanos de São Gonçalo do Amarante, Macaíba e São 

José de Mipibu não estão situados no litoral, mas possuem DUOs que não se 

constituem como as típicas casas de veraneio, mas se expressam em sítios, 

chácaras e domicílios para lazer e descanso. Nísia Floresta possui um complexo de 

lagoas naturais de água doce28, dentre estas se destacam as Lagoas de Arituba, 

Bonfim e Carcará para a realização de atividades de lazer e turismo que de certo 

explicam o número de DUOs nos últimos dois quintis da figura 18, na porção centro-

norte do município. Na RMN outras lagoas também constituem objetos naturais que 

seguem a mesma vertente das lagoas de Nísia Floresta, são elas: Pitangui, 

Extremoz e Genipabu situadas no município de Extremoz e Jacumã em Ceará-

Mirim. 

 

                                                           
28

 Segundo o Idema (2013), o município possui 17 lagoas: Papari, Papeba, Bonfim, Redonda, Urubu, 

Boa Água, da Estrada, Ferreira Grande, do Carcará, Carnaúba, Pium, Papebinha, Lagoa Seca, 
Amarela, da Estrada, do Hiola, do Pium. 

Municípios 
Posição 

no ranking 
estadual 

DUO 2010 DUO 2000 
Variação do 

crescimento % 
2000 - 2010 

Natal 1° 5.849 2.780 110.40 

Nísia Floresta 2° 5.674 3.442 64.85 

Extremoz 3° 4.354 2.471 76.20 

Parnamirim 5° 4.018 1.823 120.41 

Ceará-Mirim 7° 1.864 910 104.84 

Maxaranguape 8° 1.423 980 45.20 

São Gonçalo do 
Amarante 9° 1.222 503 142.94 

Macaíba 10° 1.201 535 124.49 

São José de Mipibu 21° 642 338 89.94 

TOTAL  26.247 13.782  

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240810
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240820
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240360
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240325
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240260
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240750
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241200
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241200
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240710
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Figura 18: Número de Domicílios de Uso Ocasional em 2010 distribuídos na malha 
de setor censitário do IBGE, 2010. 
 

 

Fonte: IBGE, 2014.  

 

Outra questão interessante na perspectiva dos DUOs diz respeito a análise da 

participação destes no total dos domicílios recenseados por município. Registrados 

pelo IBGE (2010), os municípios que apresentaram maiores participações são 

litorâneos e, apesar do maior número de DUOs situar-se na capital, a participação 
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destes é muito mais intensa e relevante para Nísia Floresta, Extremoz e 

Maxaranguape (Tabela 07). 

Tabela 07: Municípios do RN com maior participação (%) de DUOs no total dos 
domicílios recenseados por município em 2010. 

Municípios 

Total de 
domicílio 
particular 

permanente* 

Total de 
domicílios 

recenseado 

Total de 
DUOs 

Participação dos 
DUOs no total dos 

domicílios 
recenseados (%) 

Nísia Floresta 6.375 13.659 5.674 41.54 

Extremoz 6.515 13.584 4.354 32.05 

Maxaranguape 2.602 4.463 1.423 31.88 

Ceará-Mirim 17.292 23.117 1.864 8.06 

Parnamirim 60.344 74.868 4.018 5.37 

Macaíba 19.479 24.169 1.201 4.97 

São José de Mipibu 10.785 13.168 642 4.88 

Monte Alegre 5.707 7.226 346 4.79 

São Gonçalo do Amarante 24.460 28.495 1.222 4.29 

Vera Cruz 2.769 3.176 92 2.90 

Natal 235.579 270.885 5.849 2.16 
* Domicílio particular permanente é definido pelo IBGE (2011) como domicílio que foi construído a fim de servir 
exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais 
pessoas. 

Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. 

 

A incidência de domicílios de uso ocasional pode ser considerada um reflexo 

dos investimentos aplicados nos municípios litorâneos com as ações do PRODETUR 

para desenvolver o turismo e do setor imobiliário (empreendimentos residenciais, de 

lazer e turismo) aliado aos investimentos de infra-estrutura urbana realizados na 

cidade de Natal 29 , especialmente, na primeira fase do programa em que os 

municípios de Parnamirim e Natal receberam a maior aplicação dos recursos30. As 

mudanças socioespaciais vivenciadas em Natal e nos municípios da RMNatal, 

especialmente, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Macaíba, Ceará-

Mirim e Nísia Floresta, propiciadas pelos investimentos do PRODETUR, são 

                                                           
29

 Sobre a evolução e influência do turismo na reconfiguração da cidade de Natal nos anos de 1990 
ler FURTADO, Edna Maria. A onda do turismo na cidade do sol: a reconfiguração urbana de Natal. 
Tese de Doutorado, UFRN, 2005. 
30

 De acordo com Banco do Nordeste no Prodetur I, foram aplicados US$ 24.219.490 na 
reestruturação do aeroporto Augusto Severo em Parnamirim; 5.675.623 em saneamento básico em 
Natal; 1.457.676 na Recuperação Ambiental e Plano de Manejo e Operações do Parque Costa das 
Dunas de Natal. Os investimentos em infraestrutura viária e transportes contemplaram os municípios 
de Natal, Parnamirim, Extremoz, Ceará Mirim, Nísia Floresta e Tibau do Sul em que foram aplicados 
8.528.898. Investimento total do Prodetur I = US$ 41.870.822. Fonte: Relatório de Avaliação do 
Prodetur I realizado pelo Banco do Nordeste. Disponível em: 
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/prodetur/downloads/docs/rn_2_avaliacao_prodetur_ne_i_100
708.pdf   

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/prodetur/downloads/docs/rn_2_avaliacao_prodetur_ne_i_100708.pdf
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/prodetur/downloads/docs/rn_2_avaliacao_prodetur_ne_i_100708.pdf
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apontadas por alguns estudiosos como Lopes Junior (1997) como uma urbanização 

turística que irradiou de Natal para seu entorno31.  

2.4.2 As mudanças na configuração do território provocadas pelo setor 

imobiliário e pelos programas de habitação 

 

Segundo ponto importante que rebate na expansão urbana da RMNatal 

provocada pelo setor imobiliário e pelos programas de habitação nos anos de 1990, 

refere-se ao processo de verticalização que deixou a capital mais densa e compacta. 

Para entender esse ponto é preciso voltar no tempo, pois a verticalização iniciou-se 

nos anos de 1970, em que foram construídos mais de 30 prédios na cidade de Natal, 

concentrados nas zonas Sul e Leste, paralelamente a esse processo ocorria 

também à construção de conjuntos habitacionais financiados pela COHAB-RN e 

INOCOOP nas zonas norte, sul e oeste da capital (FERREIRA, 1996).  

De acordo com Costa (2000), a construção dos conjuntos habitacionais, a 

partir dos anos de 1970 em Natal, impulsionou o setor da construção civil e dos 

empreendimentos de engenharia. Nesse contexto, surge a incorporação imobiliária, 

que passa a atuar com mais força nas décadas de 198032 e 1990 e é considerada 

como o marco da consolidação da verticalização na cidade de Natal, pois são 

construídos 367 prédios no período de 1990 a 1999. Além disso, a partir dos anos 

de 1990 a verticalização se expande para Parnamirim, com intensidade no eixo de 

contato com Natal, no bairro de Nova Parnamirim.  

A partir dos anos 2000, além da verticalização, evidenciam-se no território 

novas formas de moradia com os condomínios horizontais e verticais fechados em 

Natal e nos municípios metropolitanos, especialmente em Parnamirim, Extremoz, 

Macaíba e São Gonçalo do Amarante. Estes seguiram a tendência da cidade 

dispersa, nos últimos anos passaram a atrair investimentos para construção dos 

condomínios clubes que são empreendimentos que possuem área de lazer, 

academia e serviços básicos. Além disso, destaca-se no território metropolitano a 

                                                           
31

 O entorno aqui se refere aos municípios limítrofes a Natal que possuem intensa relação territorial 
com a capital, inclusive, no mercado turístico é comum o uso de marketing aos atrativos como, por 
exemplo, a praia de Genipabu que pertence a Extremoz e o maior cajueiro do mundo de Pirangi 
localizado em Parnamirim como atrativos associados à Natal. Nesse sentido, fazendo analogia a 
Raquel Rolnik (1994) a cidade de Natal é o ímã no mercado turístico. 
32

 De acordo com Costa (2000), na década de 1980 são construídos 140 prédios com fins 
residenciais na cidade de Natal. 
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construção de moradias financiadas pelos programas de habitação do governo 

federal “Minha Casa Minha Vida” criado em 2009 por meio da Lei 11.977. 

Em relação ao número de apartamentos, em conformidade com IBGE (2010), entre 

2000 e 2010, Natal e Parnamirim quase dobraram o número de apartamentos 

construídos de 17.911 para 35.077. Na RMNatal os domicílios do tipo apartamento 

concentram-se nos dois municípios como demonstra a Tabela 08, porém é válido 

chamar a atenção das unidades em construção que não são contabilizadas pelo 

Censo. Na RMNatal, entre 2010 a 2013, diversas obras foram entregues tanto de 

agentes privados como do programa MCMV. Nesse sentido, destaca-se Parnamirim 

que, segundo pesquisa de Ferreira (2013), somente para a faixa 01 do programa (0 

a 3 salários mínimos) em 2012 o município contabilizava 5.488 apartamentos 

distribuídos em 13 empreendimentos, dos quais a maior parte encontrava-se em 

construção33. No entanto, os dois primeiros empreendimentos (Waldemar Rolim e 

Nelson Monteiro situados no Bairro Nova Esperança) foram entregues em 2011 com 

o total de 848 unidades do tipo apartamento. 

 

Tabela 08: Número de domicílio particular permanente tipo apartamento na 
RMNatal. 
 

 
Municípios 

2000 2010 Variação % 

Natal  14.796 27.901 88.6 

Parnamirim 3.115 7.176 130.4 

São Gonçalo do Amarante 253 346 36.8 

Extremoz 24 18 -25.0 

Macaíba 18 28 55.6 

Ceará-Mirim 09 09 0.0 

Nísia Floresta 06 12 100.0 

São José de Mipibu 05 09 80.0 

Monte Alegre 02 0 -100.0 

Maxaranguape  02 05 150.0 

Vera Cruz 0 01 88.6 

Total 18.228 35.500  

Fonte: Censos Demográficos, 2000 e 2010. 

 

                                                           
33

 Segundo a Prefeitura de Parnamirim até agosto de 2015 foi entregue e liberado para a ocupação 08 

empreendimentos dos 13 firmados na fase inicial do PMCMV destinado a faixa 01. Os 
empreendimentos somam um total de 3.728 unidades do tipo apartamento, são eles: Waldemar 
Rolim, América I e II, Vida Nova e Ilhas do Pacífico e Terras de Engenho I e II. Os demais atrasaram 
as obras ou em alguns casos foram entregues, mas não foram liberados para ocupação como é o 
caso do Condomínio Ilha do Atlântico (496 apartamentos) devido à ausência do serviço de energia 
elétrica e da vistoria do corpo de bombeiros. 
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O município de Parnamirim atraiu os agentes imobiliários ao desonerar 

impostos através da aprovação da Lei Complementar nº 035 de 15 de Julho de 2009 

que concede a isenção total de impostos e contribuições tributárias34 ao programa 

MCMV para a faixa 1 do programa (0 a 3 salários mínimos). O município de 

Macaíba, que apresentava até então pouca expressividade no número de domicílios 

do tipo apartamento, com as políticas do MCMV viabilizaram mudanças na tipologia 

das moradias, e, por exemplo, no município de Macaíba se instala em 2012, em um 

único empreendimento, 500 apartamentos populares (faixa 01), condomínio Minha 

Santa que se localiza no bairro Bela Vista.  

Portanto, vale ressaltar que o PMCMV possui mais duas faixas de 

beneficiamento são elas: 02 (03 a 06 salários mínimos) e 03 (06 a 10 salários 

mínimos) com unidades do tipo apartamento e loteamentos. Todavia, os municípios 

de Natal e Parnamirim até junho de 2014, consoante Campos (2015), com base nos 

contratos financiados pela CEF (Tabela 09), possuem unidades do tipo apartamento 

predominantes. Nos demais municípios da RM, contemplados pelo programa, foram 

financiados em maior número unidades do tipo casa, porém na espacialização dos 

empreendimentos realizado pela autora evidencia-se a segregação por segmentos 

de renda onde os empreendimentos da faixa 02 situam-se apenas em três 

municípios da RM, em áreas mais próximas aos principais eixos de deslocamento 

conforme mapa 05: 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 ISS (Imposto sobre serviço) e ITV (Imposto de transmissão Intervivos) durante o prazo estabelecido 
para realizar a obra. Para os mutuários concede a isenção de 10 anos de IPTU. Em 2013 foi 
sancionada e aprovada a Lei complementar nº 65 de 05.04.2013 que mantém a isenção dos impostos 
aprovada em 2009: “Art. 1º Fica mantida isenção total dos impostos, taxas e contribuições deste 
Município, quando gerados pelo Programa "MINHA CASA, MINHA VIDA" na versão destinada à 
famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, sob a gerência da Caixa Econômica 
federal - CEF, cuja execução tenha se iniciado até o ano de 2012, sob a égide da Lei Complementar 
nº 035, de 15 de Julho de 2009. Parágrafo único. A isenção de que trata o caput deste artigo, 
excetuando-se o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, que permanece no prazo constante na 
Lei Complementar nº 035, de 15 de Julho de 2009, permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 
2014” Disponível em: http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=284237&amigavel=1 Recentemente, 
o parágrafo único foi alterado aumentando o prazo para 31 de dezembro de 2015 - Lei complementar 
n. 094 de 15 de abril de 2015. Publicado no Diário Oficial do município em 17/04/2015. 
 

http://www.fiscosoft.com.br/index.php?PID=284237&amigavel=1


94 
 

Tabela 09: Unidades habitacionais contratadas pela CEF até junho de 2014 para os 

municípios da RMNatal* 

 

Municípios 

Unidades 
habitacionais 
destinadas a 

Faixa 01 

Unidades 
habitacionais 

destinadas Faixa 
02 

Natal  896  2.896  

Parnamirim  5.488  5.401  

Extremoz  790  - 

São Gonçalo do Amarante  2.149  2.446 

Macaíba  1.146  - 

Ceará-Mirim  1.155  - 

Nísia Floresta  383  - 

São José do Mipibu  167  - 

Monte Alegre  565  - 

Vera Cruz 50  

Total  12.789  10.743  

 Não inclui Maxaranguape 

Fonte: CAMPOS, 2015, p. 134  

 

Os empreendimentos realizados na RM destinados à faixa de renda 03 

concentraram-se nos municípios de Natal e Parnamirim. De acordo com Silva, 

Sobrinha e Ferreira (2015), de 2009 a 2012 foram contratados pela CEF 08 

empreendimentos em Natal, localizados nas zonas oeste, sul e norte da capital e 02 

em Parnamirim, ambos situados em Nova Parnamirim. Os empreendimentos situam-

se em áreas mais centrais e densas da mancha urbana com infraestrutura de 

acesso e as margens das vias de circulação.  
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Mapa 05: Espacialização dos empreendimentos da faixa 01 (até R$ 1600,00) e 02 

(até R$ 5.000,00) do MCMV realizados na RMN no período de 2009 a junho de 2014 

e as principais vias de acesso da região. 

  

 

Fonte: CAMPOS, 2015, p. 196. 
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2.4.3 As mudanças socioterritoriais advindas da construção de um novo 

aeroporto: o Aeroporto-Cidade no município de São Gonçalo do 

Amarante 

 

O último fator no contexto das mudanças socioterritoriais da RMNatal diz 

respeito a construção do Aeroporto em São Gonçalo do Amarante e das obras de 

infra-estrutura viária de acesso ao aeroporto. O aeroporto foi projetado para atender 

demandas de carga e passageiro, planejado para ser um aeroporto-cidade cuja 

concepção deveria polarizar a área e agregar investimentos e equipamentos ao seu 

redor, porém o aeroporto que deveria ter sido inaugurado em 2011 iniciou as 

operações em 31 de maio de 2014, projeto redimensionado, operando vôos 

nacionais e internacionais com terminal de passageiros e estacionamento 

administrado sob regime de concessão de empresas35. 

A construção do aeroporto-cidade 36  no município de São Gonçalo do 

Amarante tem diversos impactos dentre estes as mudanças no mercado de terras 

nas áreas que dão acesso ao aeroporto e nas vias de ligação entre Macaíba e São 

Gonçalo do Amarante em que já são anunciados empreendimentos residenciais e 

novos loteamentos para venda.  

Em relação aos eixos de acesso e de circulação ao aeroporto, projeto Via 

Metropolitana se encontra em andamento, pois os acessos ao aeroporto ainda estão 

em construção37, à via ligará as BR-304 (Macaíba), 406 (Ceará-Mirim), 160 (São 

                                                           
35

 O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, ou melhor, Aeroporto Aluízio Alves é o primeiro 
aeroporto brasileiro administrado exclusivamente pela iniciativa privada: Consórcio Inframérica 
(Engevix e Corporación América) que investiu R$ 500 milhões na construção do terminal e deverá 
administrá-lo por 30 anos. 
36

 Os aeroportos-cidades procuram desenvolver-se de maneira semelhantes à estrutura urbana de 

uma cidade concentrando diversos serviços, produtos e escritórios no e ao redor dos aeroportos. Um 
exemplo de aeroporto-cidade é Schiphol em Amsterdam na Holanda. No caso, do aeroporto de São 
Gonçalo do Amarante a intenção é torná-lo o “hub das Américas” devido sua posição geográfica que 
permite a conexão com outros continentes. Em junho de 2014, o Prof. Jonh Kasarda visitou o 
município e discutiu o modelo de aeroporto-cidade e o desenvolvimento do que o autor chama de 
Aerotrópolis que se trata da ampliação dos aeroportos-cidades em estruturas urbanas, conceito 
semelhante à metrópole, no entanto, o aeroporto-cidade é o centro do Aerotrópolis, estrutura urbana 
que abrange um raio de até 30 km de distância do aeroporto-cidade que pode conter também áreas 
residenciais em seu entorno de acordo com Kasarda (2015, p. 3 e 4) “Simply stated, an aerotropolis is 
a metropolitan subregion whose infrastructure, land use and economy are centered on an airport. (...) 
Spatially, just as the traditional metropolis is made up of a central city and its suburbs, the aerotropolis 
consists of an airport city at its core and outlying corridors and clusters ofaviation-linked businesses 
and their associated residential developments”. 
37

 A obra foi projetada e executada com recursos do PAC e deveria ter sido inaugurada antes dos 
jogos da Copa de 2014 realizados em Natal. No entanto, a obra sofreu alterações e foi reformulada 
ocasionando atrasos. Além disso, a obra foi paralisada restando concluir o trecho norte que se inicia 
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Gonçalo do Amarante) ao aeroporto constituindo um anel viário que proporcionará 

um novo eixo de expansão urbana da dinâmica imobiliária e dos fluxos e atividades 

econômicas. O projeto original sofreu atrasos e alterações que inclui uma ponte 

ligando a BR 226 a RN 160 em Macaíba (Figura 19), no entanto, as obras se 

encontram em construção.  

No tocante ao mercado de trabalho, no município sede do aeroporto, já se 

registra reflexos que são atribuídos à instalação deste, pois o município apresentou 

aumento na participação no número de indústrias em 2013 saltando da 7ª para 4ª 

colocação estadual ficando atrás de Natal, Mossoró e Parnamirim (FIERN, 2014).  

Portanto, a análise dos três fatores expostos nos ajuda a entender a 

mudanças recentes no território metropolitano e a conformação de sua mancha 

urbana atual (2013/2014), como veremos na próxima seção. No que se refere aos 

impactos das políticas de turismo, percebe-se que apesar da crise de 2008, que 

afetou o setor imobiliário freando os investimentos de grande porte, os chamados 

megaprojetos, o número de domicílios de uso ocasional continua crescente, 

especialmente no litoral, demonstrando que o mercado imobiliário parece ter 

encontrado outro mecanismo de integração com o turismo atendendo as demandas 

externas e internas.  

Em relação à expansão residencial, evidencia-se a construção de programas 

habitacionais financiados pelo PMCMV no território metropolitano como também de 

condomínios horizontais e verticais que têm modificado o conteúdo da periferia 

metropolitana considerado como um dos responsáveis pelo espraiamento da 

mancha urbana assim como os condomínios horizontais fechados para as camadas 

mais abastardas. 

Por fim, a instalação do aeroporto em São Gonçalo do Amarante dinamiza o 

mercado de terras e abre frente para novos loteamentos, no próprio município e em 

seus vizinhos, especialmente, Macaíba, Extremoz e Ceará-Mirim, que passaram a 

ter novas vias estruturantes que se conectaram com o aeroporto.  

 

                                                                                                                                                                                     
na zona norte de Natal (Parque dos Coqueiros) com a duplicação da BR 406 até Ceará-Mirim. O 
acesso sul pela BR 304 no sentido Macaíba/São Gonçalo que apenas foi realizada a terraplenagem. 
O acesso pela RN 160 que está funcionando normalmente, mas ainda necessita e deverá ser 
realizado drenagem e pavimentação de um trecho da via (TRIBUNA DO NORTE, 06/03/2015 
Disponível em: http://tribunadonorte.com.br/noticia/der-na-o-tem-data-para-retomar-obra/307749 
 
 

http://tribunadonorte.com.br/noticia/der-na-o-tem-data-para-retomar-obra/307749
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Figura 19: Vias de acesso ao Aeroporto de São Gonçalo do Amarante: VIA 

METROPOLITANA  

 

Fonte: Adaptado da Infraero, 2010.  

 

 

2.5 Os movimentos da expansão urbana na RMNatal: do extensivo para o 

intensivo, “da cidade compacta” para o reticular fragmentado “da cidade 

dispersa” 

 

Uma análise espacial da forma urbana permite-nos inferir que a RMNatal 

iniciou seu processo de ocupação de maneira pontual, indo de uma ocupação 

extensiva para uma ocupação intensiva no caso de Natal, para os demais 

municípios observa-se dinâmicas de expansão urbana com diferentes 

especificidades. A sobreposição da mancha urbana ao longo das décadas de 1970 a 
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2000, espacializada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável da 

Região Metropolitana de Natal (2007) permite-nos afirmar que o crescimento e a 

direção da expansão do tecido urbano demonstrou rápido crescimento urbano na 

faixa litorânea carecia de muita atenção e cuidado na gestão de tais espaços, uma 

vez que a ocupação acarreta diversos impactos ao meio. 

No entanto, quais são os fatores que impulsionaram essa forma, no sentido 

morfológico, da expansão urbana que vem ocorrendo na RMNatal? No caso de 

Natal, em análise pontual, as pesquisadoras Clementino e Ferreira (2015) indicam 

dois momentos para entender a lógica da ocupação urbana da capital que teve 

rebatimento na RMNatal. Esquematizada da seguinte maneira:  

 

1) Ocupação urbana gradual de Natal, a partir dos anos de 1970, com a mancha 

urbana concentrada no centro “core” da cidade, ou seja, nos bairros de 

Petrópolis, Tirol, Cidade Alta e Ribeira. A mancha expande-se com os 

loteamentos, instalação do Distrito Industrial de Natal e da política de 

financiamento de habitação – SFH que efetivou diversos conjuntos 

habitacionais. Desse modo, a ocupação urbana se deu de maneira extensiva 

pelo território até meados da década de 1980. Na espacialização da mancha 

urbana de 1984 (Figura 20), observam-se vazios na capital e movimento de 

expansão para o eixo sul, onde Parnamirim já possuía integração da malha 

rodoviária e atividades industriais instaladas em seu território.  
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Figura 20: Ocupação extensiva de Natal com as principais vias de ligação para com 
os seus municípios vizinhos. 
 

 
Fonte: Observatório das Metrópoles, 2010. Elaborado pela autora. 

 

2) Intensificação da ocupação urbana promovida pelos agentes públicos e 

privados com a consolidação da verticalização nos anos de 1990 e o 

surgimento de condomínios horizontais e verticais fechados até os anos 2000 

(Figura 21). Período marcado pelo desaquecimento do setor industrial com 

enfraquecimento da indústria natalense e fortalecimento do seu setor 

terciário. 
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Figura 21: Ocupação intensiva de Natal e repercussões em seu entorno: 
adensamento e dinâmica imobiliária. 
 

Fonte: PEDS, 2006. p. 87 
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A análise dos dois momentos permite-nos algumas observações na formação 

da RMNatal. No segundo momento (Figura 21), verifica-se a conurbação e a 

expansão urbana com maior intensidade em direção ao município de Parnamirim. 

Nos municípios de São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Macaíba também são 

evidentes a ocupação urbana nas zonas de contato com Natal, fato que para 

Clementino (2010) caracteriza-se como um “transbordamento” de Natal para essas 

áreas que a margeiam. Para Monte-Mór; Magalhães e Linhares (2004), em pesquisa 

sobre Belo Horizonte, o transbordamento do polo se dá no sentido de uma “explosão 

do urbano” do núcleo central para o entorno propiciado pela industrialização e pela 

expansão do meio técnico-científico informacional com a estruturação das vias de 

acesso, dos meios de transporte e comunicação que conferem maior fluidez no 

território. Nesse sentido, os autores indicam a urbanização extensiva como o 

momento-síntese da explosão da cidade e extensão do meio técnico-científico 

informacional. 

Nos anos de 1990, com a crise financeira, o setor industrial sofre um 

“desaquecimento” econômico (CANO, 2008), em que ocorre a desconcentração 

espacial das indústrias e, com isso, os Estados reagem com a chamada “guerra 

fiscal” para evitar perdas e fechamento de unidades. No setor industrial, nos anos de 

1990, o governo do Estado do Rio Grande do Norte cria o Centro Industrial 

Avançado de Macaíba – CIAM, Lei 7.070 de 10/10/1997 e o município de 

Parnamirim, no mesmo ano, aprova a Lei 929 de 14/10/1997 concedendo isenção 

de tributos pelo período de 10 anos para as empresas que se instalassem no 

município. Com as políticas de incentivos fiscais, várias indústrias localizadas em 

Natal se realocaram nos municípios de Macaíba e Parnamirim contribuindo, assim, 

para a articulação e a expansão urbana da RMNatal e paralelamente o 

fortalecimento do setor terciário38, especialmente na capital.  

O crescimento do setor terciário nos núcleos metropolitanos é uma 

característica contemporânea da dispersão urbana, os núcleos assumem o nodal no 

                                                           
38

 Serviços em diversos segmentos que respondem pelo maior número de pessoal ocupado da 
RMNatal. De acordo com Silva (2008) o setor terciário da RMNatal detinha 68,9 do pessoal ocupado 
em 1991 aumentando em 2000 para 75,5 destacando-se os segmentos de serviços produtivos ( 
comunicação, banco, crédito, seguro, imobiliário, serviços de locação, assistência técnica, 
engenharia, arquitetura, serviços especializados e de negócios variados) distributivos (transportes, 
estocagem, comercio atacadista e varejista, comercio ambulante e feira livre), em que o autor registra 
grande ênfase no setor público tanto para composição das ocupações como para os níveis de 
rendimento analisados. 
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controle das funções administrativas especializadas e de escritório com caráter 

avançado. No entanto, de acordo Monte-Mór, Magalhães e Linhares (2004), o setor 

de serviços amplia-se também para seu entorno acentuando o caráter urbano das 

cidades situadas em sua extensão, aprofundando as características que as tornam 

lugares de comércio e serviços:  

 

Tal acentuação, e mesmo transformação, se dá no sentido de que 
as cidades menores deixam aos poucos de ser simples “cidades”, 
contidas em si mesmas e organizando apenas o espaço municipal 
imediato, para aprofundar as características que as tornam cada 
vez mais “centros urbanos”, isto é, lugares centrais de comércio e 
serviços, lócus de um terciário que atende a espaços sub-ou 

micro-regionais cada vez mais amplos (MONTE-MÓR, 
MAGALHÃES, LINHARES, 2004, p. 11) 

 

Para os autores citados, a expansão do setor de serviço é um aspecto que 

não se restringe aos centros urbanos exclusivos como: cidades industriais, 

metrópoles e grandes centros regionais, mas que progressivamente vem sendo 

identificada em cidades de menor porte como resultado da dinâmica da urbanização 

extensiva. No caso da RMNatal, a primazia do setor de serviços é fato apontado em 

diversas pesquisas como a realizada por Silva (2008) e Silva e Gomes (2007). 

Entretanto, quando se analisa a expansão urbana na escala metropolitana 

temos diferentes processos, como foi pontuado em diferentes períodos, e dinâmicas 

espaciais que se diferenciam espacialmente tanto na forma quanto no conteúdo. Por 

exemplo, no caso da expansão de uma faixa quase contínua no litoral da RMNatal, 

observa que antes dos anos de 1980 a faixa era ocupada por vilas de pescadores e 

pequenas aglomerações de comunidades tradicionais. No entanto, os anos 

seguintes a esse período, com as políticas de turismo e a melhoria na infraestrutura 

viária (BR 101 e RN 063 e 303), impulsionou o investimento privado de pousadas e 

hotéis na faixa litorânea voltados para o segmento de classe de renda média e alta. 

Interessante ater-se que nesse processo de investimentos obtidos pelo Prodetur 

estão incluídos municípios litorâneos que não pertencem a RMNatal, como Tibau do 

Sul e São Miguel do Gostoso que tornam-se assim atrativas áreas de investimento 

do setor turístico dado aos atributos naturais existentes nesses áreas e a 

proximidade e facilidade de acesso ao aeroporto e a capital (Mapa 06). 
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Mapa 06: Distâncias entre Natal e São Miguel do Gostoso; Natal e Tibau do Sul. 
 

 
Fonte: Malha cartográfica do IBGE, 2010. Elaborado pela autora, 2015. 
 

 

A pesquisa de Silva (2010) evidencia a dinâmica da ocupação litorânea e a 

mudança de conteúdo desta, o autor pontua que a partir dos anos 2000 o chamado 

imobiliário-turístico é responsável pela expansão da área urbana e pela conexão de 

um mercado global de imóveis para essas áreas.  

 

A articulação entre o turismo e o mercado imobiliário forma (sic) 
responsáveis não apenas pela expansão quantitativa de área 
urbana (sobre a área rural), mas qualitativamente procede uma 
valorização inédita nesse litoral, integrando uma longa e estreita 
faixa do território (não restrita a RMN) à beira mar, ao norte e ao 
sul de Natal e conectando essa faixa a um mercado global de 
oferta de imóveis (para venda, locação ou administração) (SILVA, 
2010, p. 297). 

 
No entanto, apesar da crise de 2008 e do desaquecimento do imobiliário-

turístico internacional, ou seja, de investimento estrangeiro, os domicílios de uso 
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ocasional apresentam crescimento. Ainda no contexto do fluxo de entrada de turistas 

destaca-se o saldo, segundo o portal da copa (2014), de 173 mil turistas nos jogos 

da Copa do Mundo de 2014 realizados em Natal, que inseriu mais uma vez a região 

no meio publicitário ou marketing turístico mundial. 

Podemos dizer que na última década, a ocupação no litoral cresce lentamente 

e se mantém de forma contínua pelo território. No interior da RMNatal, observa-se a 

ocupação descontínua e fragmentada pelo território de forma reticulada, dada a 

dinâmica interna de agentes públicos com os programas de habitação popular e das 

tendências do mercado imobiliário com condomínios horizontais e verticais, da 

construção de acessos, via políticas públicas, que facilitam a mobilidade e 

conseqüentemente o aumento da frota de veículos,. Tais sinais são características 

da dispersão urbana, valendo salientar que a mancha urbana da última década 

passa a apresentar fragmentos urbanos nos municípios que não fazem limite com o 

polo como se pode visualizar no mapa 06. Fica claro, com o auxilio da 

espacialização da mancha edificada, que o interior da região metropolitana se 

expande numa lógica dispersa com fragmentos edificados que acompanham as vias 

de circulação. 

Milton Santos (2008c), em sua obra “A urbanização brasileira”, já faz uma 

chamada para o modelo rodoviário como um fator que contribui para o espraiamento 

e o crescimento disperso da cidade. Para Santos (2008c), as cidades são grandes 

superfícies extremadas de vazios, e estes existem devido à especulação imobiliária 

e vice-versa. A especulação conduz, como indica Santos, a periferização da 

população mais pobre e o aumento do urbano no processo denominado pelo autor 

de urbanização caótica, modelo que ainda vigora no Brasil. Todavia, paralelamente 

a esse modelo, chamamos a atenção para o modelo de urbanização dispersa que 

mudou a forma e o conteúdo das periferias que não são mais sinônimas de pobreza 

e exclusão.  

Com a sobreposição da mancha edificada de 2006 com a da mancha de 

2013/2014 (Mapa 07), percebe-se o maior crescimento da área construída no interior 

da RMNatal do que na faixa litorânea. Destaca-se alguns dos novos tipos de 

empreendimentos construídos, seja para fins de moradia localizados no interior da 

RMNatal ou para lazer, construídos após os anos 2006.  
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Mapa 07: Espacialização da mancha urbana na RMNatal em 2013/2014. 
 

 
Fonte: Malha cartográfica do IBGE. Mancha obtida com o processamento das imagens mosaicadas 
Rapideye, 2013/2014.  
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Na faixa litorânea destacam-se padrões de ocupação, ora de uso disperso 

residêncial – em áreas com baixa densidade demográfica (conforme distribuição da 

densidade demográfica no mapa 04), com nível entre baixo e médio em relação ao 

espaço construído com uso predominantemente de residencial horizontal e de 

condomínios horizontais fechados (uso ocasional com grande relevância) para as 

classes de renda média e alta; ora de uso disperso misto – que também apresenta 

baixa densidade demográfica, com nível médio a alto de seu espaço construído que 

possuem residências permanentes e de uso ocasional com a presença de 

condomínios horizontais e verticais fechados, comércios, serviços de restauração e 

equipamentos de lazer (Figura 22). Tais áreas apresentam infraestrutura de acesso 

e/ou são cortadas por vias de circulação que se conectam com as rodovias. Porém, 

a faixa litorânea apresenta urbanização e dinâmica sazonal atrelada ao lazer, 

descanso, turismo e veraneio que diferem do interior da RM.  

Na faixa litorânea, as políticas de turismo e os atributos naturais viabilizaram a 

instalação de equipamentos de hospedagem e lazer distribuídos pelo litoral. O maior 

parque aquático do estado (ponto 5 do Mapa 08), lançado nos anos de 1999, no 

município que se agregou a RM em 2013, Maxaranguape e dos resorts e 

condomínios instalados a partir desse período, principalmente na faixa das praias 

que seguem de Parnamirim (Cotovelo e Pirangi) e Nísia Floresta (Búzios, Tabatinga, 

Camurupim) para o mercado nacional e internacional. 

A respeito da configuração do território, constata-se que os municípios do 

interior da RM a partir de meados de 2000 passam a ser alvo dos investimentos 

imobiliários com a implantação de novos tipos de moradias com condomínios 

verticais e horizontais fechados, seja via políticas públicas e ou pelo capital privado, 

com a instalação de condomínios horizontais fechados de médio e alto padrão, 

como o Alphaville instalado em Parnamirim e outros empreendimentos construídos 

em Nísia Floresta (ponto 04 do Mapa 08) para as classes de renda mais abastardas 

que até então concentravam-se na capital. 

A mancha edificada obtida com informações de imagens de satélite ajuda a 

compreender processos espaciais em curso nas aglomerações urbanas e não se 

resumem a detecção da mancha em si, mas a sua morfologia e aos padrões de 

ocupação que, associados aos estudos dos processos espaciais, constituem-se de 

ferramentas importantes para o planejamento do território. Cada vez mais se amplia 
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Mapa 08: Espacialização da mancha urbana 2006 sobre a mancha 2013/2014. 

 

 
Fonte: Malha cartográfica do IBGE. Mancha obtida com o processamento das imagens mosaicadas 
Rapideye, 2013/2014.  
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Figura 22: Padrões de uso na faixa litorânea da RMNatal. 
 

 

Fonte: Recorte de imagens do Google Earth-Pro, 2015.  

 

o uso de geotecnologias nos órgãos de gestão dos municípios seja para o controle 

de trafego, para o auxilio a segurança ou para o monitoramento de espaços privados 

e públicos entre outros usos39. Entretanto, nos estudos urbanos, o uso de imagens 

de satélite como fonte de informação possibilita diversas aplicações e, de acordo 

com Florenzano (2007, p. 37), o uso de imagens de satélite e do sensoriamento 

remoto permite fazer uma leitura dinâmica do território destacando que “Através das 

imagens de satélite o ambiente mais distante ou de difícil acesso torna-se mais 

acessível”. Com isso, as geotecnologias auxiliam também os estudos relacionados 

ao meio ambiente urbano, apesar de existir várias classificações e implicações 

socioambientais na definição daquilo que é urbano como veremos no próximo 

capítulo.  

  

                                                           
39

 Em Natal encontra-se em andamento o levantamento arbóreo da cidade, desenvolvido pela 
Prefeitura, o georreferencimento das árvores existentes nas vias públicas e o registro dos tipos 
arbóreos, da situação da espécie, e outras informações como altura, tipo de poda, risco de queda 
estão sendo coletadas para compor um banco de informações geográfico para manutenção das 
espécies espalhadas nos logradouros dos bairros da cidade. Disponível em: 
https://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-21420.html  

https://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-21420.html
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3 A urbanização contemporânea e os desafios ao planejamento 

 

Os estudos sobre a urbanização contemporânea e as implicações das formas 

do crescimento urbano, como descrito no Capítulo 01, destacam que a urbanização 

na fase atual se estende por todo espaço social (MONTE-MÓR, 2006) ocorrendo à 

dissolução das cidades como espaços ou aglomerações concentradas. Nesse 

processo, a industrialização é um elemento importante na transformação do espaço 

social. Rémy e Voyé (1994), em suas análises sobre a industrialização e 

urbanização, definem a industrialização como um processo distinto da urbanização 

lembrando que em países europeus aquela ocorreu antes desta.  

No entanto, a industrialização transforma a vida quotidiana fornecendo as 

lógicas para a urbanização. O processo de urbanização associa-se a 

industrialização e a ultrapassa, pois o crescimento urbano provoca novas 

configurações espaciais e efeitos segregadores, excluindo e provocando danos 

negativos à população, além do processo de individuação. Em conformidade com 

Wirth (1976), o processo de urbanização altera profundamente toda a dinâmica 

social ocasionando uma separação espacial dos indivíduos de acordo com cor, 

herança étnica, status econômico e social, gostos e preferências. Além disso, o 

autor acrescenta que a vida na cidade destrói os laços de parentesco e de 

coletividade, ocorrendo o declínio do significado de família e de vizinhança. 

No contexto evolutivo, observa-se que, ao longo do processo histórico até a 

contemporaneidade que a produção do espaço urbano perpassa por vários 

problemas e desafios sociais tangenciados pela alta concentração, preço da terra, 

desemprego, degradação das áreas, ocupações irregulares e miséria urbana. Assim, 

a cidade evolui tornando-se cada vez mais complexa. Segundo Véras (2000), a 

questão urbana é complexa, pois envolve aspectos econômicos, sociais, culturais, 

políticos, étnicos e culturais. Para a autora as abordagens e os olhares sobre a 

cidade são múltiplas e as discussões na sociologia urbana são díspares.  

Dessa forma, os estudos teóricos refletem diferentes realidades, visões e 

correntes ideológicas interpretadas por posturas e influências de escolas de 

pensamento como a Escola de Chicago (a cidade está relacionada aos processos 

biológicos e a competição por espaços entre os indivíduos); a Escola Marginalista (a 

cidade é analisada sob a ótica do mercado); o pensamento Marxista, que não 
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formou Escola, mas influenciou várias correntes de pensamento em diversas áreas 

seja na Sociologia, na Geografia, na História e na Economia - demonstrando que os 

aspectos econômicos e a acumulação do capital são os principais elementos para 

explicar as mudanças no urbano; e, por fim, a Escola de Regulação, que discute a 

questão territorial e urbana na ótica da acumulação capitalista valorizando os 

aspectos quantitativos (VÉRAS, 2000). 

Nos estudos urbanos, as leituras e os olhares sobre a cidade podem ser 

abrangentes como pondera Véras (2000), mas é inegável o papel da urbanização no 

desenvolvimento do capitalismo. Weber (1968) destaca o papel das cidades, desde 

a antiguidade até o pleno desenvolvimento do capitalismo, em que a cidade é a sede 

do comércio e da indústria, da administração política e religiosa, descrevendo que 

somente floresceram os núcleos urbanos que, por motivos políticos ou situação 

geográfica, tiveram grandes possibilidades de participar do comércio.  

Na tentativa de compreender o fenômeno urbano são estabelecidas 

metodologias de análise da cidade. Nesse sentido, vários critérios são utilizados 

para classificar as cidades. Wirth (1976) aponta que estabelecer critérios de 

classificação das cidades apenas pelos critérios físicos como tamanho, densidade, 

institucionais e organização política é insuficiente para definir o urbanismo. O autor 

destaca que o essencial é definir as características que moldam o caráter urbano, ou 

seja, definir quais são os critérios responsáveis pela formação do modo de vida 

urbano. Este deve ser entendido numa concepção ampla que envolve os fatores 

culturais, políticos, sociais, econômicos e espaciais. 

É certo que as inovações tecnológicas e o avanço das telecomunicações 

marcam significativamente a sociedade nas últimas décadas e têm repercussões 

nos hábitos e na reprodução da vida em sociedade, seja no espaço da cidade ou do 

campo. Com o advento do meio-técnico científico informacional e o avanço dos 

meios de transportes, ocorrem alterações na dinâmica territorial que intensificam a 

mobilidade e difundem o modo de vida urbano, através das relações de convivência 

entre as pessoas ou da incorporação da imagem e hábitos urbanos difundidos pelos 

meios de comunicação em que a telefonia móvel e a internet ganham cada vez mais 

participação.  

De acordo com Monte-Mor (2006), definir o urbano e o rural na 

contemporaneidade não é uma tarefa fácil, pois cada vez mais se torna difícil 
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separar e identificar tais fronteiras. A expansão urbana para as áreas rurais, seja as 

classes de renda inferiores atraídas pelas indústrias ou vias de expansão, ou seja, 

para as classes mais abastardas com a instalação de condomínios de alto padrão, 

resulta em cidades descontínuas, nas quais o rural e o urbano se mesclam. No 

território brasileiro, as políticas de integração iniciadas nos governos militares são 

responsáveis pela origem do tecido urbano, 

 

O tecido urbano, no Brasil, teve sua origem na política territorial ao 
mesmo tempo concentradora e integradora dos governos 
militares, em seqüência à centralização e ao expansionismo do 
período Vargas e às ações de interiorização do desenvolvimento 
do período juscelinista. O velho binômio Energia e Transporte 
transformou-se, nos anos setenta, em investimentos em infra-
estrutura (rodovias, hidrelétricas), comunicações, serviços 
financeiros, entre outros. Os capitais internacionais que 
demandaram o Brasil associaram-se à construção civil, ao 
latifúndio subsidiado e à agroempresa, que constituíam alguns dos 
acordos das elites econômicas nacionais e regionais para apoio 
ao militarismo (inter)nacional. Através do tecido urbano, 
estenderam-se o (aparato do) Estado, a legislação (trabalhista e 
previdenciária), redes de comunicações e serviços urbanos e 
sociais (produção e consumo), potencialmente por todo o País, 
dos centros dinâmicos às fronteiras de recursos naturais (MONTE-
MÓR, 2006. p. 16) 

 

No Brasil, a partir dos anos 1970, a urbanização se expande virtualmente por 

todo território nacional integrando os espaços para uma realidade urbano-industrial 

que caracteriza a urbanização extensiva (MONTE-MOR, 2006). Estudar o urbano no 

mundo contemporâneo exige atenção aos processos sociais, demográficos e 

espaciais que, na atual fase da urbanização, como indica Clark (1991), confirmam o 

advento da civilização urbana sem cidades. Conforme Lencione (2015), estamos 

vivendo uma nova fase da urbanização, momento novo ou pós-urbanização que diz 

respeito à metropolização do espaço e das mudanças nas configurações das 

cidades implicando no crescimento dos deslocamentos, das informações e de novas 

morfologias urbanas não restritas aos espaços metropolitanos.  

 

A urbanização contemporânea revela com clareza que a cidade 

como a conhecemos, circunscrita a um ponto, tende, em algumas 

áreas a se amalgamar com outras e constituir regiões urbanas de 

grande coesão deixando como imagem do passado a cidade 

como aglomeração concentrada. Talvez evoluiremos para um 

mundo sem cidades como a que herdamos do passado e 
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viveremos em grandes aglomerações dispersas. Isso não significa 

que não haverá mais cidades como aglomerações concentradas, 

significa apenas que a tendência é a de que, no futuro, 

multiplique-se as grandes concentrações urbanas construídas por 

movimentos de dispersão (LENCIONE, 2015, p. 12).  

 

3.1 Critérios mais utilizados na definição do urbano 

 

3.1.1 Critérios para definir o urbano no mundo segundo a OCDE, a ONU e a 

NASA 

 

Os critérios para definir o urbano no mundo são bem distintos. De acordo com 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, a 

separação entre rural e urbano utiliza a densidade demográfica e classifica os 

territórios da seguinte maneira: 

a) Áreas com densidade demográfica abaixo de 150 habitantes por 

quilômetros quadrado são consideradas rurais.  

b) Classificação das demais regiões em 3níveis: Região Predominantemente 

Rural; Região Intermédia e Região Predominantemente Urbana. 

Braga, Remoaldo e Fiúza (2014), em estudo sobre a aplicação da 

metodologia da OCDE para o caso brasileiro, afirmam que os critérios definidos pela 

instituição são um dos mais aceitos no mundo. Os autores esclarecem em relação à 

aplicação dos critérios que as Regiões Predominantemente Rurais são aquelas em 

que mais de 50% da população vive em comunidades rurais com uma densidade 

demográfica abaixo de 150 hab./km²; as Regiões Intermédias apresentam 15% a 

25% da população vivendo em unidades rurais e as Regiões Predominantemente 

Urbanas apresentam menos de 15% da população em regiões que têm menos de 

150 hab./km².  

Com base na metodologia da OCDE, utilizando os dados do Censo de 2010 

do IBGE referentes a densidade demográfica dos dados segundo os setores 

censitários, os autores aplicaram os critérios da OCDE para o território brasileiro e 

obtiveram o resultado em que a maioria dos municípios brasileiros constituiriam 

municípios intermediários. A aplicação dos critérios resultou na seguinte situação: 

3.095seriam intermédios (55,6%); 1.326 predominantemente urbanos (23,8%) e 
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1.114 predominantemente rurais (20,6%). No caso Rio Grande do Norte, a 

classificação se deu conforme a Figura23. 

 

Figura 23: Aplicação dos tipos da OCDE para o território do Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: BRAGA, REMOALDO E FIÚZA, 2014. Cedido pelos autores. 

 

Na figura (23), assim como no contexto nacional, predomina o nível 

intermediário com 116 municípios, equivalente a 70% dos municípios do estado do 

RN. Os demais municípios foram considerados como predominantemente urbanos 

no total de 37, ou seja, 22% e apenas 14 municípios na condição de 

predominantemente rural, 13%. Nesse quadro observa-se que na RMNatal quatro 

municípios seriam predominantemente urbanos: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante e Maxaranguape. Este último possui uma população de pouco mais de 10 

mil habitantes e uma dinâmica econômica voltada para atividades de serviços. No 

entanto, na aplicação dos critérios da OCDE, alguns municípios são classificados 

como predominantemente urbanos em virtude da concentração da população em 

seu território, no caso aplicado, mesmo utilizando-se do menor nível de 

desagregação disponível (os setores censitários do IBGE), ainda há distorções que 

ocorrem, por exemplo, em municípios de pequena extensão territorial na divisão e 
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tamanho estabelecido dos setores em que a população foi distribuída 40 . Dessa 

forma, a aplicação dos critérios da OCDE possuem limitações, pois se baseiam 

numa abordagem demográfica em que a densidade demográfica é determinante. 

Ojima (2007) aponta que os problemas de ordem metodológica na delimitação 

dos territórios são um reflexo da falta de apreensão do termo urbano não apenas no 

Brasil, mas em diversas nações no mundo. O autor (OJIMA, 2007, p. 52) descreve 

que, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), o urbano pode ser 

classificado obedecendo a diferentes critérios que podem ser adotados 

considerando-se: a) tamanho das localidades; b) classificação dos centros 

administrativos; e c) classificação dos centros administrativos de acordo com 

critérios selecionados (tipo de governo local, número de habitantes ou proporção da 

população em atividades tipicamente agrícolas). 

Com isso, os países estabelecem diferentes dimensões quantitativas na 

adoção dos critérios para determinação do que é urbano em seu território. Apesar 

das diferenças tipológicas de acordo com a ONU (2014), 54% da população mundial 

vive em áreas urbanas. Vale salientar, que as projeções da ONU indicam que o 

percentual da população urbana mundial deverá crescer chegando a 66% até 2050. 

Para 2014, a distribuição percentual da população urbana mundial foi espacializada 

no relatório World urbanization prospect (2014) obedecendo às definições oficiais 

daquilo que é urbano em cada país conforme a Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Podemos exemplificar essa distorção considerando, por exemplo, o município de Maxaranguape 
que possui segundo os dados do Censo do IBGE (2010) 131,316 km

2
 de extensão e população de 

10.441 em que 6.552 são considerados como população rural e 3.889 como urbana. No entanto, na 
distribuição dos setores censitários, observa-se que na malha cartográfica do IBGE o município foi 
dividido em 14 setores censitários, entre os quais 10 estão na zona rural, mas apenas 01 setor que 
equivale a quase 75% do território possui densidade demográfica inferior a 150 hab/km

2
 com 

população residente de 1.306 habitantes. Os demais setores são recortes pequenos que apresentam 
densidade demográfica maior de 150 hab/km

2
. Com base nisso, o município foi classificado como 

predominante urbano, apesar de sua população residente predominar na zona rural, em agrovilas e 
assentamentos rurais que constituem setores censitários (recortes territoriais pequenos) com 
densidade demográfica superior a 150 hab/km

2
. 
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Figura 24: Percentual da população urbana e das aglomerações urbanas mundiais 
em 2014. 

 

 

Fonte: Relatório da ONU, 2014. 

 

No Brasil, conforme as definições oficiais com base no Censo de 2010 

(IBGE), 84% da população (160.879.708 pessoas) vivem em áreas urbanas. Ao 

comparar com a situação mundial, o Brasil possui grau de urbanização maior que 

vários países europeus como também apresenta maior porcentagem entre os 

demais países do BRICs, ou melhor, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso 

demonstra grande diferença no estabelecimento dos critérios na definição do urbano 

na escala mundo. Para o Brasil, as projeções demográficas indicam crescimento da 

população urbana que deverá atingir mais de 90% até 2050 (gráfico 01).  
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Gráfico 01: Projeção da população urbana e rural brasileira. 
 

 

Fonte: Relatório da ONU, 2014. 

 

Outra abordagem que não constitui um critério formal, mas é um material 

técnico importante produzido pela NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) em que as áreas urbanas são facilmente identificadas nas imagens 

de satélite e fotos registradas à noite de suas bases espaciais. As imagens 

reproduzem exatamente os pontos mais iluminados do planeta, caracterizando 

materialmente os “espaços luminosos” que Santos (1996) caracterizou como 

espaços mais densificados pelos meios técnicos e informacionais, nos quais o 

capital e os objetos artificiais se reproduzem com maior intensidade, atendendo as 

exigências da globalização. Os demais espaços ou subespaços não dotados de tal 

característica constituem os espaços “opacos”. Na imagem abaixo (Figura 25), 

divulgada pela NASA em virtude da Copa de 2014, é possível identificar as Regiões 

Metropolitanas brasileiras, as Aglomerações Urbanas e os Centros Regionais e sub-

regionais que constituem as áreas urbanas de maior nível da hierarquia urbana 

segundo o REGIC 2007 (IBGE, 2008). 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Figura 25: Visão noturna com destaque à direita para o RN e sua área mais 

iluminada (círculo vermelho) que corresponde ao aglomerado urbano de Natal 

 

Fonte: NASA, 2014. 

 
Obs: Imagem capturada em 04 de agosto de 2013 pelo satélite Suomi NPP. Disponível em: 

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=83857 

 

3.1.2 O poder público, a legislação brasileira e o IBGE 

 

No Brasil, a definição do perímetro urbano é de competência municipal. Cabe 

ao município regulamentar e definir a área que será declarada como urbana. 

Também no país, a Legislação, Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966, dispõe sobre 

as diretrizes e normas do que deve ser considerado e definido como urbano, porém, 

o poder local através da câmara municipal é o responsável pela definição do 

perímetro urbano municipal, aprovado em forma de Lei, que constará as 

informações referentes às normas de uso e tributos como, por exemplo, o imposto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana- IPTU. 

Em conformidade com a Lei n. 5.172, os critérios utilizados para definir a zona 

urbana e a arrecadação do IPTU são: 

 

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a 
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 

 

 

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=83857
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natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, 
localizado na zona urbana do Município. 
§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana 
a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da 
existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) 
dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder 
Público: 
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II - abastecimento de água; 
III - sistema de esgotos sanitários; 
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 
distribuição domiciliar; 
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 
3 (três) quilômetros do imóvel considerado. 
§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas 
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos 
aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à 
indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas 
definidas nos termos do parágrafo anterior. 

 

Como se pode ver, toda sede de município é cidade no Brasil, ou melhor, 

área urbana. O IBGE considera a legislação municipal em vigor, na data da 

realização do censo, em que a área urbana corresponderá às sedes municipais 

(cidades), às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas sendo as demais 

áreas, as que não se enquadrarem neste critério, áreas rurais41. Essa assertiva 

constitui a base territorial da distribuição dos dados quanto às informações 

referentes e alocados por tipo ou situação: urbano e rural. As informações coletadas 

pelo IBGE são atualizadas a cada dez anos. Não há atualizações durante esse 

intervalo intercensitário, mesmo que haja alterações na legislação municipal quanto 

à definição do perímetro urbano. 

No entanto, desde 1991 o IBGE adotou outras unidades, na escala intra-

municipal, quanto à classificação dos setores censitários42 divididos em situação 

urbana e situação rural segundo a tipologia a seguir. 

Situação urbana43: 

                                                           
41

 Nas áreas rurais cabe a União recolher o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR cuja 
declaração anual é realizada pelo proprietário. 
42

 Setor Censitário “é a unidade territorial de controle cadastral da coleta, constituída por áreas 
contíguas, respeitando-se os limites da divisão político administrativa, dos quadros urbano e rural 
legal e de outras estruturas territoriais de interesse, além dos parâmetros de dimensão mais 
adequados à operação de coleta” (IBGE, 2010). 
43

 A situação urbana considera a legislação municipal e nos casos de indefinição ou inexistência de 
legislação são realizados acertos e reuniões com representantes do poder local e os técnicos do 
IBGE para a definição do perímetro urbano do município. Disponível em 
:https://www.bme.ibge.gov.br/app/adhoc/index.jsp 

https://www.bme.ibge.gov.br/app/adhoc/index.jsp
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1) Área urbanizada de cidade ou vila – Áreas legalmente definidas como 

urbanas e caracterizadas por construções, arruamentos e intensa ocupação 

humana; áreas afetadas por transformações decorrentes do desenvolvimento 

urbano e aquelas reservadas à expansão urbana;  

2)  Área não-urbanizada de cidade ou vila – Áreas legalmente definidas como 

urbanas, mas caracterizadas por ocupação predominantemente de caráter rural; 

3) Área urbana isolada – Áreas definidas por lei municipal e separadas da sede 

municipal ou distrital por área rural ou por outro limite legal; 

Situação rural: 

4) Aglomerado rural de extensão urbana – Setor rural situado em assentamentos 

situados em área externa ao perímetro urbano legal, mas desenvolvidos a partir de 

uma cidade ou vila, ou por elas englobados em sua extensão; 

5) Aglomerado rural isolado (povoado) – Setor rural situado em aglomerado rural 

isolado sem caráter privado ou empresarial, ou seja, não vinculado a um único 

proprietário do solo (empresa agrícola, indústria, usina etc.), cujos moradores 

exercem atividades econômicas no próprio aglomerado ou fora dele. Caracteriza-se 

pela existência de um número mínimo de serviços ou equipamentos para 

atendimento aos moradores do próprio aglomerado ou de áreas rurais próximas; 

6) Aglomerado rural isolado (núcleo) – Setor rural situado em aglomerado rural 

isolado, vinculado a um único proprietário do solo (empresa agrícola, indústria, usina 

etc.), privado ou empresarial, dispondo ou não dos serviços ou equipamentos 

definidores dos povoados; 

7) Aglomerado rural isolado (outros aglomerados) – Setor rural situado em 

outros tipos de aglomerados rurais, que não dispõem, no todo ou em parte, dos 

serviços ou equipamentos definidores dos povoados, e que não estão vinculados a 

um único proprietário (empresa agrícola, indústria, usina etc.); 

8) Zona rural, exclusive aglomerado rural – Área externa ao perímetro urbano, 

exclusive as áreas de aglomerado rural.  

 

A título de exemplo, a análise dos mapas referentes à tipologia dos setores 

censitários da RMNatal nos anos de 2000 e 2010 (Mapa 09 e 10) apresenta 

diferenças consideráveis e questionáveis em relação a situação urbana. Em 2000 

(Mapa 09), a RMNatal não apresentava nenhuma área urbana do tipo 2, ou seja, 
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áreas legalmente definidas como urbanas, mas caracterizadas por ocupação 

predominantemente de caráter rural. O município de Natal apresenta-se como 

urbano (situação 1) em todo seu território44. Nas demais áreas, além das sedes 

administrativas dos municípios, apenas Parnamirim e Nísia Floresta há áreas com 

situação urbana. Nesse quadro há o predomínio de vastas áreas rurais na RMNatal. 

Nos anos 2010 (Mapa 10), registra-se um aumento da área urbana das sedes 

administrativas dos municípios e na área litorânea, que se apresenta como uma 

faixa contínua entre os municípios de Extremoz a Nísia Floresta. O município de 

Parnamirim passa a ter a mesma condição de Natal, ampliando a situação urbana 

para todo o seu território. No município de São Gonçalo do Amarante observa-se 

alterações significativas em relação aos anos 2000, apresentando 03 espaços 

descontínuas na situação 01e parte de seu território (limítrofe a Natal, Extremoz e 

Ceará-Mirim) na situação 02. Percebe-se que os arranjos estatísticos oficiais sofrem 

ajustes de ordem técnica e jurídica constantes nas legislações municipais, inclusive 

nos limites dos municípios em que nota-se perda de território na capital em 2010. 

No caso de Natal, em 2002, a perda de um trecho de seu território na porção 

noroeste para o município de São Gonçalo se deu devido à demarcação dos limites 

desse município que, através da Lei 8.246 de 2002, fixou seus limites incorporando 

um trecho que até então pertencia a Natal. No entanto, o município de Natal solicitou 

impugnação da referida Lei abrindo processo na Procuradoria Geral da República, 

propondo pedido de ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ao 

Supremo Tribunal Federal (STF), que em 201345 julgou improcedente o pedido.  

Nos demais municípios, em especial Vera Cruz e Monte Alegre, foram 

realizados atualizações na base territorial dos polígonos dos municípios advindos do 

                                                           
44

A partir do Censo de 2000. No Censo de 1991 o município de Natal ainda não era totalmente 
urbano, nesse sentido verifica-se que o município possuía 443 pessoas registradas como população 
rural e 606.315 urbanas conforme as estatísticas oficiais do Censo daquele ano. 
45

 Inicialmente o processo foi arquivado provisoriamente, pois o Procurador Geral da República 
alegou a existência de ADI‟s em jurisprudência no STF. No entanto, em 30 de outubro de 2013, o 
Ministro Roberto Barroso negou o seguimento de recurso extraordinário conforme Agravo de 
Instrumento 700400 (2013, p. 3) “Não deixo de observar que os embargos do recorrente foram 
acolhidos para o fim de constar do acórdão a afirmação de que „a Lei estadual nº 8246/2002 não 
padece de inconstitucionalidade, em função da prescindibilidade de estudos da viabilidade municipal 
e de consulta prévia às populações envolvidas, para a definição dos limites do Município de São 
Gonçalo do Amarante.‟ De toda forma, destaco que a lei impugnada restringiu-se a definir os 
contornos territoriais aplicáveis aos municípios limítrofes, de modo que o art. 18, § 4º, da Constituição 
Federal é absolutamente inaplicável ao caso”.(Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/). Vale ressaltar que a área territorial em discussão possui 
uma indústria de bebidas instalada, sendo a disputa pela arrecadação do ICMS fator importante na 
delimitação e incorporação da área pelos municípios.  

http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/
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refinamento e melhorias das geotecnologias. As alterações são realizadas em 

consonância legal e institucional sendo apresentadas por comissão formada de 

técnicos do IBGE e discutidas pelos órgãos competentes da gestão municipal.  

Os arranjos estatísticos desenvolvidos pelo IBGE são os referenciais mais 

utilizados no âmbito da academia e da gestão dos municípios. Apesar das limitações 

e das especificidades presentes nos territórios, vários pesquisadores como Veiga 

(2004) e, Graziano da Silva (1999) questionam os critérios utilizados e apontam 

redimensionamentos dos dados, que disseminam um mundo cada vez mais urbano, 

e a desvalorização e/ou quase fim do mundo rural. Em recente pesquisa46 (2015), o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) indicou que 36% da população 

brasileira é rural, contrapondo as informações divulgadas pelo IBGE que indicam 

que 16% da população brasileira é rural. A pesquisa realizada utilizou critério 

sociológico na definição do rural, pois como foi visto a legislação brasileira apenas 

trata do urbano e o rural é definido por exclusão, ou seja, daquilo que não é urbano. 

De acordo com a coordenadora da pesquisa, Tânia Bacelar, se faz necessário ter 

dimensões claras da ruralidade para o desenvolvimento de políticas públicas 

adequadas para os moradores de tais espaços. Os resultados da pesquisa 

destacam a diferença no estilo de vida da população e em suas relações sociais na 

definição da ruralidade. Ainda segundo a pesquisa, os municípios brasileiros com 

menos de 5 mil habitantes deveriam ser considerados rurais. 

Contudo, o rural também pode ser entendido como “modo de vida” que, 

segundo Wanderley (2000), deve ser compreendido como uma relação específica 

daqueles que lidam diretamente com a natureza, das relações com o seu trabalho e 

do seu habitat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
46

 Pesquisa apresentada em 09 de março de 2015 na Esplanada dos Ministérios, realizada em 
parceria com o MDA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (Mpog) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). 
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Mapa 09: Distribuição e situação dos setores censitários da RMNatal em 2000. 
 

 
Fonte: IBGE, 2000. Elaborado pela autora, 2014. 
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Mapa 10: Distribuição e situação dos setores censitários da RMNatal em 2010. 
 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaborado pela autora, 2014. 
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Outra questão importante diz respeito aos trechos em transição, ou melhor, 

ao periurbano ou áreas de transição que não constam nas legislações e necessitam 

de ordenamento e olhar atento dos planejadores. Tais áreas constituem, 

especialmente nas regiões metropolitanas, espaços de reserva de valor para 

expansão urbana ou do imobiliário urbano ou áreas de recursos naturais importantes 

para manutenção da sociedade como: aquíferos e lençóis de água, que muitas 

vezes são os componentes da rede de abastecimento de água potável para a 

sociedade (MIRANDA, 2008). 

Miranda (2008) defende que são nessas áreas que estão presentes os 

recursos naturais mais significativos para o equilíbrio ambiental e para os sistemas 

de infraestrutura urbana. A autora também chama à atenção para a ausência de 

referenciais técnicos e de normas que possam dar suporte a questão das áreas de 

transição rural-urbana no Brasil.  

 

As áreas de transição rural-urbana não foram objeto direto do 
planejamento municipal, mas foram fortemente impactadas pelas 
políticas implementadas na metrópole. Na medida em que os usos 
urbanos ultrapassaram os limites institucionais, têm gerado uma 
nova demanda de parâmetros e instrumentos de planejamento, a 
qual solicita a revisão dos marcos regulatórios existentes, 
principalmente nas áreas de transição rural-urbana, onde as 
sobreposições são mais conflituosas. Tal desafio terá de ser 
enfrentado pelos planejadores brasileiros que, tradicionalmente 
preocupados com a metrópole, não tem conseguido planejar de 
forma integrada os territórios intra-metropolitanos e sua interface 
rural-urbana. (MIRANDA, 2008, p. 28) 

 

Em relação à delimitação da zona urbana, observa-se que a legislação 

determina critérios, mas deixa “brechas” para que os legisladores interpretem e 

determinem a zona urbana à conveniência do poder municipal. O perímetro urbano é 

expandido muitas vezes para áreas rurais ou áreas de transição (periurbano) como 

as de expansão urbana. No caso das áreas rurais cabe ao INCRA avaliar e regular a 

situação do imóvel rural47quanto a sua incorporação48 em zona urbana.  

                                                           
47

 O imóvel rural refere-se segundo a Lei n. 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e 
a Lei n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, “prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua 
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, 
florestal ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa 
privada”. Destaca-se que o imóvel rural poderá localizar-se em área urbana, mas continuará pagando 
o ITR - Imposto Territorial Rural – tributação arrecadada pela União. 
48

Vale destacar que se encontra em tramitação o projeto de Lei no Senado n. 00388, de autoria do 

Senador Acir Gurgacz, que visa suprimir a participação do Instituto Nacional de Colonização e 
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3.2 As RMs, os Aglomerados Urbanos e os instrumentos de planejamento 

urbano 

 

No caso das regiões metropolitanas o cenário é complexo, pois os 

instrumentos normativos e os conselhos 49  metropolitanos instituídos, quando 

existentes, muitas vezes são inoperantes. A pesquisa do IPEA (2013) faz um 

balanço sobre os 40 anos de RMs no Brasil e descreve que a principal justificativa 

apontada para a ausência de gestão metropolitana é explicada pelo vazio jurídico 

deixado após a CF de 1988. 

Portanto, se faz necessário avançar, ir além de instituir planos de ação 

integrada, e partir para ações compartilhadas de gestão e planejamento 

metropolitano. Nesse sentido ainda há muito a fazer. Sobre a temática, Clementino 

(2008,sp) afirma: 

 

A questão do planejamento das áreas metropolitanas no Brasil 
continua sendo um problema a ser enfrentado. A correção do 
distorcido pacto federativo brasileiro tem necessariamente de 
passar pelo devido reconhecimento da natureza e identidade das 
áreas metropolitanas – o que somente pode se dar de maneira 
firme. Apesar de não haver receita pronta para a superação 
desses limites, sugerimos que o pressuposto básico para a 
mudança desta situação está num mínimo de um consenso em 
torno de um plano de desenvolvimento regional e urbano - 
desenvolvimento metropolitano. 

 

As regiões metropolitanas apresentam problemas comuns, ações efetivas de 

um planejamento metropolitano que precisa avançar para além da esfera dos 

diagnósticos e planos. No caso da RMNatal, o plano metropolitano tornou-se apenas 

um documento (CLEMENTINO, 2015), pois a ausência de ações e da gestão 

integrada nas RMs tem comprometido a qualidade do meio ambiente e, 

consequentemente, da reprodução da vida da população que vive nessas regiões, 

seja na zona urbana, rural ou periurbano. Portanto, o que importa é saber qual é o 

                                                                                                                                                                                     
Reforma Agrária (INCRA) no parcelamento do solo urbano cabendo unicamente aos municípios tal 
competência. Caso a Lei seja aprovada, o poder municipal definirá o parcelamento do solo urbano 
dos imóveis rurais fortalecendo a decisão exclusiva do poder executivo municipal e de seus órgãos 
gestores que deverão assim fazê-lo em consonância com as Leis municipais que dizem respeito ao 
Parcelamento do solo e do Plano Diretor.  
49

 A criação de Conselhos metropolitanos no âmbito institucional é um mecanismo que visa 
assessorar a gestão metropolitana no que se refere aos seus interesses comuns. Os conselhos 
metropolitanos podem ser de natureza discursiva, consultiva e deliberativa obedecendo às normas 
aprovadas e estabelecidas por Lei estadual.  
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grau de comprometimento dos recursos naturais no território e, assim, melhor geri-

los.  

No tocante ao aspecto institucional, destaca-se que os mecanismos legais 

para a gestão do território são realizados no âmbito municipal, de competência 

deste, a definição do perímetro urbano, da área de expansão urbana e da área rural. 

O ordenamento territorial e os instrumentos jurídicos como os Códigos de Postura, 

as Leis Orgânicas Municipais, e mais recentemente, os Planos Diretores compõem 

as normas e as definições disciplinadoras de suma importância para a gestão dos 

territórios, porém necessitam de articulação regional, pois muitos de tais 

documentos são construídos e pensados de forma isolada. 

Com a aprovação do Estatuto das Metrópoles (Lei 13.089/2015), as regiões 

metropolitanas e aglomerados urbanos deverão elaborar um plano de 

desenvolvimento integrado que deverá ser aprovado por lei estadual. No Estatuto 

das Metrópoles, observadas às diretrizes do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001) 

e das normas gerais de contratação de consórcios (Lei 11.107/2005), foi inserido os 

seguintes instrumentos para o desenvolvimento urbano integrado, conforme Art. 9° 

“I – plano de desenvolvimento urbano integrado; 
II – planos setoriais interfederativos; 
III – fundos públicos; 
IV – operações urbanas consorciadas interfederativas; 
V – zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos 
urbanísticos previstos na Lei no10.257, de 10 de julho de 2001; 
VI – consórcios públicos, observada a Lei no 11.107, de 6 de abril 
de 2005;  
VII – convênios de cooperação; 
VIII – contratos de gestão; 
IX – compensação por serviços ambientais ou outros serviços 
prestados pelo Município à unidade territorial urbana 
X – parcerias público-privadas interfederativas”. 

 

Nesse sentido, o Estatuto das Metrópoles (Lei 13.089/2015) traz diretrizes 

importantes no que se remete as regiões metropolitanas e os aglomerados urbanos, 

em que o PD deverá ser compatível com o Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI). Cabe durante o processo de elaboração do PDUI a participação 

da sociedade, previsto e assegurado na lei: a publicidade, as audiências públicas e o 

acompanhamento do Ministério Público. 

No tocante ao planejamento, destaca-se que a RM institucionalizada não 

possui Plano Diretor Metropolitano e as metas e ações definidas no PEDS (2006) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
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não foram efetivadas, ou não saíram do papel. Vale ressaltar que no campo técnico 

essa questão não é recente, pois foram elaboradas tentativas de projetos para 

promoção do desenvolvimento integrado para os municípios de Natal, Parnamirim, 

Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremoz, documentos elaborados em 1977 e 

em 1988respectivamente: Plano de Desenvolvimento Regional e Urbano da Grande 

Natal, elaborado pelo urbanista Luís Forte Neto, e o Plano de Estruturação do 

Aglomerado Urbano de Natal, elaborado pelo escritório do arquiteto Jaime Lerner 

(CLEMENTINO, 2007). Os documentos foram encomendados pelo governo estadual 

em virtude do crescimento de Natal e dos municípios vizinhos e da necessidade de 

ações integradas para estruturação da área e de seus eixos de expansão. 

Nas RMs e aglomerados urbanos são necessários mecanismos de 

cooperação, consórcios e convênios entre os municípios, fatores que ainda se 

constituem como desafios, pois como indica o IPEA (2013), à inexistência de normas 

e de instrumentos de gestão na maioria das RMs é um entrave, pois são 

necessários conselhos metropolitanos e financiamento para resolução de problemas 

comuns. Não é nosso alvo enveredar pela governança metropolitana, mas não 

podermos deixar de registrar algo tão importante que caracteriza as metrópoles e os 

aglomerados urbanos brasileiros. 

No caso da RMNatal institucionalizada, traçaremos um breve retrospecto no 

que se refere aos planos de ordenamento territorial e as áreas de proteção e suas 

relações como processo de urbanização de Natal e da RMNatal, que precedem a 

formação do tecido urbano contemporâneo. 

Vale ressaltar que o território da RMNatal apresenta diversas potencialidades 

e também fragilidades do ponto de vista ambiental, que possuem relação direta com 

a urbanização e com o avanço destapara as áreas rurais e áreas verdes, alterando o 

conteúdo e a forma dos espaços, com ocupações fragmentadas e dispersas em que 

as áreas verdes e o contato com a natureza passa a ser um atributo mercadológico 

na venda de moradias.  
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3.2  Os planos de ordenamento territorial e a formação de áreas de proteção 

na RMNatal 

 

Nos anos de 1970, no âmbito mundial, são discutidas questões ambientais, 

entre elas a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. A 

Conferência de Estocolmo – Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

Humano, realizada em 1972, é considerada um marco do debate sobre a temática 

no contexto global50. No Brasil, a questão do meio ambiente começou a ser tratada 

nos anos de1930, quando foi instituído o Código Florestal (Decreto Federal 

23.793/34),que já sinalizava uma preocupação com a conservação da vegetação 

nativa e dos ecossistemas naturais. Porém, foram realizados vários estudos e 

alterações que resultaram na aprovação do novo Código Florestal em 1965 (Lei 

4.771), o que ampliou a proteção para diversos elementos naturais, não restringindo-

se apenas a proteção de árvores e de florestas como proposto inicialmente 

(RIBEIRO, 2011).  

As áreas de preservação permanente - APPs são instituídas legalmente pelo 

Código Florestal de 1965. Emerge daí a necessidade de inclusão, nos planos de 

ordenamento territorial, de ações que visem maior cuidado com as áreas verdes e 

da criação de áreas protegidas, assim como a criação de secretarias e de 

mecanismos de fiscalização/manutenção de tais áreas.  

A preocupação com as áreas verdes são evidenciadas nos Planos Diretores. 

No caso de Natal, o Plano Diretor de 1974, baseado no Plano Serete51, foi um plano 

elaborado em 1968 por um escritório particular. O plano diretor de 1974, apesar de 

não ter sido efetivamente implantado, segundo Duarte (2010), pode ser considerado 

um plano diretor pioneiro no reconhecimento de áreas social e ambientalmente 

frágeis. 

Ainda na vigência do Plano Diretor de 1974, um momento importante diz 

respeito à criação do Parque das Dunas, que se trata de um parque estadual criado 

via Decreto Estadual n. 7.237 de 1977 e prescrito pelo projeto “Via Costeira/Parque 

                                                           
50

 Antes da Conferência, considera-se de grande importância a formação do Clube de Roma – grupo 
de intelectuais que formaram um grupo no final dos anos de 1960 que resultou nos anos de 1972 na 
publicação do relatório “Os limites do Crescimento”, o qual teve grande repercussão, pois colocava 
em cheque a continuidade do modelo de desenvolvimento industrial e, consequente, o esgotamento 
dos recursos naturais. 
51

 Plano elaborado pelo escritório de arquitetura Wilheim Arquitetos Associados - Escritório Serete 
S.A. Engenharia.  
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das Dunas”. Este projeto foi realizado com o objetivo de desenvolver a atividade 

turística com a implantação de uma via expressa na orla das praias de Ponta Negra 

até a praia do Praia do Pinto com cerca de 10 km de extensão ocupada com 

infraestrutura hoteleira e serviços de restauração. A criação do Parque das Dunas, 

apesar dos interesses econômicos atrelados ao projeto Via Costeira, possui 

fundamentos formais para sua criação justificados dada a importância dos atributos 

naturais e a necessidade de preservação da área, constando como justificativa de 

sua criação: 

[...] a finalidade de preservar-lhe a topografia e a respectiva 
vegetação, razão do seu valor paisagístico e da função que 
desempenha as duas na formação dos lençóis de água 
subterrânea, bem como de disciplinar a ocupação do solo através 
da implantação de uma adequada infra-estrutura viária e 
urbanística de acordo com os estudos técnicos promovidos pelo 
Poder Executivo (BRASIL, 1977, p. 1). 

 

O Parque das Dunas possui uma área de 1.172 há de Proteção Integral 

sendo permitido, em seu plano de manejo, a visitação para lazer e turismo. Em 

2014, o Parque foi alvo de debates devido à tramitação de projeto, na Assembleia 

Estadual, da redução de 45 mil metros quadrados de sua área para ampliar a Av. 

Engenheiro Roberto Freire com a finalidade melhorar o trânsito no local. O projeto52 

gerou polêmica uma vez que a Constituição Estadual, em seu art. 51, considera o 

Parque das Dunas patrimônio dos norte-rio-grandenses sob a tutela do Estado. Com 

isso, várias entidades civis se manifestaram contra a intervenção devido a sua 

importância socioambiental para a cidade; no campo jurídico, segundo o 

observatório de UCs53, alegou-se inconstitucionalidade, uma vez que é necessário 

votar uma emenda para alterar a Constituição Estadual. Dessa forma, no dia 26 de 

junho de 2014, em reunião extraordinária, com diversos segmentos da sociedade os 

deputados em virtude da pressão popular, da ausência de documentos - EIA-RIMA e 

da licença municipal - suspenderam a tramitação do projeto. 

                                                           
52

 Projeto de Obras do PAC da Copa com recursos provenientes do governo federal. A obra 
reestruturação da Av. Engenheiro Roberto Freire, orçadas em R$ 260 milhões, foi retirada da Matriz 
de Responsabilidade da Copa e inserida no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC II 
(Tribuna do Norte, 22 de maio de 2014). A temática foi muito discutida e vários movimentos criticaram 
a obra e sua viabilidade econômica para a construção de uma via de 4 km de extensão. 
53

O Observatório de Unidades de Conservação é uma iniciativa do WWF Brasil e de instituições 
parceiras para permitir a geração e a sistematização de dados atualizados sobre as unidades de 
conservação brasileira. Site: http//observatorio.wwf.org.br 

http://observatorio.wwf.org.br/
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No Plano Diretor de Natal de 1984 são instituídas as áreas de proteção 

permanente – APPs e um capítulo específico para as áreas verdes. Além disso, o 

plano dividiu a cidade em área urbana (AU) e área de expansão urbana (AEU) e 

zona especial de interesse turístico (ZETs): Ponta Negra, Praia do Meio e Via 

Costeira. As APPs foram divididas em duas zonas: proteção moderada e proteção 

rigorosa (DUARTE, 2010). 

Noplano Diretor realizado em 1994, as diretrizes foram construídas numa 

matriz democrática marcada pela participação popular, pós-constituição de 1988. O 

plano,no nível macro, dividiu a cidade em três zonas: zona adensável, zona de 

adensamento básico e zona de proteção ambiental. No nível micro, foram criadas as 

áreas especiais que compreendem as áreas de controle de gabarito, as áreas de 

operação urbana e as áreas de interesse social. O plano instituiu as zonas de 

proteção ambiental – ZPAs. As zonas de proteção foram divididas em duas 

subzonas: preservação e conservação, nesta perspectiva as áreas de proteção 

aumentaram54 sua área de abrangência na cidade (DUARTE, 2010). 

O PD de 2007, elaborado pós Estatuto da Cidade de 200155, foi aprovado e 

manteve as ideias e os princípios do plano anterior, e nas subdivisões do ponto de 

vista micro, dividiu zonas de proteção em três subzonas: preservação, conservação 

e uso restrito. No plano foram definidas e delimitadas 10 ZPAs para a cidade de 

Natal, mesmo aquelas áreas que ainda não tinham sido regulamentadas foram 

delimitadas e, nesse sentido, em algumas áreas houve aumento de seus limites, 

como nos casos das ZPAs 08 e 09. No entanto, 05 áreas ainda aguardam 

                                                           
54

 Foram incluídos parte dos bairros de Candelária, Pitimbu, Cidade Nova, Santos Reis, Ponta Negra, 
Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha que não constavam no PD de 1984. As áreas de proteção foram 
ampliadas em relação a 1984, apesar da não efetividade das normas que segundo as diretrizes do 
documento deveriam ter sido aplicadas para definir o uso e a ocupação de cada zona no prazo de 
180 dias, porém o executivo não cumpriu a norma, ao passo que apenas em 1995 é regulamentada a 
primeira ZPA (1) - Pitimbu, Candelária e Cidade Nova (San Vale) - Lei 4664/95; a segunda ocorre em 
1997 refere-se a ZPA (4) – cordões dunares dos Guarapes - Lei 4912/97; a terceira em 2001 ZPA (3) 
– entre o Rio Pitimbu e a Av. dos Caiapós - Lei 5273/2001. Em 2004 é regulamentada a ZPA (5) 
Região de Lagoinha - Lei 5565/2004 (DUARTE, 2010). Desde então, Natal possui cinco ZPAs 
regulamentadas, lembrando que a ZPA (2) Parque das Dunas foi regulamentado por Lei Estadual em 
1977. A ordem numérica das ZPAs é assim definida no artigo 18 do PD de 2007. 
55

A Lei nº 10.257/01 estabeleceu que as diretrizes gerais da política urbana devem ser executadas 
por todos os municípios. De acordo com essa Lei, são obrigados a elaborar o Plano Diretor os 
municípios com as seguintes características: possuir mais de 20 mil habitantes; inseridos em regiões 
metropolitanas ou aglomerações urbanas; integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
inseridos em área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito regional ou nacional; e onde o poder público municipal pretenda utilizar os 
instrumentos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal (parcelamento ou edificação 
compulsórios, IPTU progressivo no tempo, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública). 
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regulamentação (Figura 26). Aqui mais uma vez foi descumprido o prazo previsto no 

plano de 02 anos para regulamentação das zonas criadas. Vale salientar, que as 

ZPAs foram criadas em período posterior ao processo de ocupação, fato que não 

reduz a sua importância, mas gera conflitos de interesses. 

 

Figura 26: Zonas de Proteção Ambiental de Natal 

 

* Na figura há um erro nas informações sobre a ZPA 2 cabe uma errata onde se Lê 1877 leia 1977. 
Fonte: Tribuna do Norte, 29/03/2015(http://tribunadonorte.com.br/noticia/plano-diretor-sem-data-para-
revisa-o/309801) 

 

Contudo, verifica-se que o reconhecimento das fragilidades ambientais e os 

mecanismos legais de defesa das áreas especiais são negligenciados pelo não 

cumprimento das normas constantes em sua legislação pelo próprio poder público. 

Duarte (2010) analisa o período posterior à aprovação do plano (anos 2008-2009) e 

http://tribunadonorte.com.br/noticia/plano-diretor-sem-data-para-revisa-o/309801
http://tribunadonorte.com.br/noticia/plano-diretor-sem-data-para-revisa-o/309801
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demonstra evidências negativas além do descumprimento da legislação em vigor, 

em que fica evidente os interesses do poder público entrelaçados ao poder privado 

para a reprodução do capital na cidade de Natal, que atrelada ao anúncio de cidade 

sede da copa Mundo de 2014, tem sua trajetória voltada para uma cidade de 

negócios e investimentos para o mercado56.  

No que se refere à RMNatal, somente no PD de 2007 consta pela primeira 

vez uma preocupação do polo com a RM no sentido de integrar as políticas de 

desenvolvimento urbano e ambiental no território da RM institucionalizada. No art. 4 

é estabelecida a seguinte diretriz: Xlll - a criação de procedimentos operacionais que 

garantam o controle e a revisão sistemática deste Plano e da Política de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental, e que levem em consideração a integração 

dos Municípios da Região Metropolitana de Natal. 

No tocante ao uso e a ocupação do solo, é a partir do plano diretor de 

1994que se considera por zona urbana todo o território do município de Natal, 

adotando-se o bairro como unidade de planejamento. No Plano de 2007 são 

mantidas as definições citadas, sendo alterada a quantidade de unidades de 

planejamento com a criação do bairro Planalto57. Não há referência nos dois últimos 

planos para as áreas de transição nem tão pouco para o rural ou para as atividades 

agrícolas.  

Em relação aos municípios da RMNatal institucionalizada, ressalta-se que 

apenas no final da década de 1990, com recursos do PRODETUR I, são realizados 

os planos diretores para os municípios de Parnamirim, Ceará-Mirim, Extremoz, Nísia 

Floresta e Tibau do Sul, este último não faz parte da RM. Os municípios de São 

Gonçalo do Amarante, Macaíba, São José de Mipibu, Monte Alegre e Maxaranguape 

também elaboraram seus planos no final da década de 1990 e meados de 2000 

como podemos observar no Quadro 05. 

 

                                                           
56

 Nessa direção, licenças de instalação foram concedidas para atender o mercado imobiliário, de 
forma irregular, permitindo construções com gabaritos elevados dentro dos limites de zona de 
proteção. Nos anos de 2008 e 2009 respectivamente, foram concedidas licenças de instalação dentro 
dos limites da ZPA 8, as quais foram objeto de ação civil pública: Construção do Residencial 
Riverside – empreendimento com 7 torres de 15 pavimentos; Residencial Nova Petrópolis – 
empreendimento com 5 torres de 21 pavimentos. este projetado para atender 1088 unidades 
residenciais (DUARTE, 2010). 
57

 O Bairro Planalto foi criado em Lei Promulgada n.151, de 26 de março de 1998, alterada em 2002, 
devido a ausência dos limites na Lei anterior. Com isso é estabelecido os limites na Lei nº. 5.367, de 
27 de maio de 2002, publicada no Diário Oficial do Município de 29 de maio de 2002 (SEMURB, 
2008). Dessa forma, Natal a passa a ter 36 bairros. 
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Quadro 05: Planos Diretores dos municípios da RMNatal institucionalizada, 2015 
 
Município Plano Diretor vigente Ano de 

elaboração 
do 1º PD 

Natal Lei Complementar n. 082 de 21 junho de 2007 1974 

Parnamirim Lei Complementar n. 063 de 08 de março de 2013 2000  

Extremoz Lei Complementar n. 493 de 06 de outubro de 2006 1999 

São Gonçalo do Amarante Lei Complementar n. 049 de 17 de julho de 2009 2008 

Macaíba Lei Complementar n. 01 de 19 de dezembro de 2008 2008 

Nísia Floresta Lei Complementar n. 001 de 05 de novembro de 2007 1999 

São José de Mipibu Lei Complementar n. 006 de 02 de junho de 2007* 2007 

Ceará-Mirim Lei Complementar n. 06 de 19 de novembro de 2006 1999 

Maxaranguape Lei Complementar n. 001 de 19 de junho de 2006 2006 

Monte Alegre Lei Municipal n. 428 de 10 de outubro de 2006 2006 

Vera Cruz Inexistente - 

*A Lei sofreu 05 alterações com a aprovação de leis complementares, última alteração ocorrida em 

20 de maio de 2015.  
Fonte: Prefeituras e Secretarias de Planejamento e Urbanismo dos municípios, 2014/2015. 

 
Com exceção de Natal, observa-se que os demais municípios da RM 

passaram a ter planos diretores muito recentemente, nos últimos quinze anos. No 

que diz respeito às definições descritas em seus Planos Diretores vigentes, todos os 

municípios possuem zona urbana; e, no que se refere às zonas de expansão 

urbana, rural e de proteção ambiental, temos a seguinte situação descrita no Quadro 

06 a seguir: 

 

Quadro 06: Definições urbanas e ambientais descritas nos PDs dos municípios da 
RMNatal 

Município Área de 

expansão 

urbana 

Área 

rural  

Áreas de 

proteção 

ambiental 

Quantidade de 

ZPAsdelimitadas 

Apoio à 

atividade 

agrícola 

Zona 

urbana 

descontínua  

Natal 
não não sim 10 não não 

Parnamirim 
sim não sim 04 não sim 

Extremoz 
sim sim sim ** sim sim 

São Gonçalo 
do Amarante 

sim sim sim 04 sim sim 

Macaíba 
sim sim sim* *** sim sim 

Nísia Floresta sim sim sim 04 sim não 

São José de 
Mipibu 

sim sim sim 05 sim não 

Ceará-Mirim sim sim sim *** sim sim 

Maxaranguape sim sim sim *** sim sim**** 

Monte Alegre são sim sim *** sim não 

Vera Cruz -- -- -- -- -- -- 
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*O PD cita as zonas de proteção ambiental em seu macrozoneamento, mas não as delimita no 
mapa. No entanto, no item que trata das áreas especiais são delimitadas áreas especiais de 
interesse paisagístico (7 bairros que formam uma mancha contigua ao Bairro Centro). 
** A Secretaria de Meio Ambiente e urbanismo do município não disponibilizou os mapas do PD, 
apenas o documento escrito sem os anexos que constam os mapas. O PD cita zona de proteção 
ambiental no macrozoneamento, porém não foi possível verificar nos mapas a delimitação de tais 
zonas no município. 
*** Os PDs citam a existência de zonas, áreas ou subzonas de proteção ambiental, mas não 
definem e não delimitam tais áreas nos mapas de seu PD. 
****O PD cita três Núcleos urbanos: Sede de Maxaranguape, Maracajaú e Caraúbas 

Fonte: Planos Diretores vigentes dos municípios da RMNatal, 2015. 

 

Ao avaliar o Quadro 06, referente aos PDs municipais, fica evidente que as 

intervenções são planejadas apenas para o município de forma isolada, sem 

articulação com o entorno e com a região metropolitana institucionalizada. Natal e 

Parnamirim não fazem menção às áreas rurais nem sequer citam ou articulam as 

atividades agrícolas em seus planos diretores. No entanto, os municípios possuem 

agricultura em seus territórios, mesmo que a perspectiva seja de uma agricultura 

urbana 58 , temos nesses territórios atividades agrícolas organizadas como, por 

exemplo, produção de hortaliças na comunidade Gramorézinho na zona norte de 

Natal e de Pium em Parnamirim. Entretanto, nenhum deles possuem diretrizes para 

a realização de tais atividades em seus planos diretores.  

Os demais municípios da RM institucionalizada delimitam a área rural e 

mencionam diferentes diretrizes de incentivo para as atividades agrícolas, inclusive 

com seção específica no PD de Monte Alegre para tratar do desenvolvimento rural, 

fato que demonstra a importância das atividades agrícolas para esses municípios, 

especialmente os de Vera Cruz, Monte Alegre, Ceará-Mirim e São José de Mipibu 

que, segundo o Observatório das Metrópoles (2012), apresentam baixa integração 

com o polo. 

A capital, como vimos, teve um processo de ocupação mais intenso e com 

maior densidade que se espraiou para todas as zonas administrativas do município 

e adjacências. Na perspectiva dos planos de ordenamento, a capital a partir dos 

anos de 1994 é planejada como uma área totalmente urbana. O município de 

Parnamirim, apesar da conurbação com Natal, teve também um processo de 

ocupação fragmentado uma vez que seu território possui áreas militares, 

                                                           
58

 A concepção de agricultura urbana vem sendo utilizada por vários pesquisadores,no entanto, 
Locatel e Azevedo (2010, sp) destacam que “o principal elemento que define a agricultura urbana é o 
fato de ela estar integrada no sistema econômico e ecológico da cidade. Sobre esse aspecto é 
importante lembrar que a agricultura rural também está integrada a economia da cidade”. 
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governamentais e de proteção, ou seja, áreas que não são permitidas a ocupação. 

Além disso, cabe ressaltar que os municípios litorâneos apresentam uma dinâmica 

peculiar na sua ocupação e na formação de novas centralidades em sua porção 

litorânea, viabilizadas pelo Turismo de “sol e mar” e incentivadas por políticas 

regionais para o desenvolvimento do Turismo, que dotaram os municípios de 

infraestrutura urbana para desenvolver a atividade. Nos municípios da RM 

institucionalizada, o papel desempenhado por tais políticas desencadeou tanto a 

instalação de equipamentos de lazer e serviços como do imobiliário-turístico 

conforme indicado por Silva (2010), nos municípios litorâneos, especialmente no 

litoral sul, com destaque para Parnamirim e Nísia Floresta nas décadas de 1990 e 

2000. 

Clementino (2015) chama a atenção dos investimentos e da expansão do 

litoral norte, beneficiado no final da década de 2000 com a construção de obras de 

infraestrutura como a Ponte Newton Navarro, a construção do aeroporto de São 

Gonçalo do Amarante e, mais recentemente, a atuação da iniciativa privada, com a 

retomada de um Polo Turístico na Praia de Pitangui, em Extremoz. Tais obras são 

consideradas impulsionadoras para o desenvolvimento do turismo inclusive, para 

municípios litorâneos situados no entorno59 da RMNatal institucional. 

No que se refere ao zoneamento dos municípios em seus PDs, verifica-se 

que, além da falta de articulação, há a necessidade de um documento conjunto que 

sistematize as ações comuns para os municípios da RMNatal institucional, os planos 

são formulados por diferentes equipes e empresas de consultorias que atendem a 

necessidade estritamente da esfera municipal.  

Referente a delimitação da área de expansão urbana, como indicado no 

Quadro 06, Natal não possui área de expansão urbana, apresentando zonas 

adensáveis (Anexo A), e Parnamirim delimita áreas urbanas e áreas de expansão 

urbana, apresentando descontinuidade com a sede municipal (Anexo B).Os demais 

municípios da RM institucionalizada apresentam zona urbana e zona de expansão 

urbana, com exceção município de Monte Alegre, que em seu PD espacializa 

                                                           
59 Aqui nos referimos ao desenvolvimento de mercado turístico e os empreendimentos 
hoteleiros tanto no litoral norte em que se destacam os municípios de Rio do Fogo, Touros e 
São Miguel do Gostoso como também no litoral Sul, em especial, Tibau do Sul. Os dois 
últimos municípios apresentam maior número de equipamentos de turismo e da realização 
de eventos, campeonatos esportivos e festivais nacionais e internacionais. 
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apenas a sede do município (Anexo C) sem indicar ou citar a existência de zona de 

expansão urbana. 

Na delimitação da zona urbana, temos duas situações nos PDs: a primeira 

refere-se a zona urbana fragmentada e descontínua em Extremoz, São Gonçalo do 

Amarante (Anexo D), Macaíba (Anexo E) e Ceará-Mirim (Anexo F). Os municípios 

litorâneos também apresentam a mesma característica, com exceção de Nísia 

Floresta, que teve sua costa litorânea zoneada como zona de expansão urbana 

sobreposta a área de proteção, a Floresta Nacional de Nísia Floresta criada em 

2001 através de portaria federal. Nos demais municípios, além da sede municipal, 

há áreas urbanas no litoral. Esse fato demonstra uma dinâmica atrelada aos 

serviços e a atividade turística, como é o caso do município de Maxaranguape, que 

delimita dois núcleos urbanos de população de praia constituindo-se em atrativos 

turísticos do município: Praia de Caraúbas e Praia de Maracajaú (Anexo G). A 

segunda remete-se a zona urbana contínua em que o urbano restringe-se apenas a 

sede do município, situação que se aplica para os casos de São José de Mipibu 

(Anexo H), Monte Alegre e Nísia Floresta (Anexo I). 

Em relação às áreas de proteção ambiental, Natal apesar de ter avançado na 

discussão da temática e importância das ZPAs, o município aguarda 

regulamentações e medidas de proteção de maior eficácia. Os demais municípios 

citam, de forma unânime em seus PDs, o estabelecimento das zonas de proteção 

ambiental em atendimento as diretrizes obrigatórias ditadas pelo Código Florestal de 

1965, no entanto, apenas a metade dos municípios delimitam suas ZPAs. Além 

disso, devem-se considerar as seguintes unidades, estaduais e federais, de 

conservação que abrangem os municípios da RM institucionalizada no Quadro 07. 
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Quadro 07: Unidades de Conservação dos municípios que abrangem a RMNatal 
institucionalizada. 
 

UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO  

ÁREA 

TOTAL 

(ha) 

MUNICÍPIOS ABRANGIDOS LEI DE CRIAÇÃO 

Área de Proteção 
Ambiental (APA) 
Bonfim/Guaraíra 

42.000 
Arês, Goianinha, Nísia Floresta, 
São José de Mipibu, Senador 

Georgino Avelino e Tibau do Sul 

Decreto Estadual nº 
14.369, de 22.03.1999 

Área de Proteção 
Ambiental (APA) 

Jenipabu 
1.881 Extremoz e Natal 

Decreto Estadual nº 
12.620, de 17.05.1995 

Área de Proteção 
Ambiental (APA) 
Recifes de Corais 

180.000 
Maxaranguape, Rio do Fogo e 

Touros 
Decreto Estadual nº 

15.476, de 06.06.2001 

Floresta Nacional 
(FLONA) de Nísia 

Floresta 
174 Nísia Floresta 

Portaria Federal nº 445, 
de 16.08.1989 e Decreto 

Federal s/n de 27.09.2001 

Parque Estadual (PE) 
Dunas do Natal 

"Jornalista Luís Maria 
Alves" 

1.172 Natal 
Decreto Estadual nº 

7.237, de 22.11.1977 

Parque Municipal (PM) 
Parque da Cidade do 
Natal Dom Nivaldo 

Monte 

62 Natal 
Decreto Municipal nº 
8.078, de 13.12.2006 

Fonte: Anuário Estatístico IDEMA
60

, 2013. 

 

A abrangência das áreas de proteção e a representação espacial de tais 

áreas podem ser visualizadas no mapa abaixo (Mapa 11). No território da RM, temos 

aproximadamente 435 km2 de áreas de proteção 61 com atributos e fragilidade 

ambiental significativa. Vale salientar, a questão da água e dos corpos hídricos, uma 

vez que, estes são responsáveis pelo abastecimento de municípios da AU de Natal 

como também de outros municípios do entorno. Os aquíferos da Lagoa do Bonfim e 

da Lagoa de Extremoz são importantes fontes abastecedoras de água. Além disso, 

temos os Rios Pitimbu e Potengi. Este último foi alvo de proposta de preservação no 

PEDS (2006), mas nenhuma ação para a realização da proposta foi viabilizada para 

tal fim. A proposta contempla de maneira conjunta os municípios de Natal, São 

Gonçalo do Amarante e Macaíba. 

 

                                                           
60

Em conformidade com o IDEMA, encontram-se em processo de criação 03 UCs: Monumento 
Natural do Morro do Careca (1.100,27 hectares), na praia de Ponta Negra; Parque Estadual dos 
Mangues do Potengi (824,43 hectares), também em Natal; Parque Estadual do Jiqui (395 hectares), 
localizado em Parnamirim.  
61

Área calculada em relação aos polígonos delimitados no SPRING com base nas informações do 

IDEMA e das Secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo das Prefeituras dos municípios das RM. De 
acordo com o IBGE (2010), a RMNatal (com exceção de Ielmo Marinho) possui 2.938 km

2
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Mapa 11: Áreas de proteção ambiental e corpos hídricos da RMNatal em 2015 

 

 

Fonte: Informações do IDEMA e Prefeituras municipais, 2015. 
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No entanto, observa-se que as áreas de proteção e os corpos d‟agua sofrem 

pressão com a ocupação e a construção de residências do tipo condomínios 

horizontais e verticais fechados ou moradias populares financiados pelos programas 

governamentais. No aspecto institucional sob a ótica do ordenamento territorial, 

verifica-se o interesse do poder público na alocação de recursos de investimentos 

privados em seus municípios, como por exemplo, no município de São José de 

Mipibu em que o PD sofreu recentes alterações para viabilizar a construção do 

primeiro condomínio aeronáutico do Nordeste62. Esse modelo de condomínio trata-

se de um espaço com pista de pouso e hangar integrado para aeronaves, ou seja, 

garagem para avião em casa.  

Ao abordar o processo de ocupação dos municípios da RM, observa-se que a 

expansão urbana caracteriza-se pela construção de condomínios fechados e da 

exclusão socioespacial. Tal processo não é uma especificidade dos municípios da 

RMNatal, longe disso, ele é apontado como uma característica das novas formas de 

ocupação e expansão urbana que marcam o processo de dispersão urbana. Até 

aqui nos parece que a dispersão residencial tem sido mais pujante, assim como em 

outros espaços brasileiros, nos quais a segregação socioespacial é evidenciada com 

a construção de condomínios horizontais e verticais fechados dispersos e 

fragmentados, voltados para as classes mais abastadas da sociedade, como por 

exemplo, o Alphaville ou os condomínios aeronáuticos, que fazem parte de um 

planejamento voltado para a reprodução de uma cidade para o mercado. 

Como pudemos constatar, os aspectos normativos referentes aos planos 

diretores ainda estão aquém da sustentabilidade urbana e da integração regional. 

No entanto, verifica-se a necessidade de articulação e de execução de um plano 

para a RMNatal como também daquilo que já foi planejado e definido no PEDS 

(2006), podendo sanar problemas de ordem socioterritorial vigentes que já ocorrem 

com a construção de fragmentos urbanos dispersos pelo território e da ocupação 

nos limites dos municípios. As exigências do Estatuto das Metrópoles podem mudar 

                                                           
62Empreendimento lançado em Natal em julho de 2015. O modelo de condomínio aeronáutico foi 
implantado em Porto Belo/Santa Catarina no ano de 2011 pelo mesmo grupo de investidores que 
planejam construir um empreendimento com pista de pouso, escola de pilotos, taxi-aéreo, área de 
lazer, entre outros equipamentos. O empreendimento foi projetado para ser implantado em área 
vizinha ao aeródromo Severino Lopes no município de São José de Mipibu. Vale ressaltar que o 
próprio município concedeu a licença ambiental para os investidores, constituindo-se da primeira 
licença ambiental emitida pela instância da prefeitura municipal, conforme nos foi informado pelo 
Secretario da Secretaria de Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do município. 
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o quadro existente com ações eficazes elencadas no PDUI para uma gestão 

compartilhada.  
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4 A DISPERSÃO URBANA NA RMNATAL: ELEMENTOS DE UM PROCESSO EM 

CURSO 

 

4.1 O Sistema de objetos e de ações e a dispersão urbana na RMNatal 

 

Antes de tratarmos sobre o processo de dispersão urbana propriamente dito, 

faz-se indispensável tematizar os fenômenos espaciais e o movimento das formas-

conteúdos (SANTOS, 1996) que constituem um dado espaço. Tenta-se aqui 

compreender como o espaço é (des)organizado, considerando a concepção de 

espaço, definida por Santos (2008b), como um “sistema de objetos e sistema de 

ações”. Esse fenômeno nos encoraja, com base nos referenciais teóricos e no 

auxílio das geotecnologias, a explicar do ponto de vista territorial e espacial como 

ocorre a dispersão urbana no território do aglomerado urbano de Natal. O sistema 

de objetos refere-se ao ambiente construído, que podem ser artificiais e naturais 

(fixos), e o sistema de ações refere-se a estrutura, aos mecanismos e aos aspectos 

(fluxos), que explicam as razões das mudanças. Desse modo, o espaço é definido 

como “conjunto indissociável de sistemas de objetos naturais ou fabricados e de 

sistemas de ações, deliberadas ou não” (SANTOS, 2008b, p.46). Nesse sentido, as 

formas têm conteúdo e por tal motivo o sistema de objetos e ações são 

indissociáveis, pois se transformam ao longo do tempo ou passam por 

metamorfoses que alteram o espaço.  

Os sistemas de objetos e o sistema de ações interagem e se complementam, 

no entanto, Santos (1996) pontua que os objetos, ou seja, os fixos estão cada vez 

mais artificializados e fixados ao solo; já as ações, no que se referem aos fluxos, são 

cada vez mais intensos, numerosos e rápidos. Nessa ótica, abordaremos os 

movimentos que explicam a expansão urbana na área de pesquisa, retomando a 

evolução da mancha urbana. Estas manchas tratam-se na realidade da mancha 

edificada, ou seja, do espaço construído. Na mancha pode-se observar as direções 

do crescimento do núcleo principal (Natal) e dos municípios contíguos a ele ao longo 

dos anos de 1970 a 2013/14, assim como são espacializadas as sedes 

administrativas dos municípios e do poder estadual sediado na capital (Mapa 12). 
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Mapa 12: Evolução da Mancha urbana da RMNatal.  

 

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2010 com atualização da autora para o ano de 2013/2014. 
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A cidade concentrada dos anos de 1970 transforma-se aos poucos coma 

ocupação e expansão urbana maior nos municípios de Natal e Parnamirm que 

“transbordam” para os municípios vizinhos. Nas manchas de 2006 e 2013/14 

percebe-se mudanças nos padrões de ocupação com descontinuidade na mancha 

urbana, como é possível verificar no Mapa 11. O aumento da mancha urbana da 

RMNatal em km2 e a direção do seu crescimento podem ser melhor observados no 

mapa-síntese (Figura 27).  
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FIGURA 27: Síntese das manchas edificadas da RMNatal com informações da área edificada entre 1977 a 2013/14 e direções de 

crescimento. 
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Com a evolução da expansão da mancha urbana, visualizada na Figura 27, 

ocorre a explosão do núcleo central e da ocupação e a maior participação dos 

municípios do entorno. Vale salientar, que nos mapas de 1977 a 2006 foram 

desconsiderados os municípios de Vera Cruz e Maxaranguape, pois estes na época 

da realização do PEDS (2006) não faziam parte da RMNatal.  

Na espacialização da mancha atualizada para 2013/14, consideramos os 

municípios legalmente constituídos na RMNatal até dezembro de 2014. Nesse 

cenário, fica claro o momento da explosão de Natal, de seu crescimento e 

transbordamento, que se expressam em dois movimentos concomitantes: aumento 

da mancha urbana de Natal, maior que 60% ao compararmos os anos de 1984 e 

200663 e redução de sua participação na mancha urbana da RMNatal, em 1977 

representava 92% reduzindo para 52% em 2006 e 44% em 2013/14. 

Contudo, a expansão da mancha urbana é acompanhada por uma série de 

fatores e objetos, os quais elucidamos no segundo capítulo. No entanto, para o 

melhor entendimento, espacializamos em linha temporal, os principais objetos ações 

(Quadro 08) que descrevem uma sucessão de eventos que configuram e melhor 

explicam o nosso cenário de estudo. 

 

 

 

                                                           
63

O crescimento da ocupação de Natal, a partir da década de 1980 a meados de 2000, gerou muita 

pressão nas áreas verdes e ne proteção ambiental. A cidade apresenta características ambientais 
muito frágeis, como descrito no capítulo 02, que necessitam de monitoramento. Nesse sentido, a 
capital possui 10 zonas de proteção ambiental criadas e 05 regulamentadas, porém a gestão pública 
não tem sido eficiente na promoção de uma cidade sustentável, porém registra-se a redução ou 
“freio” da expansão da mancha urbana de Natal em 2013/14 dada à legislação e atuação dos órgãos 
ambientais e entidades não-governamentais para o cumprimento da legislação, apesar de todos os 
problemas, a atuação da 45ª Promotoria de Justiça e Defesa do Meio Ambiente e do Ministério 
Público Estadual para o cumprimento das Leis. Destaca-se a atuação dos órgãos na tentativa de 
alteração da legislação para a construção de 05 espigões em Ponta Negra em 2010, quando foram 
autorizadas e concedidas licenças ambientais para a construção de prédios que não obedeciam à 
área de controle de gabarito prescrita na legislação, todavia foram emitidos laudos técnicos, 
realizados a pedido do MPE pela UFRN, contra a construção dos prédios. Com isso, licenças 
ambientais foram anuladas fato que gerou polêmica, pois as licenças tinham sido aprovadas pelos 
representantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Conplan) que, posteriormente, em 
audiência pública alegou que a aprovação foi baseada em período anterior as normas do Plano 
Diretor de 2007. Com o impasse, os empreendedores das obras ajuizaram causa na justiça contra o 
município de Natal, em novembro de 2014 (TRIBUNA DO NORTE, 19/11/2014 disponível em; 
http://tribunadonorte.com.br/noticia/justia-a-nega-construa-a-o-na-a-rea/298858) a justiça negou a 
construção de um dos empreendimentos, condenando o município ao pagamento de indenização por 
danos materiais (334 mil reais), os demais processos referentes aos outros prédios encontram-se em 
tramitação. 

http://tribunadonorte.com.br/noticia/justia-a-nega-construa-a-o-na-a-rea/298858
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Quadro 08: Principais objetos e ações que conformam o território da RM de Natal ao 
longo do período de 1970 até 2014. 

DÉCADA/

PERÍODO 

SISTEMA DE OBJETOS SISTEMA DE AÇÕES 

1970  Conjuntos habitacionais em 
Natal; 
 
 
 

 Instalação do Distrito industrial 
em Natal (DIN); 
 

 Comércio e serviços 
concentrados na capital, nos 
bairros de Cidade Alta, Alecrim 
e Ribeira. 

 

 Políticas habitacionais financiadas por políticas 
públicas do Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH)atuação do Banco Nacional de Habitação – 
BNH(COOHAB e INOCOOP); 
 

 Política regional para industrialização viabilizada 
pela SUDENE; 
 

 Infraestrutura urbana e equipamentos públicos 
mais importantes construídos em área estratégica 
da cidade ligada a defesa. Núcleos próximos ao 
Forte dos Reis Magos e da vila que originou a 
cidade.  

1980  Expansão dos conjuntos 
habitacionais; 
 
 

 Projeto Parque das Dunas/Via 
Costeira e implantação de rede 
hoteleira. 

 Continuidade das políticas habitacionais com a 
construção de conjuntos para a Zona Norte, Sul e 
Oeste de Natal; 
 

 Projeto viabilizado via políticas públicas 
financiado pelo Banco do Nordeste/Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). A Via 
Costeira trata-se de uma avenida com cerca de 10 
km que ligou a praia de Ponta Negra no Sul da 
cidade a praia de Areia Preta localizada na zona 
leste formando o corredor turístico com a 
instalação de redes de hotéis e serviços. 

1990  Verticalização de Natal e 
expansão para o município de 
Parnamirim. Novos padrões de 
moradia com a construção de 
Condomínios horizontais em 
Natal; 

 
 
 
 
 
 
 

 Instalação do Complexo 
Industrial em Macaíba (CIAM); 
 
 

 Instalação de shoppings na 
zona sul de Natal, as margens 
da BR 101 (local que era 
ocupada por indústria de 
confecção) e de vias expressas 
de circulação na capital; 
 

 Verticalização de Natal, aquecimento do setor da 
construção civil e da incorporação imobiliária que 
passam construir prédios, principalmente nos 
bairros de Petrópolis, Cidade Alta e Lagoa Nova 
para as classes de maior poder aquisitivo. Atuação 
do mercado imobiliário na produção de moradias 
verticais e de novos padrões de moradias de 
condomínios horizontais em Natal. Expansão 
imobiliária para Parnamirim. Conurbação e 
transbordamento de Natal e processo de 
aglomeração que resultou na metropolização 
institucional; 
 

 Desconcentração industrial e criação de políticas 
de incentivo fiscal pelo Estado do RN que institui o 
CIAM de Macaíba; 
 

 Expansão dos eixos de comércio e serviços 
(fortalecimento do setor terciário)  
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 Construção da Rota do Sol (RN 
063); 

 

 Projeto viabilizado via políticas públicas Banco do 
Nordeste/ Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). A Rota do Sol ligou a 
Zona Sul de Natal com a faixa de praias dos 
municípios de Parnamirim e Nísia Floresta 
propiciando o aumento do fluxo de pessoas e de 
casas de veraneio, segunda residência e 
condomínios fechados. 
 

2000  Expansão dos Condomínios 
horizontais e verticais fechados 
em Natal e nos municípios da 
RMNatal; 

 
 

 Instalação de novos shoppings 
na zona Norte e sul de Natal. 
 

 Construção da Ponte Newton 
Navarro. 

 

 Imobiliário-turístico e os domicílios de uso 
ocasional na RMNatal com maior ocupação da 
faixa litorânea com a participação do capital 
estrangeiro e investimentos em mega projetos 
turísticos;  
 

 Expansão dos eixos de serviços e formação de 
novas centralidades comerciais em Natal; 
 

 Obra realizada pelo Governo do Estado do RN. 
Ligação via orla da Praia do Forte (Zona Leste) 
com a Redinha localizada na Zona Norte de Natal. 
A ponte viabilizou o acesso mais rápido pela faixa 
de praia ligando o litoral sul ao o litoral norte do 
estado. 

2010 a 
2014 

 Expansão dos Condomínios 
horizontais e verticais fechados 
em Natal e nos municípios da 
RMNatal e os 
empreendimentos de moradia 
do PMCMV; 

 

 Construção do Aeroporto em 
São Gonçalo do Amarante e 
acessos ao Aeroporto; 
Construção do Estádio Arena 
das Dunas; Obras de 
infraestrutura viária na zona 
norte de Natal (Pró-transporte); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Duplicação da BR 101 
(Iniciando no sub-trecho da RN 

063 de Natal até a Paraíba com 

81,4 km de extensão). 

 Condomínios-clube e loteamentos para moradias 
de alto padrão via investimentos privados. Os 
empreendimentos de moradia do Programa Minha 
Casa Minha Vida construídos via políticas públicas 
do governo federal; 
 
 

 Obras com financiamento do Governo do Estado 
junto à Caixa Econômica Federal; Investimentos 
para Copa do Mundo 2014: ligação do Aeroporto 
via acesso Norte (11 km) ligando a BR 406 a Zona 
Norte de Natal e construção do acesso Sul (17 km) 
ligando o aeroporto a BR 304 em Macaíba. Com 
os investimentos nessas áreas nota-se a 
movimentação do mercado de terras para 
especulação imobiliária. No que se refere a 
infraestrutura viária o Governo Estadual realiza 
obras de ampliação e melhoria na infraestrutura 
viária da zona norte de Natal através do Programa 
Pró-transporte desenvolvido pelo Ministério das 
Cidades para o financiamento de sistemas de 
infraestrutura de transporte coletivo e a mobilidade 
urbana; 
 

 Obra executada pelo Ministério dos Transportes e 
DNIT. A Duplicação da BR 101 na altura da RN 
063 até a Paraíba possibilitou maior fluidez e 
facilidade de acesso entre os municípios do litoral 
sul do RN e a Paraíba. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
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Na análise evolutiva da mancha urbana, é possível detectar maior dinâmica 

entre o município polo e os municípios do entorno, especialmente, o crescimento no 

sentido sul para Parnamirim e no sentido noroeste em direção a São Gonçalo do 

Amarante e Extremoz, assim como uma faixa de ocupação no litoral. Cabe salientar 

que a mancha urbana e os objetos e ações ajudam-nos a detectar os vetores de 

crescimento da RMNatal, conforme já foi abordado no capítulo 02 sobre as fontes de 

estudo e as indicações estabelecidas no PEDS (2006).  

No entanto, retomamos e realizamos uma atualização na macha urbana para 

utilizá-la como subsídio para tematizar a dispersão urbana no território do 

aglomerado urbano de Natal. Para isso, em termos metodológicos, utilizamos a 

mancha urbana, como também a malha e os dados dos censos do IBGE, 

correspondente a área de pesquisa, na tentativa de contemplar e compreender a 

reprodução das formas-conteúdos e do processo de dispersão urbana quanto à 

formação de contínuos e descontínuos territoriais e espaciais.  

Quanto ao sentido do crescimento da mancha urbana, assim como seu 

transbordamento, são observados movimentos distintos de uma cidade polo 

concentrada em sua porção leste e das sedes municipais isoladas dos demais 

municípios que compõem a RMNatal. Nesse movimento evolutivo, a capital se 

expande de maneira segregada, por segmento de renda, para as zonas norte e 

oeste, com intermédio das políticas públicas viabilizadas pelos conjuntos 

habitacionais populares. A expansão horizontalizada para a zona norte de Natal 

resulta de uma série de políticas criadas para urbanizar a cidade e guarnecer a mão-

de-obra para o DIN instalado na zona norte no final dos anos de 1970 

(CLEMENTINO, 1995). A indústria foi assim um fator determinante para a ocupação 

da zona norte de Natal64. No caso da zona sul, os conjuntos habitacionais e o 

mercado imobiliário estabeleceram outro padrão de construção para atender uma 

classe média formada por funcionários públicos, profissionais liberais e outros.  

                                                           
64

A capital é cortada pelo estuário do Rio Potengi/Jundiaí, que demarca geograficamente a cidade em 

duas porções norte e sul. Com isso a Zona Norte é popularmente chamada de “Do outro lado do Rio”. 
Nos anos de 1980, devido a ausência de infra-estrutura de comércio e serviços ou por motivo de 
trabalho, os moradores atravessavam dependendo da necessidade diariamente a ponte de Igapó 
(trem, ônibus e, em menor escala de transporte individual particular), além disso era comum as 
pessoas mencionarem que se destinavam a Natal como se a Zona Norte não pertence ao território 
natalense, dada as características geográficas e também a centralidade exercida na porção leste e 
sul da cidade. A Zona Norte para muitos de seus moradores ainda comporta-se, apesar das 

transformações que sofreu nas últimas duas décadas, como um espaço dormitório.  



150 
 

Todavia, a mancha urbana possibilita-nos fazer uma leitura do território no 

sentido de sua expansão física, os processos são explicados com base na pesquisa 

bibliográfica e documental. Outra questão que deve ser enaltecida refere-se aos 

procedimentos metodológicos. Nos estudos urbanos e do intra-urbano, são 

considerados alguns fatores importantes que se referem à base de dados, sendo 

mais comumente utilizadas as malhas e as bases de dados disponibilizados pelo 

IBGE, realizadas a cada dez anos por ocasião do censo. De tal maneira, o uso de 

ferramentas de geoprocessamento auxilia os estudos possibilitando a integração e o 

ganho nas análises, porém destacamos alguns aspectos técnicos relevantes e 

limitantes para o estudo em relação à compatibilização da mancha urbana com a 

malha disponibilizada pela IBGE. 

 

1) A sobreposição da mancha urbana com a malha de setores 

censitários do IBGE (Mapa 13) difere bastante, pois a mancha 

urbana representa o espaço construído sem considerar a Lei de 

perímetro urbano, as áreas de expansão, os loteamentos e as áreas 

de proteção; aspectos que não são considerados ou são 

incorporados na zona urbana em toda a extensão do município, 

conformando todo o município como urbano, como é o caso de 

Natal, Parnamirim e muitos outros municípios brasileiros.  

2) A sobreposição da mancha urbana não coincide exatamente com os 

setores censitários, sobrepondo-os ou cortando-os, assim como 

podemos visualizar no Mapa 13, fator que compromete a agregação 

dos dados não sendo possível uma adaptação ou compatibilização 

consistente. De tal maneira, optamos pelo uso da mancha urbana 

como um subsídio obtido com a leitura do território e da averiguação 

de campo para validação das informações que caracterizam o 

espaço urbano. Em relação à questão dos fluxos, consideramos os 

dados municipais, do peso relativo do município para com o polo no 

tocante à mobilidade e ao meio técnico-científico informacional. 
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Mapa 13: Sobreposição da mancha urbana com a distribuição espacial da população 
residente pela localização da área dos domicílios classificada de acordo com a 
situação dos setores censitários segundo o Censo Demográfico, 2010. 
 

Fonte: Dados do Censo Demográfico, 2010. Mancha urbana 2013/2014 elaborada pela autora. 
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Em termos demográficos, é relevante considerar que 90% da população da 

RMNatal habita nas áreas consideradas de situação urbana, conforme a tipologia 

estabelecida pelo IBGE para os setores censitários (Mapa 13). Nesse sentido, nota-

se a concentração da população nessas áreas e o peso demográfico significativo 

para os municípios de Natal e Parnamirim, que possuem juntos mais de 1 milhão de 

habitantes (exatamente 1006 segundo o censo demográfico de 2010). Vale ressaltar 

que Parnamirim desde sua formação tem forte ligação com Natal, no entanto, o seu 

crescimento socioeconômico apresentado nas duas últimas décadas fortalece a 

integração com o polo, tanto do ponto de vista físico territorial quanto funcional. 

Estudos anteriores, elaborados pelos pesquisadores do Observatório das 

Metrópoles, também apontam para essa direção65. O município ainda apresentou o 

melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) estadual em 2010 - (0,766), 

inclusive, superior a capital que apresentou (0,763). 

Paralelo à expansão de Parnamirim, a mancha urbana (Mapa 12) e os 

sistemas de objetos e ações (Quadro 08) demonstram crescimento no sentido 

noroeste em direção a São Gonçalo do Amarante. Essa expansão é atribuída à 

construção de um novo Aeroporto que deixou de operar no território em Parnamirim 

e passou a operar em São Gonçalo do Amarante, desde 2014. Nesse sentido, novas 

dinâmicas se expandem rapidamente para o município, especialmente o capital 

imobiliário, o comércio e os serviços. Portanto, parece-nos claro que essas novas 

dinâmicas no território da RMNatal são bem heterogêneas e ocorrem em diferentes 

graus de intensidade que necessita de uma abordagem multiescalar que caracterize 

as novas formas de fragmentação territorial e social na área de pesquisa e de seus 

novos conteúdos (SPÓSITO, 2004).  

                                                           
65

 Níveis de Integração das metrópoles brasileiras – metodologia aplicada para mensurar os níveis de 

integração ao polo das metrópoles brasileiras institucionais. Estudo realizado pelo Observatório das 
Metrópoles para os anos de 2000 e 2010. O primeiro estudo considerou e hierarquizou os espaços 
metropolitanos em cinco níveis: Muito Alto, Alto, Médio, Baixo e Muito baixo. Na aplicação dos 
critérios para a RMNatal, apenas Parnamirim obteve a condição ou nível muito alto integração com o 
polo. Os demais municípios foram classificados como alto: São Gonçalo do Amarante; médio: 
Macaíba e Extremoz; baixo: Ceará-Mirim, Nísia Floresta e São José de Mipibu. Para 2010, a 
metodologia foi aprimorada e ampliada adequando-se ao censo 2010 e as alterações territoriais com 
a entrada de novos municípios nas RMs, o que ampliou o universo de pesquisa (RIBEIRO et  al, 
2012), nesse estudo foram considerados seis níveis: Extensão dos polos, Muito Alto, Alto, Médio, 
Baixo e Muito baixo. Com o resultado da aplicação da nova metodologia, a RMNatal apresenta quatro 
dos níveis considerados: Alto, Médio, Baixo e Muito baixo. Já o município de Parnamirim detém a 
melhor condição, ou seja, Alto juntamente com São Gonçalo do Amarante e Extremoz. 
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Na presente pesquisa, analisaremos a RMNatal, considerando os níveis de 

integração metropolitana estabelecidos pelo Observatório das Metrópoles, o qual 

indica os níveis de integração para todas as regiões metropolitanas brasileiras66. 

Com base no estudo, a RMNatal não possui município com muito alta integração, 

estando dividido da seguinte maneira: três municípios na faixa de alta integração, 

um município com média integração, um baixo e quatro municípios com muito baixa 

integração, conforme Figura 28. 

 

Figura 28: Níveis de integração da RMNatal em relação à dinâmica da 
metropolização, 2012. 

 

 
Fonte: Relatório de pesquisa, Níveis de Integração dos Municípios Brasileiros em RMs, Rides e AUs à 
Dinâmica da Metropolização.  
OBS: Não inclui Maxaranguape, pois o município passou a fazer parte da RMN em 02/2013. 

                                                           
66

O estudo utiliza variáveis relacionadas à concentração, distribuição e crescimento populacional; 

produção e distribuição da riqueza; ocupação do território; mobilidade populacional, grau de 
urbanização e outros dados complementares como a presença de portos e aeroportos para definir os 
níveis de integração (RIBEIRO et al, 2012). 
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Com base nos níveis de integração e na dinâmica da metropolização, verifica-

se a existência de municípios com nível muito baixo de integração que se 

aglomeram no sentido sul/sudoeste de Natal (São José de Mipibu, Vera Cruz e 

Monte Alegre) e ao norte de Ceará-Mirim. Tais municípios quando comparados as 

metrópoles primazes, ou seja, as 09 metrópoles instituídas nos anos de 1970 pela 

União, poderiam ser considerados, segundo Randolph (2012; 2007) em seus 

estudos sobre o Rio de Janeiro, como municípios com características peri-

metropolitanos definidos pelo autor como:  

 

[...] uma realidade que talvez não seja mais rural, mas que 
também não pode ser considerada plenamente urbana. O termo 
„perimetropolitano‟, denominaria, neste sentido, uma área de 
interface entre o metropolitano e um território urbano-regional que 
está próximo à região metropolitana; ao mesmo tempo parece 
estar presente, nos municípios nessa área de interface entre 
metrópole e região, a problemática peri-urbana à medida que se 
observa transformações das relações entre áreas urbanas e rurais 
nestes lugares(RANDOLPH, 2007, p. 6). 

 

No estabelecimento das áreas peri-metropolitanas,Randolph (2007, 2012) 

estabelece como critério os municípios limítrofes a região metropolitana. No entanto, 

ressalta a necessidade de estudos e revisões mais aprofundadas. Vale salientar que 

a pesquisa realizada pelo autor refere-se às metrópoles brasileiras e no caso da 

RMNatal não teríamos um peri-metropolitano propriamente dito, mas sim um peri-

aglomerado urbano. De acordo com o estudo da integração metropolitana, realizado 

pelo Observatório das Metrópoles, a RMNatal exerce papel de metrópole estadual 

sendo no contexto nacional polarizada por duas metrópoles: Recife e Fortaleza. 

Em relação aos municípios que possuem baixa ou muito baixa integração, 

cabe a seguinte ressalva: os municípios litorâneos (Nísia Floresta, Ceará-Mirim e 

Maxaranguape) possuem uma dinâmica diferenciada, atrelada a atividade 

pesqueira, ao turismo e ao lazer que têm atraído um fluxo de pessoas e, mesmo 

sendo sazonal, têm gerado impactos no território e na socioeconomia da área 

necessitadas de ordenamento e de gestão do poder local sob a ótica do 

planejamento. Todavia, nota-se uma permissividade na expansão de determinadas 

áreas que possuem caráter urbano no atendimento a lógica do mercado imobiliário, 

tornando-se comum a ocupação das áreas praianas (em muitos casos de maneira 

irregular com inconformidade a legislação ambiental e com a ocupação de dunas e 
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desmatamento da vegetação litorânea) e dos condomínios horizontais e verticais 

fechados, resorts, complexos de lazer e residências de uso ocasional. 

Por outro lado, o fraco desempenho de alguns municípios que fazem parte da 

RMNatal, e o caráter político da inserção deles na região metropolitana, é alvo de 

várias críticas. Os municípios possuem integração, ou melhor, proximidade 

geográfica com a capital, mas não conferem uma integração funcional, 

principalmente os inseridos na última década, ou seja, Monte Alegre, Vera Cruz e 

Maxaranguape. Os dois primeiros destacam-se na atividade agrícola e o último pela 

atividade turística. Nesses espaços verifica-se a ausência de infraestrutura, a qual 

pode ser resumida no seguinte quadro: Maxaranguape e Vera Cruz não possuem 

nenhuma agência bancária segundo o Banco Central do Brasil (dados de 14 de 

agosto de 2014); inexistência de clínicas especializadas que atendem pelo SUS com 

ambulatório especializado e atendimento de urgência e internação segundo o 

DATASUS67 (2010); serviço de transporte público deficitário com horários restritos. 

No que se refere ao quadro socioeconômico, temos ainda uma situação de IDHM 

baixo e médio (Vera Cruz 0,587, Maxaranguape 0,608 e Monte Alegre 0,609). 

Diante desse quadro, adotamos os níveis de integração como um parâmetro 

metodológico de análise, considerando os municípios integrados a Natal conforme 

as indicações do IBGE (2014) no tocante a delimitação dos arranjos populacionais68. 

Esses arranjos são estabelecidos em conformidade com os critérios que se remetem 

aos movimentos pendulares e a contiguidade da mancha urbana, constituindo assim 

áreas de forte integração populacional: Natal, Parnamirim, Extremoz, São Gonçalo 

do Amarante e Macaíba. 

Dessa maneira, a RMNatal será avaliada em dois níveis, ou seja, duas faixas, 

os quais nos permitem verificar a situação dos municípios mais integrados que 

constituem o entorno imediato de Natal (limitam-se com o polo), constituindo a 

RMNatal mais integrada que equivale ao Arranjo Populacional de Natal (APN) de 

(IBGE, 2014), e a área da composição oficial que compõe a RMNatal, incluindo 

àqueles municípios que possuem baixa ou muito baixa integração, evitando-se 

                                                           
67

 Dados retirados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. Situação da base 
de dados nacional em 10/04/2010. Dados disponíveis em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/rn.htm 
68

 Definido pelo IBGE (2015, p. 23): “é o agrupamento de dois ou mais municípios onde há uma forte 

integração populacional devido aos movimentos pendulares para trabalho ou estudo, ou devido à 
contiguidade entre as manchas urbanizadas principais”. 

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/rn.htm
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assim comparações díspares. Para isso, foi realizado um agrupamento por eixos 

(Mapa 14) para verificação dos possíveis vetores de crescimento e dos elementos 

que caracterizam a dispersão urbana. Os municípios foram agrupados da seguinte 

maneira: 

A) Eixo norte: Extremoz, Ceará Mirim, Maxaranguape 

B) Eixo Oeste: São Gonçalo do Amarante, Macaíba 

C) Eixo Sul: Parnamirim, Nísia Floresta, São José de Mipibu, Monte Alegre e 

Vera Cruz 

 

Mapa 14: RMNatal mais integrada e a RMNatal institucional agrupada por eixos.  

 

Fonte: Malha do IBGE, 2010. Elaborado pela autora, 2015. 
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Nos municípios da RMNatal, de forma geral, destacam-se duas lógicas de 

expansão urbana. A primeira é interiorizada com atividades econômicas voltadas 

para o terciário, a indústria e a agricultura; e na ocupação do solo predomina o uso 

com fins de moradia fixa. A segunda lógica concentra-se no litoral com a atividade 

terciária em que os serviços ligados ao turismo e ao lazer se expressam com maior 

intensidade; na ocupação do solo na faixa litorânea predomina o uso efêmero com a 

maior quantidade de domicílios de uso ocasional que acompanha a sazonalidade da 

atividade turística e do período de veraneio. 

Analisemos assim algumas variáveis apontadas como características da 

dispersão urbana e elencadas no Capítulo 01, entre quais selecionamos as 

seguintes: padrão de ocupação instalação/alteração dos habitats urbanos,que se 

referem aos condomínios fechados e loteamentos destinados as classes de média e 

alta renda; atividades econômicas e de infraestrutura viária, no que diz respeito a 

rodovias, ferrovias, hidrovias e infovias;dados sobre o movimento pendular e os 

fluxos de informação e comunicação que compõem o MTCI. 

Além das variáveis citadas, acrescenta-se mais duas: a natureza da mancha 

urbana; e a áreas de expansão urbana no território da RM em 2014, e do uso e 

ocupação do solo. Dois temasincorporadas como subsídios importantes para melhor 

entender a natureza e a relação da ocupação do solo com a dispersão urbana. 

Nossa intenção é ler e discutir as formas-conteúdos, mesmo sob certos 

riscos, uma vez que aurbanização é aqui entendida como um processo territorial que 

não se restringe ao espaço da cidade, no sentido lefebvriano de sua implosão-

explosão. Além disso, definir o urbano e o rural na contemporaneidade é uma tarefa 

difícil, pois se torna cada vez mais difícil separar e identificar tais fronteiras (MONTE-

MÓR, 2006). Com isso, não nos atemos à separação, a ideia é entender o conjunto, 

os arranjos espaciais que formam a totalidade (SANTOS, 1996). Nesse sentido, 

considera-se também o aspecto de uma sociedade cada vez mais urbana,no sentido 

de sua reprodução, ou seja, com modo de vida urbano (conteúdo),da expansão da 

cultura urbana, no que se refere a infraestrura de serviços básicos, da obtenção de 

bens de consumo, dos costumes e dos valores sociais, dimensões que se 

ampliaram na contemporaneidade com o MTCI, 

 

Uma característica importante dos estilos de vida contemporâneos 
é todavia, que estão ficando cada vez mais independentes da 
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cidade, na verdade livres mesmo de qualquer que seja a 
localização. Embora os indivíduos vivam em lugar particular e 
participem na vida comunitária neste e em torno deste lugar, eles 
estão cada vez mais capazes de manter contatos com outros com 
base em um interesse, em distâncias progressivamente maiores 
e, assim, tornando-se membros de comunidades de interesse que 
não são territorialmente definidas. Com os transportes e serviços 
de telecomunicação modernos, a escolha de estilo de vida, antes 
prerrogativa daqueles realmente residentes na e em torno da 
cidade, está aberta a todos (CLARK, 1991, p. 122). 

 

Clark (1991) adverte sobre a eliminação do tempo e a superação do espaço 

com o advento de novas tecnologias de comunicação que torna possível o 

desenvolvimento de uma civilização urbana sem cidades. No entanto, essa 

civilização urbana se reproduz de maneira fragmentada elevando os custos de 

deslocamento e de energia quando na construção de moradias em áreas 

dissociadas do local de trabalho e de estudo. Daí a preocupação com a 

disseminação desses novos padrões de ocupação, que além de produzir um espaço 

desigual e segregado provoca impactos de diversas ordens, compromentendo os 

manancias de águas, as áreas verdes e exercendo pressão em áreas agrícolas. 

Dessa forma, a dispersão urbana é uma contradição as premissas do modelo de 

sustentabilidade e da cidade sustentável69, tornando quase utópico a realização de 

tal modelo sem que haja uma real mudança no paradigma de desenvolvimento 

vigente. 

Contraditoriamente as premissas do desenvolvimento sustentável, o que se 

verificaé o aumento da frota de veículos automotores em todo o território brasileiro 
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Tornar acidade sustentável é um dos objetivos da agenda do desenvolvimento sustentável (ODS), 

definida em setembro de 2015 na sede da ONU em Nova Yorque, que assim definiu o objetivo 11: 
“ODS 11 – Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis”. A agenda possui 17 objetivos com 169 metas que deverão ser implementadas em 
todos os países do mundo para o período 2016-2030 pelos agentes políticos que deverão formatar 
políticas de alcance para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2015). Vale ressaltar que com a 
discussão do desenvolvimento sustentável e dos danos causados pelo aumento e uso dos 
automóveis algumas medidas têm sido pensadas e utilizadas para melhor adequar os espaços das 
cidades e reduzir a poluição de grandes centros. Cidades europeias como Londres tem procurado 
adotar medidas para contenção, redução do trafego de carros ou pedágios para coibir o uso do 
automóvel particular. Recentemente, após o encontro na ONU que definiu a Agenda 2030, Oslo 
(capital da Noruega) decidiu banir completamente, exceto para casos específicos, o uso de 
automóveis no centro da cidade, será projetado para o pedestre com faixas de ciclovias e uso 
exclusivo do transporte público. A política será iniciada a partir de 2019, mas antes disso serão 
realizadas as adequações e os investimentos necessários, testes experimentais e da participação 
popular com consultas públicas. Disponível em: http://super.abril.com.br/comportamento/oslo-
primeira-capital-do-mundo-sem-carros 

http://super.abril.com.br/comportamento/oslo-primeira-capital-do-mundo-sem-carros
http://super.abril.com.br/comportamento/oslo-primeira-capital-do-mundo-sem-carros
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que em 2000 a 201070 cresceu 119% (DENATRAN, 2014). Ainda de acordo com o 

Denatran (2014), o Rio Grande do Norte no ano de 2010 possuía uma frota de 

731.263 veículos, no entanto, em menos de 04 anos o estado atingiu, em junho de 

2014, a marca de 1 milhão de veículos, destes 44% correspondem a automóveis e 

35% motocicleta.Os dados sobre o crescimento da frota de veículos, especialmente 

automóveis e motocicletas, são reveladores para as pesquisas sobre a dispersão 

urbana, pois como aponta Ojima (2007) o uso do automóvel particular 71  e a 

mobilidade das pessoas são questões diretamente ligadas a dispersão urbana.  

 

4.2 ELEMENTOS DO PROCESSO DE DISPERSÃO URBANA NO TERRITÓRIO 

DA RMNATAL 

 

Considerando os fatores que marcam a dispersão urbana, avalia-se 

inicialmente as formas-conteúdos da RMNatal no que se refere à natureza do uso e 

da ocupação e das áreas de expansão urbana. Em seguida, abordaremos os 

aspectos limitantes e atrativos para o espraiamento urbano, a territorialidade dos 

habitats urbanos em relação aos novos padrões de ocupação que marcam 

dispersão urbana referente aos usos: residencial, comercial e de serviços, da 

infraestrutura viária e atividades econômicas, dos fluxos de informação e 

comunicação que compõem o MTCI e os dados sobre o movimento pendular.  

 

4.2.1 A natureza do uso e a ocupação do solo e as áreas de expansão urbana 

na RMNatal 

 

Um aspecto importante ao estudar a expansão urbana, comumente 

referenciada nos  estudos urbanos e no planejamento fisico-territorial, diz respeito ao 

crescimento urbano e a expansão da mancha edificada dos municípios que, 

incluisve, podem se juntar originando a conurbação. No entanto, além de detectar a 

                                                           
70

 Os dados divulgados pelo Denatran (2011) correspondem a dezembro de 2000 em que o país 

possuía frota de 29.503.503; em dezembro de 2010 a frota contabilizada foi de 64.817.704 que 
corresponde a um carro para cada 2,94 habitantes considerando a população registrada pelo IBGE 
em 2010 (190,732 milhões de habitantes). 
71

O uso do automóvel particular é um dos grandes problemas discutidos e apontados por Jane Jacobs 

(1961) em sua obra “morte e vida das cidades”. Na obra, o automóvel é apontado como um dos 
grandes responsáveis pelo abandono das áreas públicas de cidades estadunidenses e da 
consequente “morte” das cidades. 
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evolução e as direções do crescimento, sentimos a necessidade de explorar a 

natureza dessa mancha para melhor compreendermos a dinâmica espacial daquilo 

que se expressa dentro da mancha urbanae que possa subsidiar no estudo da 

dispersão urbana. Dessa forma, qualificamos a mancha urbana 2013/14 da RMNatal 

em quatro tipos considerando os seguintes critérios: 

1 – Mancha urbana intensamente construída: padrão de ocupação intensa e 

verticalizada com prédios residencias e comerciais em que predomina construções 

de gabarito alto; 

2 – Mancha urbana construída: padrão de ocupação com alta densidade 

horizontal com ocupação residencial e comercial em que predomina contruções de 

gabaritobaixo; 

3 – Mancha urbana medianamente construída: padrão de ocupação 

moderada a baixa com áreas predominantemente ocupadas para fins residenciais; 

4 – Mancha urbana contínua: padrão de ocupação moderada pela orlacom a 

presença de ocupação residencial e comercial com o predomínio de domicílios de 

uso ocasionale dinâmica sazonal atrelada ao lazer, descanso, turismo e veraneio. 

 

Os quatro tipos considerados foram delimitados baseados na análise da 

imagem de satélite Rapidye para anos de 2013/14 cedidas pelo Ministério do Meio 

Ambiente (2014) sendo processadas e mosaicadas no software Spring 

(Procedimentos técnicos no apêndice A). Metodologicamente, além da técnica de 

interpretação de imagens e do referencial consultado, foramespacializados dados 

secundários que subsidiaram a delimitação das manchasdisponiblizados pelo IBGE 

para os setores censitários tais como: distribuição dos domicílios do tipo 

apartamentos (Apêndice B), domicílios do tipo casa ou vila em condomínio 

(Apêndice C) e número de domicíilios de uso ocasional (Figura 18 do capítulo 02). 

Na RMNatal, além da espacialização dos tipos acima, identificamos as áreas 

de expansão ou áreas de transição que se não restringem apenas as áreas loteadas 

para fins de moradia e/ou comercial (Figura 29), mas também áreas loteadas com a 

presença de pequeno número de moradias esparsas entre os lotes vazios. Nessas 

áreas, cabe pontuar que as moradias podem ser de uso permanente ou de uso 

ocasional, como por exemplo, área de expansão situada as margens RN 304 

(Estrada de Genipabu) no município de Extremoz (Figura 30). 



161 
 

Figura 29: Área loteada para fins de moradia em São Gonçalo do Amarante 

 

“inclui material@RapidEye Ag(2014). Todos os direitos reservados” 

Fonte: Geo Catálogo MMA, 2014. 

 

Figura 30: Áreas loteadas e ocupações esparsas em Extremoz 

 

“inclui material@RapidEye Ag(2014). Todos os direitos reservados” 

Fonte: Geo Catálogo MMA, 2014., 2014. 

 

Com o cruzamento das informações citadas, obtivemos um resultado (Mapa 

14) o qual nos ajudou a entender como tem se dado a ocupação do território. A 

qualificação das manchas urbana permite-nos realizar uma leitura da intensidade da 

ocupação e do espraiamento da mancha intensamente construída, que abarca de 

maneira contínua os municipios de Natal e Parnamirim, abrangendo os seguinte 

bairros da capital: Cidade Alta, Petropolis, Tirol, Barro Vermelho, Lagoa Nova, 

Candelária, Capim Macio, Pitimbu, Neopolis e Ponta Negra, seguindo o corredor 

viários (vias expressas de circulação) e a BR 101 em direção a Parnamirim, nos 

bairros de Nova Parnamirim e Emaús, áreas que se encontram em plena expansão 

no mercado da construção civil e de valorização imobiliária com maior 

disponibilidade e melhor preço (m2) no mercado fundiário do que a capital. 
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O segundo nível refere-se a mancha construída que apresenta-se 

descontínua, presente significativamente em maiores frações das áreas contruídas 

de Natal e Parnamirim e nas áreas conurbadas de Natal com São Gonçalo do 

Amarante e Parnamirim. Característica das sedes municipais e das áreas com 

instalação de indústrias nos municípios de Macaíba e Parnamirim. 

No terceiro nível da mancha, também descontínuo, temos fragmentos 

urbanos mais dispersos com predomínio de uso residencial, áreas espalhados em 

todos os município da RM com pequena presença desse tipo na capital. No último 

nível da mancha urbana, corresponde a mancha contínua do litoral que apresenta 

padrão de construção heterogêneo com demanda voltada para o lazer, o turismo e o 

veraneio. 

No que se refere as áreas de expansão urbana identificadas, observa-se que 

Macaíba e São Gonçalo do Amarante (Tabela 10) possuem a maior quantidade de 

áreas loteadas, especialmente em São Gonçalo do Amarante ondeessas áreas para 

fins de moradia e/ou comercial são predominantes; no caso de Macaíba apesar de 

ter apresentado a maior quantidade de áreasclassificadas como área de expansão 

urbana, o município possui uma porção de área que se limita com Natal e 

Parnamirim com loteamentos e com a presença de pequeno número de moradias e 

lotes vazios que apresentam pouca infraestrutura urbana e proximidade de áreas 

especiais de interesse social como Vila Mariana, Alto da Caixa e Barro Branco, 

situados próximo ao limite de Natal, dos bairros de Guarapes e Planalto, área 

considerada rota de fuga e de concentração de homicídios pela polícia militar do RN.  

Em São Gonçalo do Amarante, as áreas de expansão identificadas 

concentram-se entre o Aeroporto, a sede do município e a cidade de Natal. Já em 

Macaíba, as áreas de expansão mais valorizadas estão localizadas as marges da 

BR 304, voltadas para as classes de renda média-alta com áreas loteadas para fins 

de moradia em condomínios horizontais fechados que conformam uma mancha 

afastada da sede na porção oeste do município (Mapa 15). 

Enquanto em Extremoz, as áreas de expansão estão ligadas a sede do 

município que expandem-se ligando-se a RN 307. Nesse município as áreas mais 

valorizadas com grande número de lotes localiza-se nas margens da RN 306 

(Estrada de Genipabu) que possuem loteamentos em condomínios fechados para as 

classes de renda média-alta. Vale salientar, que área tem fácil  acesso  a  Natal,   via 
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Tabela 10: Mancha urbana e áreas de expansão da RMNatal, 2013/14. 

Municípios e eixos 

Área Total 
dos 

municípios 
(km2) 2010  

Mancha 
urbana 
2013/14 

(km2)  

Mancha 
urbana (%) 
da área do 
município e 

do eixo 

Área de 
expansão 

urbana(km2)  

Área de 
expansão 

(%) da 
área do 

município e 
do eixo 

Natal (polo) 167.2 105.8 63.28 - - 

Extremoz 139.5 11.1 7.96 5.9 4.23 

Ceará-Mirim 724.3 11.6 1.60 0.9 0.12 

Maxaranguape 131.3 1.5 1.14 - - 

Total Eixo Norte 995.1 24.2 2.43 6.8 0.68 

São Gonçalo do Amarante 249.1 17.3 6.95 17.4 6.99 

Macaíba 510.7 18.5 3.62 39.5 7.73 

Total Eixo Oeste 759.8 35.8 4.71 56.9 7.49 

Parnamirim 123.4 54.0 43.76 4.9 3.97 

Nisia Floresta 307.8 10.8 3.51 0.7 0.23 

São José de Mipibu 290.3 7.5 2.58 2.5 0.86 

Monte Alegre 210.9 2.2 1.04 - - 

Vera Cruz 83.8 1.9 2.27 - - 

Total Eixo Sul 1016.2 76.4 7.52 8.1 0.80 

TOTAL RM 2938.3 242.2 8.24 71.8 2.44 

Fonte: Elaboração própria, 2015.  

 

RN 306 e Ponte Newton Navarro. Os eixos rodoviáios se tornam assim objetos 

fundamentais no processo de expansão urbana. Assim como o novo Aeroporto de 

São Gonçalo do Amarante pertencente ao eixo oeste. Este eixo possui de 

sobremaneira a maior quantidade de área de expansão urbana identificadas, o que 

denota mudanças na paisagem dos municípios. No eixo sul as áreas de expansão 

concentram-se em São José de Mipibu, Nísia Floresta e Parnamirim, ambos 

municípios possuem solos mais valorizados do que os do eixo oeste. 

Na capital, apesar da escassez72 de solo e das restrições de uso, ainda há 

lotes vazios para construção e especulação imobiliária, mas devido a limitação na 

escala de trabalho não foram identificadas áreas de expansão urbana segundo os 

critérios estabelecidoa, assim como não foi identificado para os municípios de Monte 

                                                           
72

Em relação à escassez de solo em Natal, registra-se o problema de falta de covas nos cemitérios da 

capital que possui 08 cemitérios públicos que não dispõem de vagas e encontram-se saturados 
levando a população natalense a enterrar seus mortos em cemitérios privados localizados em 
Parnamirim, Extremoz e Macaíba. De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços urbanos 
(SEMSUR), com o crescimento urbano há na capital grande dificuldade para construir um novo 
cemitério devido à escassez de área apropriada para tal fim ou por impedimentos de ordem ambiental 
que conferem riscos de poluição do lençol freático. 
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Alegre, Vera Cruz e Maxaranguape. Nesse contexto, cabe pontuar as restrições de 

uso e das áreas non edificands definidas nas legislações como veremos no próximo 

item. 
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Mapa 15: A natureza do uso da mancha urbana e delimitação das áreas de 

expansão urbana identificadas na RMNatal. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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4.2.2.1 O uso do solo na RMNatal e os aspectos limitantes e 

atrativos ao espraiamento urbano 

 

A espacialização do uso do solo na discussão sobre a dispersão urbana se 

faz necessário dado os condicionantes naturais, articificias e das áreas protegidas 

que constituem muitas vezes impecilhos para o espraimento dos tecidos urbanos. A 

questão é importante, pois na área de pesquisa, especialmente Natal e Parnamirim, 

além das áreas de proteção há também áreas militares. Na RM temos ainda o 

estuário do Rio Potengi/Jundiái, lagoas e rios que cortam a região. 

Para o uso do solo selecionamos e espacializamos as áreas de proteção 

ambiental, as áreas militares, rede hidrográfica, mancha urbana e outros usos (áreas 

agrícolas, assentamentos rurais, vegetação e áreas não identificadas) conforme 

Mapa 16. Desse modo, é possível perceber como a expansão urbana tem crescido e 

exercido pressão nas áreas de proteção e nos corpos d‟agua provocando problemas 

de diversas ordens. 

Na RMNatal os mananciais de água têem enfrentado grandes problemas 

ligadas a poluição e a contaminação devido a falta de saneamento básico, de 

expansão de condomínios e da má gestão do ordenamento do espaço 

urbano.Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral DNMP (2015), o 

crescimento das cidades põem em risco os aquiferos da região ocasionado pela 

contrução de empreendimentos que podem contaminar o solo, seja pelo lixo ou 

esgoto quese não receber o tratamento adequado pode contaminar o solo e, 

consequentemente, o aquifero com nitrato. No caso de Extremoz e Parnamirim,  que 

possuem aquíferos importantes para abastecer a população, o DNPM alerta para o 

alto risco de contaminação por nitrato nas áreas de exploração de água mineral seja 

de poços ou de fontes naturais. 

Os recursos naturais nas áreas urbanas e na faixa do litoral dos municípios da 

RMNatal são de maneira geral fragilizados pela falta de manejo adequado, 

descumprimento das leis e outros problemas estruturais ligados a atuação deficitária  

do quadro de pessoas que atuem na fiscalização. O ambiente costeiro, bioma de 

alta relevância socioambiental, sofre influência e impacto dos biomas continentais e 

dos cursos d‟agua que desaguam no litoral. Na área de pesquisa são evidenciadas a 
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poluição das praias urbanas e do comprometimento da balneabilidade , 

especialmente nas praias de Natal e de seu entorno. 

Além desses problemas, na faixa litorânea muitas áreas foram ocupadas 

irregularmente sobre cordões dunares, falésias e áreas da faixa de praia73. Daí a 

importância, do ordenamento e do Plano Diretor, da gestão compartilhada assim 

como da existência de uma agência ou secretária para planejar as regiões 

metropolitanas efetivamente. Vale salientar que a RM possui um Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Sustentável elaborado e entregue ao Estado em 2008 que 

pouco foi aproveitado, mas que pode ser retomado, porém é preciso avançar nos 

caminhos da governança metropolitana pois,como ressalta Clementino (2013),a falta 

de coordenação e liderança impede que se avançe na gestão dos problemas da 

região metropolitana de Natal. 

Ao mesmo tempo destacamos a existência de áreas de proteção e das áreas 

militares que, no caso da RMNatal, tem exercido papel importante para a 

preservação de áreas verdes limitando o espraiamento do tecido urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73

 No Rio Grande do Norte, a Superintendência da Secretária do Patrimônio da União (SPU) atua na 

guarda de imóveis de uso especial localizados em praias, áreas marinhas e de preservação. O orgão 
em 2012, recuperou áreas invadidas em alguns municípios do RN, entre eles o município 
metropolitano de Nísia Floresta, no qual foi recuperada áreas que se encontravam com ocupação 
indevida, desmatamento de mangue para a atividade carcinicultura e outras irregularidades que 
devido o descumprimento a legislação foram recuperadas e voltaram a tutela da União. 
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Mapa 16: Uso do Solo na RMNatal em 2015. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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O município de Parnamirim é um dos municípios com maior extensão de 

áreas destinadas ao uso militar brasileiro, isso em relação a proporção da área total 

do município, 30% de sua área 74 . No entanto, a expansão urbana e o rápido 

crescimento do município de Parnamirim na última década é bastante questionável 

do ponto de vista da adequação dos serviços urbanos e da infraestrutura básica. 

isso tem provocado danos socioambientais, pois em algumas áreas dos municípios 

não há pavimentação e drenagem 75 , assim como nas áreas ocupadas pela 

população mais pobre dos bairros das zonas norte, oeste e leste de Natal e nos 

municípios de São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremoz. 

Por outro lado, observa-se a reproduçao do espaço urbano diferenciado e as 

novas formas de crescimento territorial urbano em espaços exclusivos e 

desenvolvidos pelo mercado imobiliário com serviços especiais atrelados a 

segurança, ao lazer em áreas mais afastadas do trânsito e do barulho,ou seja, das 

áreas mais densamente construídas na RM. Nessas casos, os acessos e os eixos 

viários são atrativos e essenciais para garantir o deslocamento para trabalhar e 

estudar.  

De acordo com Spósito (2007), as novas formas de crescimento urbano 

implicam em novas formas de produção do espaço urbano e de constituição de 

tecidos urbanos descontínuos, o que em muitos casos geram ou ampliam a 

segregação e propiciam a fragmentação socioespacial. Em seu estudo, a autora 

avalia as lógicas territoriais sobre as novas formas de produção do espaço urbano 

que se referem as atividades industriais, comerciais e de serviços e dos habitats 

urbanos. Este último, segundo a autora, sofreu as maiores alterações promovidas 

pelo mercado imobiliário em suas estratégias locacionais para os setores de média e 

alta renda, com a expansão de loteamentos e condomínios fechados com segurança 

privativa reforçando a expansão descontínua do tecido urbano redefinindo a periferia 

e cristalizando a dispersão urbana. Avaliaremos a territorialidade dos habitats 

urbanos na RMNatal. 

                                                           
74

As áreas de uso militar no município somam aproximadamente 36,86 km
2
. Cálculo realizado pela 

autora para as áreas militares delimitadas no Spring. Em Natal existem 06 áreas militares que 
ocupam 2,512 km

2 
do território. 

75
Para atender a necessidade de drenagem poder municipal de Parnamirim elaborou em 2012 um 

projeto de construção de lagoa de captação pluvial em área de propriedade da Aeronaútica (CLBI), 
porém a instituição não cedeu o pedido da prefeitura e outro projeto foi idealizado aproveitando-se 
outras lagoas já construídas (PREFEITURA DE PARNAMIRIM, 2013). 
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4.2.2 A territorialidade dos habitats urbanos e das atividades comerciais e dos 

serviços na RMNatal: mudanças e permanências  

 

4.2.2.1 Novos padrões de ocupação residencial:mudanças recentes na 

RMNatal funcional com a implantação de loteamentos e 

condomínios de média-alta renda 

 

Na RMNatal, as mudanças locacionais dos habitats urbanos, especialmente 

os loteamentos e os condomínios de média e alta renda construídos fora dos limites 

da capital, da área que corresponde a mancha intensamente urbanizada e da 

mancha litorânea, passam a ser implantados em Parnamirim a partir dos anos de 

2003 com a construção de empreendimentos que, além dos serviços de segurança e 

lazer, oferecem atributos ligados a tranquilidade e a natureza em oposição ao 

trânsito e as barulho das áreas mais ocupadas. Com isso, os condomínios 

horizontais fechados para as classes de média e alta renda tornam uma realidade 

diferente do que até então vinha sendo produzido pele mercado imobiliário, as 

chamada “novas formas de morar” expande-se para áreas descontínuas a mancha 

urbana, no entanto, conectadas pela malha viária. Esse processo é apontado por 

Tella (2000) como uma “suburbanização das elites” que começou a manifestar-se 

em Buenos Aires nos anos de 1980. De acordo com o autor, essa periferia se 

manifestou com diferentes expressões ou tipos76: condomínio-clube, bairro fechado 

e o condomínio fazenda. 

                                                           
76

Tella (2000) caracteriza os tipos da seguinte forma: Condomínio-Clube - é a primeira versão desta 
tendência, que reproduziu algumas formas de entretenimento americano. Este é um conjunto de 
casas individuais agrupadas atrás de um perímetro murado e protegido. Eles estão localizados em 
áreas suburbanas e são servidos por estradas de acesso rápido ao centro da cidade. O pequeno 
tamanho dos lotes (até meio hectare) são compensados com áreas comuns para as atividades e 
práticas de esportes e recreação, maximizando áreas comuns e de lazer sociais; Bairro fechado -são 
um conjunto de residências individuais agrupadas após um perímetro igualmente vedado e vigiado, 
mas construído para ocupação permanente. Eles também estão localizados na periferia da cidade e 
ligado ao centro por rodovias. A diferença do condomínio-clube é a redução de equipamentos sociais, 
comunitárias e desportivas, em favor de um lote maior; Condomínio fazenda - um conjunto de 
residências individuais cercadas e ligados por estradas rápidas. Eles são destinados à ocupação 
permanente tanto como transitória e localizada na mais recente coroa de aglomeração. O grande 
tamanho dos lotes (1 a 5 hectares) permite que a vida de campo recrie valores ecológicos, contato 
ativo com a natureza e práticas do tipo rural. Vale salientar que o autor registra outra tendência 
paralelo ao desenvolvimento dos condomínios fechados que diz respeito ao surgimento das “Torres 
Jardim” que tratam-se de edifícios de apartamentos destinados a residência permanente, localizados 
em áreas densamente residenciais consolidadas com empreendimentos grandes com um 
apartamento por andar(Tradução nossa). 
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Com relação a RM os loteamentos e aos condomínios fechados para média e 

alta renda descontínuos a mancha urbana, estes apresentam maior número em 

Parnamirim como podemos visualizar no Mapa 17, com áreas de maior valorização 

imobiliária demandada pelo preço do m2 mais caro entre os municípios, com 

exceção de Natal. Nos municípios de Macaíba e Extremoz já se evidenciam 

loteamentos e os condomínios-clube que utilizam diferentes estratégias de 

marketing que inserindo o contato com a natureza e os animais como diferenciais 

para uma melhor qualidade de vida. Esses habitats indicam a dispersão urbana 

residencial que representam novas morfologias e novos conteúdos nas periferias da 

RM. Ressalta-se que todos os empreendimentos estão conectados por eixos viários 

ou em vias de circulação que garantem a fluidez e acesso ao trabalho, ao estudo e 

aos espaços de consumo da região.  
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Mapa 17: Loteamentos e condomínios horizontais fechados de média-alta renda 

localizados fora do polo e das manchas urbanas mais ocupadas da RMNatal 

instalados no período de 2004 a 2015. 

 

 

Fonte: Pesquisa documental e de campo, 2015. 
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A configuração de loteamentos e de condomínios horizontais fechados de 

média e alta renda nos municípios do entorno da RMNatal é recente e passa a 

constituir novo conteúdo nas periferias metropolitana a partir de meados dos anos 

2000. No entanto, tais loteamentos e empreendimentos começaram a territorializar-

se na cidade de Natal nos anos de 1990, situados na mancha mais intensamente 

urbanizada de Natal que compreende os bairros de Lagoa Nova, Petrópolis, Tirol, 

Cidade Alta, Areia Preta, Candelária, Capim Macio, Neópolis e Ponta Negra. Os 

primeiros condomínios horizontais fechados instalados em Natal para as classes de 

média-alta renda foram construídos em 1995 em áreas mais afastadas do bairro de 

Candelária (limite com bairro Cidade da Esperança) 77 . Esses empreendimentos 

consolidaram-se e expandiram-se no sentido sul da cidade abrangendo outros 

bairros da zona sul de Natal, em especial, Neópolis, Ponta Negra e Pitimbu, assim 

como os bairros de Nova Parnamirim, Parque do Jiqui e Emaús localizados em 

Parnamirim.   

No mesmo período, paralelamente, o mercado imobiliário expande-se para a 

faixa litorânea da RM, com a reprodução do modelo arquitetônico do condomínio 

fechado horizontal como também vertical de maneira extensiva e contínua, voltada 

para Natal, ou melhor, para os acessos viários e espaços de consumos da capital, 

sendo comum no uso publicitário, a associação da localização dos 

empreendimentos com a capital ou ênfase na Grande Natal sem citar o nome do 

município sede do empreendimento. 

No entanto, o que se percebe é a maior fragmentação espacial na produção 

de novas periferias nos municípios do entorno ao polo metropolitano, com áreas 

exclusivas para as classes de média e alta renda que não representam o modelo 

concentrador contínuo característico até então na RM. Dessa maneira, acentua-se a 

segregação e a fragmentação em que se materializa a dispersão urbana. 

Vale ressaltar, nesse processo, os aspectos relativos à legislação e ao 

planejamento urbano no que se refere à inserção dos loteamentos e 

empreendimentos de alto padrão, muitas vezes incentivada pelo poder local dos 

municípios que concedem redução ou isenção de tributos por determinado período. 

Além disso, nos Planos Diretores as áreas rurais são transformadas em áreas 

                                                           
77

Trata-se do Green Village, primeiro condomínio horizontal fechado construída em Natal para as 

classes de média-alta renda. Com a construção do empreendimento, houve valorização da área em 
questão, surgindooutros que expandiram no eixo sul de Natal e em direção a Parnamirim. 
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urbanas ou áreas de expansão urbana facultando ao poder público a arrecadação 

de imposto (IPTU) e concedendo ao empreendedor vantagens locacionais, pois no 

caso de construções em áreas rurais é obrigatório a destinação de uma área com 

cobertura da vegetação nativa, nos termos da lei, que constitui área de reserva 

legal78. 

Outro aspecto importante é que os loteamentos fechados carecem de 

legislação específica, pois não há legislação superior própria que trate do assunto, 

cabendo ao poder municipal o disciplinamento do território em consonância com as 

diretrizes estabelecidas na CF e nas Leis existentes: Estatuto da cidade, Lei de 

parcelamento do solo (Lei n. 6.766/79), Lei dos condomínios (Lei n.º 4.591/64 que 

dispõe sobre o condomínio em edificações e incorporações imobiliárias) e das 

legislações ambientais. Daí a importância do Plano Diretor Municipal e da 

Constituição Estadual, assim como se fazem necessários, para as regiões 

metropolitanas, mecanismos de gestão metropolitana para o ordenamento do 

território. No caso dos loteamentos horizontais fechados, ocorre o encarceramento 

dos espaços e a transformação de bairros em condomínios surgindo novas 

tipologias de espaços que fazem referência às características ou ao nome dos 

empreendimentos. Verdadeiros bairros de condomínios se formam como, por 

exemplo, em Parnamirim no bairro Parque do Jiqui (Figura 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78

Os imóveis rurais quando situados em áreas urbanas devem obedecer a legislação e manter a 

reserva a legal conforme previsto na Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012: “Art. 19. A inserção do 
imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei municipal não desobriga o proprietário ou 
posseiro da manutenção da área de Reserva Legal, que só será extinta concomitantemente ao 
registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica e 
consoante as diretrizes do plano diretor”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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Figura 31: Bairros de Parnamirim com destaque para bairro formado por 

condomínios horizontais 

 

Fonte: Figura dos bairros Prefeitura de Parnamirim, 2014. Recorte da imagem retirado do Google 

Earth Pro, 2015. Elaborado pela autora, 2015. 

 

Percebe-se do ponto vista territorial que a dispersão urbana residencial dos 

loteamentos e dos condomínios horizontais fechados de média e alta renda na 

RMNatal apresenta-se de duas maneiras: A primeira de forma contínua interligada 

ao território por áreas já ocupadas e/ou por vias de circulação, como ocorre em 

Macaíba, Parnamirim, Extremoz e Nísia Floresta. A segunda, descontínua, 

apresentando vazios no território e sem infraestrutura de acesso (estradas de terra) 

em São José de Mipibu. De caráter transitório, a infraestrutura de acesso é uma 

demanda atendida muitas vezes logo após a ocupação parcial ou total dos 

loteamentos, como ocorreu em áreas de condomínios localizados em Parnamirim 

que foram asfaltadas após a construção das casas. Além disso, muitas vezes as 

vias do entorno passam a ser monitoradas por empresas de segurança particular, 

como mais um serviço para o morador desses enclaves, numa tentativa de 

defender-se do ambiente externo aos muros. Multiplicam-se serviços de vigilância e 

de aplicativos de segurança na sociedade do medo ou da fobópole descrita por 

Souza (2008). 
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No tocante aos eixos da RM, o eixo sul apresenta maior número de 

loteamentos e de condomínios horizontais fechados para as classes de renda 

média-alta nos municípios de Parnamirim, Nísia Floresta e São José de Mipibu. 

Porém, os territórios dos eixos norte e oeste começam a ser inseridos pelo mercado 

imobiliários na comercialização de empreendimentos da mesma natureza. 

Outro aspecto a considerar são as moradias reproduzidas pelo PMCMV nas 

periferias dos municípios da RM, segregadas e destinadas às classes de renda 

baixa que parecem transferir parte da população pobre de Natal79. Campos (2015), 

ao analisar o PMCMV, indica a dispersão urbana dos segmentos de baixa renda 

reproduzidos pelo mercado imobiliário com a implantação de empreendimentos de 

moradias horizontais em áreas desconectadas e distantes do núcleo urbano 

principal, construídos em áreas rurais que se confundem com áreas urbanas em São 

Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Vera Cruz e Monte Alegre. Assim pode-se dizer 

que ocorre simultaneamente a reprodução do padrão periférico tradicional e de 

novos padrões de ocupação, que representam as necessidades individuais tecidas 

pela reprodução do mercado e do capital, que, diga-se de passagem, estão longe de 

representar um modelo sustentável e de cidade justa. 

Spósito (2009), em estudo sobre São Paulo, descreve as diferenças entre as 

condições de acessibilidade e da infraestrutura dos empreendimentos dispersos 

para as classes de renda baixa, média e alta. Isso reflete a imobilidade dos pobres 

quanto à disponibilidade ou inexistência dos serviços de transportes públicos para a 

parcela da população que habita em áreas descontínuas da ocupação territorial, em 

contraposição a classe de média e alta renda que dispõem de transporte particular. 

No entanto, cabe elucidar a importância de serviços de transportes públicos para 

que as classes de menor poder aquisitivo desloquem-se na região. 
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Em Natal o PMCMV para classe de renda baixa não atendeu as expectativas e demandas da 

população das áreas de interesse social. Apenas 04 empreendimentos foram efetivados para atender 
a população das áreas de interesse social construídos no bairro Guarapes. Fato que gerou 
insatisfação e invasões em alguns empreendimentos, como no caso, ocorrido no conjunto Pajuçara, 
zona norte de Natal, diversas famílias ocuparam um empreendimento destinado a faixa de renda 2 (3 
a 6 salários mínimos). Em São Gonçalo do Amarante moradores sem teto do bairro Felipe Camarão, 
zona oeste de Natal, protestaram e tentaram invadir apartamentos no maior empreendimento 
construído no município com 1800 unidades habitacionais. Em Natal, o PMCMV segundo pesquisa de 
Campos (2015), concentrou os investimentos para as famílias na faixa de renda 02 (21 
empreendimentos) construídos e distribuídos em todas as zonas administrativas da cidade. Vale 
ressaltar que apenas Natal e Parnamirim foram contemplados com empreendimentos para a faixa de 
renda 03 (06 a 10 salários mínimos) construídos em áreas mais valorizadas dos municípios situadas 
na mancha mais intensamente urbanizada.  
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4.2.2.2 O PMCMV: novas territorialidades em questão 

 

No tocante a questão residencial, os empreendimentos gerados pelo PMCMV 

a partir de 2009, programa destinado ao acesso a moradias para a população 

segundo os critérios estratificados por faixa de renda, dada as condições logísticas, 

de mercado e incentivos fiscais, teve forte adesão dos municípios da RMNatal, 

especialmente os do entorno direto ao polo.  

No entanto, as moradias construídas pelo PMCMV, especialmente para os 

empreendimentos voltados para classe de renda baixa (faixa 01 – 0 a 3 salários 

mínimos), parecem não promover uma cidade integrada, pelo contrário. O que se 

observa é uma segregação residencial com baixa qualidade do ponto de vista dos 

serviços básicos e de infraestrutura urbana nos municípios da RMNatal. Tais 

municípios reproduzem o padrão de ocupação de outros momentos, algo parecido 

com a política de habitação dos anos de 1970/80 com a implementação e a 

expansão de conjuntos habitacionais viabilizado pelo Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH) criado no ano de 1964 e do extinto Banco Nacional de Habitação 

(BNH), que promoveram a ocupação da capital para áreas (zonas) pouco ocupada e 

distantes do “centro” e do local de trabalho, demandando serviço de transporte, vias 

de circulação e tempo para deslocamento com consequências físicas ao trabalhador 

e ao custo com o transporte. Cano (2010) descreve que essa política de Estado, 

expandiu os serviços básicos para estas áreas revalorizando os espaços vazios 

entre o centro e a nova área urbanizada que resultou uma nova acumulação 

primitiva e ampliou a especulação imobiliária,  

 

Dessa forma, a política habitacional – ou seja, o Estado – 
acomodava os interesses do capital mercantil construtor 
(empresas de construção civil e as de infraestrutura), empresas de 
transporte, de comunicações, imobiliárias, bancos, etc. Desse 
conluio, surgia a cooptação entre esse capital e as instituições 
públicas, ampliando os horizontes da corrupção e da especulação 
imobiliária local (CANO, 2010, p. 19). 

 

No caso do PMCMV, o modelo arquitetônico já não é o mesmo dos anos de 

1970 e 1980, das construções horizontais “da casa e da rua” que foram 

predominantes na urbanização de Natal, especialmente na implementação de 

programas de habitação popular. O modelo arquitetônico do PMCMV adota 
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moradias populares verticais em que o apartamento e o condomínio fechado 

passam a compor o território. No entanto, a localização dos empreendimentos 

atende a disponibilidade do mercado de terras e das vantagens fiscais e locacionais 

oferecidas pelo poder público para a construção de empreendimentos pelo poder 

privado via incorporadoras e construtoras. 

O PMCMV é estratificado por faixa de renda e a distribuição espacial dos 

empreendimentos atende a lógica do mercado e do jogo especulativo que 

determinam o preço do m2dos lotes. Na RMNatal de acordo com Silva, Sobrinha e 

Ferreira (2015) até dezembro de 2012, com base no relatório da Caixa Econômica 

Federal, foram produzidas 19.985 unidades habitacionais que correspondem a 

65,3% do total estadual, concentrando 80,3% dos recursos empregados que 

equivalem a R$1.135.010.915,35. Aqui fica clara a concentração dos recursos e da 

maior quantidade de unidades habitacionais na RM. 

Campos (2015) analisa em sua tese a distribuição dos empreendimentos do 

PMCMV construídos na RMNatal no período de 2009 a junho de 2014, nos quais 

foram construídas 23.532 unidades habitacionais dentre os quais 12.789 se 

destinaram para as classes de renda baixa (faixa 01) e 10.743 para as classes de 

renda média (faixa 02). Destes empreendimentos registra-se a participação 

preponderante de Parnamirim com 43% das unidades habitacionais construídas 

destinadas a faixa 01(5.488) e quase 50% das unidades da faixa 02 (5.401) 

construídas no município. Os demais empreendimentos estão distribuídos na RM, 

porém os empreendimentos destinados às faixas de renda 02 foram construídos 

apenas em Parnamirim, Natal e São Gonçalo do Amarante80.  

No que se refere ao PMCMV,a autora defende que além da fragmentação 

territorial, a urbanização promovida pelo mercado imobiliário provocou a dispersão 

urbana considerando-se a produção de empreendimentos do PMCMV em relação à 

descontinuidade do tecido urbano e a distância maior que 3 km do núcleo urbano do 

município e dos eixos viários metropolitanos. Com isso, 82 empreendimentos foram 

classificados em situação de dispersão urbana. Todos eles destinados às classes de 

                                                           
80

 O município possui o maior empreendimento do PMCMV da RM com 1800 apartamentos 

configurando-se quase como um novo bairro de condomínios. Destacam-se as mudanças na 
paisagem e no padrão de ocupação em São Gonçalo do Amarante que até então predominava 
moradias horizontais.  
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renda baixa ou de interesse social, confirmando o padrão de urbanização periférico 

clássico como indicou Santos (2008c) em que impera a segregação socioespacial.  

Portanto, se assim for, o PMCMV na RMNatal reproduz simultaneamente o 

modelo de cidade concentrada e de cidade dispersa. De tal maneira, apesar da 

importância social e do acesso à moradia obtida pelo PMCMV, acentua-se os 

processos de segregação, agora na escala regional.  

Ressalta-se que a capital não conseguiu atender ou suprir a demanda de 

interesse social da população que vive em assentamentos precários daqueles que 

“estão perto fisicamente e longe socialmente” habitantes dos chamados 

aglomerados subnormais81que formam ilhas de pobreza invisíveis82 aos transeuntes, 

pois tais áreas não estão às margens dos eixos viários ou por vezes situam-se nas 

bordas83 ou limites dos municípios.  

 

4.2.2.3 Os aglomerados subnormais e as áreas de interesse social na 

RMNatal funcional: ilhas de pobreza “invisíveis” ao transeunte  

 

No quadro das mudanças recentes dos habitats urbanos, destacam-se o 

espraiamento urbano em sentido centrífugo, os loteamentos e os condomínios 

horizontais fechados para as classes de renda média alta e das moradias 

construídas pelo PMCMV. Por outro lado, temos permanências na análise da 

questão da moradia na RM, principalmente na capital que, segundo o IBGE (2010), 

possui 80.774 pessoas vivendo em condições precárias, ou seja, em aglomerados 

subnormais que equivale a 10% da população do polo que compreendem 22.561 
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Refere-se aos domicílios ocupados em favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, 

ressacas, mocambos, palafitas, entre outros assentamentos irregulares para o conjunto do País, 
Grandes Regiões, Unidades da Federação e municípios. Assim definido “É um conjunto constituído 
de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas etc.) carentes, em sua maioria de serviços 
públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia 
(pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. A identificação 
dos aglomerados subnormais deve ser feita com base nos seguintes critérios: a) Ocupação ilegal da 
terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) no momento atual 
ou em período recente (obtenção do título de propriedade do terreno há 10 anos ou menos); eb) 
Possuírem pelo menos uma das seguintes características: • urbanização fora dos padrões vigentes - 
refletido por vias de circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas 
desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos; ou• precariedade de serviços 
públicos essenciais (IBGE, 2010). 
82

Os aglomerados subnormais situam-se em áreas frágeis de encostas, das margens dos rios e de 

dunas e em áreas mais afastadas das principais vias de circulação, por tal motivo de maneira geral 
não são visíveis para quem trafega na RMNatal.  
83

A borda trata-se de uma área localizada nos limites dos municípios. Segundo Clark (1991, p. 39) “As 

bordas ou margens são interrupções na continuidade da cidade” 
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domicílios. Vale salientar que Natal possui 41 aglomerados subnormais presentes 

em todas as zonas administrativas do município, predominantemente localizadas 

nas zonas oeste e leste, que juntas possuem 30 dos aglomerados subnormais 

registrados pelo IBGE (mapa apêndice D). Contata-se assim o crescimento do 

número de pessoas vivendo em condições precárias nos anos 2000 de acordo com 

a SEMTAS (2003), levantamento realizado em 2001, a capital possuía 70 favelas84 

que habitavam 65.122 pessoas que representava, na época, 9% da população 

natalense. 

Observa-se que os critérios estabelecidos pelo IBGE, apesar de privilegiar as 

regiões metropolitanas, não contemplam os assentamentos precários que possuem 

menos de 51 unidades, com isso não há registros de aglomerados subnormais para 

os demais municípios da RMNatal. Entretanto, os municípios de Parnamirim, São 

Gonçalo do Amarante e Macaíba possuem aglomerados precários que se 

enquadram como assentamentos subnormais, dentre os quais podemos citar alguns 

exemplos, catalogados como áreas de interesse social nos PDs dos municípios: 

Toca da Raposa e Liberdade situadas em Parnamirim; Alto da Raiz, São José e Vilar 

em Macaíba; Barreiros, Padre João Maria e As Dez85 em São Gonçalo do Amarante 

(Nos Anexos J, K e L constam as áreas de interesse social desses municípios 

citados). Essas áreas na maioria das vezes são espaços deteriorados que refletem a 

desigualdade socioespacial de parte da população que não tem condições 

econômicas e está fora dos processos de mudança acima citados. Contudo, na 

reprodução da cidade mercadoria é melhor não vê-los ou quando necessário 

removê-los.  
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Número superior aos aglomerados subnormais identificados pelo IBGE em 2010.Cabe ressaltar que 

as Prefeituras em suas Secretarias de Assistência Social consideram diversos fatores 
socioeconômicos que ultrapassam muitas vezes os critérios estabelecidos pelo IBGE, no caso de 
Natal, por exemplo, em 2000 o IBGE registrou apenas 07 aglomerados subnormais São elas: Alta 
Tensão, Sopapo, Detran (Atual residencial Esperança), Maruim, Lagoinha, Passo da Pátria e 
Planalto. Com base no levantamento realizado pelo IBGE nos anos 2000 não há favelas na zona 
norte de Natal o que constitui um equívoco, pois a existência de aglomerados subnormais 
densamente habitados na região já era uma realidade que foi identificada pela SEMTAS em 2001, 
quando registrou 22.203 pessoas morando em assentamentos subnormais apenas nesta zona, que 
segundo o mesmo levantamento ficou atrás apenas da zona oeste com 27.296 pessoas. 
85

As duas comunidades citadas pertencentes a São Gonçalo do Amarante possuem projetos de 

remoção e de revitalização que foram asseguradas pelos investimentos do PAC da Copa de 2014, 
haja vista que os estudos técnicos detectaram a necessidade da realocação das famílias que habitam 
na área isofônica do Aeroporto Aluízio Alves. 
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4.2.2.4 A territorialidade das atividades econômicas e da infraestrutura 

viária  

 

Na evolução da RMNatal o aspecto da infraestrutura viária é cada vez mais 

importante e estratégico na reprodução do espaço-urbano regional e das lógicas de 

reprodução do capital. A relação entre a ocupação e as vias de circulação são 

evidentes na espacialização da mancha urbana da RMNatal, o espraiamento da 

ocupação acompanha os eixos viários da região. Nesse contexto, a territorialidade 

das atividades econômicas ampliam os fluxos de bens e de pessoas. Na RM novas 

obras e eixos viários expandem a integração e redesenham a região. A dispersão 

urbana geralmente acompanha as vias de circulação e/ou ocupa áreas restritas as 

atividades agrícolas transformando-as em áreas híbridas modificando a paisagem e 

seus usos.  

Quanto as vias de circulação na RM, estas formam eixos bem definidos que 

caracterizam as atividades econômicas e a ocupação urbana, bem como os novos 

empreendimentos de moradias, especialmente aqueles voltados para média e alta 

renda. Nesse contexto, a segregação, a desigualdade e a seletividade espacial, 

características do processo de urbanização tradicional se mantêm, mas os 

conteúdos são alterados para atender a lógica da reprodução do capital como 

descreve Limonad (2007a p. 33) :“[...] extravasa os limites da aglomeração física de 

edificações, infraestruturas e atividades, de fixos e fluxos, através das diversas 

práticas, táticas e estratégias dos distintos capitais e do trabalho para garantir sua 

reprodução”. 

Na RMNatal, novas vias são abertas e novos objetos e ações encontram-se 

em andamento, projetos que viabilizam maior mobilidade e integração entre o Polo e 

os municípios mais integrados do entorno direto a Natal, como a construção de uma 

terceira ponte para melhorar a circulação entre Natal, Macaíba e São Gonçalo do 

Amarante. No eixo oeste da RM, onde será instalado o Centro de Tratamento de 

Correio Internacional – CTCI ou “Hub Postal dos Correios”, poderá ser instalado o 

Hub da Latam no Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Esses objetos agregam 

valores e dinamizam o eixo oeste, o que pode acarretar em novas dinâmicas do 

mercado residencial, comercial e de serviços “rumo ao oeste”. Nesse sentido, é 

possível perceber as mudanças no município de São Gonçalo do Amarante na área 
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limite com o município de Natal e a transformação do território no período de 2011 a 

2015 (Figura 32) nos entroncamentos entre as BR 406 que dá acesso ao aeroporto 

e a BR 101 que dá acesso a faixa de praia.  

 

Figura 32: Evolução de trecho do território de São Gonçalo do Amarante entre os 

anos de 2011 a 2015 

 

Fonte: Malha cartográfica do IBGE, 2010. Recorte de imagens do Google Earth Pro, 2015. Círculos 

vermelhos indicam as mudanças no período de 2011 a 2015. Elaborado pela autora, 2015. 

 

No tocante a estrutura viária a RM confirma-se a expansão de eixos e de 

centralidades comerciais e de serviços no polo e no município de Parnamirim que se 

integram cada vez mais pelos eixos viários. De acordo com o PEDS (2007) o traçado 

da RM pode ser caracterizado pela existência de “corredores” dentro os quais: 

turístico, industrial e de comércio e serviços. O polo concentra e possui os maiores 

espaços de consumo com 06 shoppings em seu território (Mapa 18) 

No entanto, as obras em andamento do Pro-transporte e a Via Metropolitana 

deverão ampliar a dinâmica territorial existente inserindo São Gonçalo do Amarante 
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como uma nova centralidade. Além disso, registra-se nos eixos de acesso ao polo a 

formação de novas centralidades ou subcentralidades com a instalação de serviços, 

armazéns, distribuidoras e de novos empreendimentos de moradia e da instalação 

de aerogeradores em Ceará-Mirim. 
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Mapa 18: Eixos viários e principais centralidades comerciais e de serviços da 

RMNatal em 2015. 

 

Fonte: Malha cartográfica do IBGE, 2010. Malha viária, DNIT, 2014. Lista de Shoppings de acordo 

com a Associação Brasileira de Shopping Centers -ABRASCE, 2015. 
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4.2.3 – O meio-técnico-cientifico-informacional (MTCI) e a dispersão urbana na 

RMNatal 

 

O acesso e o desenvolvimento do MTCI é uma variável importante na questão 

da dispersão urbana, avalia-se aqui a relação entre o acesso as informações e a 

dispersão urbana na RMNatal. Nesse sentido, mais uma vez (como era esperar) o 

polo concentra os objetos técnicos e os escritórios sedes de tv, radiodifusão, jornais 

impressos e assessorias técnicas especializadas. Natal exerce, assim, o papel de 

comando. Todavia, Parnamirim também passa a exercer papel importante nos meios 

de comunicação a partir dos anos 2000 com a fundação de jornal e Tv local e da 

maior participação nas decisões políticas, apesar da ação governamental isolada e 

da gestão localista. Porém, Andrade (2015) evidencia a coalização política e a 

administração dos dois municípios pelo mesmo partido político desde idos da 

década de 1990. 

A polarização do MTCI em Natal e Parnamirim é contundente e confirma-se 

na distribuição dos domicílios com computador e internet. De acordo com o Censo 

2010,esses municípios apresentam as maiores concentrações de computador com 

acesso a internet do estado, vale salientar que Parnamirim supera municípios com 

maior população como é o caso de Mossoró86. Além disso, em conformidade com a 

Anatel (2015), esse fato ocorre devido eles disporem de maior faixa de velocidade 

do serviço de banda larga do estado que compreende a faixa de 2 a 12 mbps, 

enquanto os demais municípios do Estado possuem faixa de 512 kbps a 2mbps. 

Com base nos dados coletados no censo 2010, Natal e Parnamirim mais uma 

vez apresentam dados similares no que diz respeito ao percentual de domicílios com 

computador e acesso a internet e da existência de telefone celular (Tabela 11). 

Enquanto que na RM apenas 24% dos domicílios recenseados possuem 

computador com acesso a internet, mesmo que 74% dos domicílios possuam 

telefone celular. Nota-se que a difusão do telefone celular e o acesso à internet 

através desses dispositivos móveis crescem para todas as classes de renda como 

vem sendo apontada por agências de pesquisas que indicam saltos de crescimento 

no uso da internet móvel que ultrapassam o uso do computador de mesa (PORTAL 

BRASIL, 2015). Em relação aos eixos da região, é possível perceber a 

                                                           
86

 Segundo município mais populoso do Rio Grande do Norte com 259.815 habitantes de acordo com 

o Censo, 2010 (IBGE, 2010). 
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popularização do telefone celular, pois todos os eixos apresentam percentual de 

domicílios com telefone celular acima de 50%, em que o eixo oeste apresentou 

dados acima de 70%, seguido do eixo sul com 68.5. No que se referem aos 

domicílios com computador e acesso a internet, o eixo sul apresentou maior 

participação (22.18%), seguido do eixo oeste (10.06) e, por fim, o eixo norte 

apresentou apenas 5.7%. Esses dados evidenciam que os meios técnicos são mais 

abundantes em Natal e Parnamirim e dos municípios do eixo oeste e sul. 

 

Tabela 11: Domicílios com computador com acesso à internet e a existência de 
telefone celular em 2010. 

Fonte: IBGE, 2010.Elaborado pela autora. 

 

No tocante a escala intra-urbana, é possível perceber a seletividade e a 

concentração da distribuição dos domicílios que possuem computador com internet. 

A assertiva é claramente perceptível na escala das áreas de ponderação definidos 

pelo IBGE (Mapa 19), os quintis superiores são predominantes nos municípios de 

Natal e Parnamirim, com a mais alta concentração nas áreas que correspondem à 

Municípios 
Domicílios 

recenseados 
2010 

Domicílios com 
existência de 

Microcomputador 
- com acesso à 
internet 2010 

Perc. de 
domicílios 

com 
computador - 
com acesso à 

internet  

Domicílios 
com 

existência 
de telefone 

celular 
2010 

Perc. de 
domicílios 

com telefone 
celular  

Natal (polo) 270.885 83.408 30.79 218.411 80.63 

Extremoz 13.584 731 5.38 5.454 40.15 

Ceará-Mirim 23.117 1.488 6.44 13.784 59.63 

Maxaranguape 4.463 145 3.25 2.062 46.2 

Total Eixo Norte 41.164 2364 5.74 21.300 51.74 

São Gonçalo do 
Amarante 

28.495 3410 11.97 21.517 75.51 

Macaíba 24.169 1942 8.04 16.275 67.34 

Total Eixo Oeste 52.664 5352 10.06 37.792 71.76 

Parnamirim 74.868 23.162 30.94 56.959 76.08 

Nísia Floresta 13.659 525 3.84 5.521 40.42 

São José de Mipibu 13.168 863 6.55 8.634 65.57 

Monte Alegre 7.226 210 2.91 4.089 56.59 

Vera Cruz 3.176 104 3.27 1.639 51.61 

Total Eixo Sul 112.097 24.864 22.18 76.842 68.55 

TOTAL RM 476.810 115.988 24.33 354.345 74.32 
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mancha intensamente urbanizada. No norte destaca-se a zona norte de Natal, em 

especial no quintil superior, o bairro Potengi que agrega grande parte dos serviços e 

shopping, área dinâmica, cortada pelos eixos que dão acesso ao aeroporto de São 

Gonçalo do Amarante (Av. Tomaz Landim) e ao Litoral (Av. João Medeiros Filho). 

Pode-se assim afirmar que o bairro do Potengi exerce centralidade ou 

subcentralidade importante na zona norte de Natal. 

No terceiro quintil, além das áreas situadas em Natal e Parnamirim, há três 

áreas vizinhas ao polo: uma abrange as indústrias e parte da sede de Macaíba, as 

outras duas pertencem ao município de São Gonçalo do Amarante. Estas 

correspondem às áreas mais ocupadas do município, uma área engloba vários 

loteamentos e a sede do município; a outra área compreende os bairros de 

Amarante e Regomoleiro, que possuem estreita relação com crescimento urbano de 

Natal e com o uso dos equipamentos urbanos da capital, especialmente dos meios 

de transportes públicos devido à proximidade ao corredor viário da Thomaz Landim 

(Igapó) que trafega diversas linhas de ônibus da zona norte de Natal.  
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Mapa 19: Domicílios que possuem computador com acesso à internet na RMNatal 

distribuídos segundo as áreas de ponderação em 2010. 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado pela autora em ambiente Terraview 4.2.2 
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Em relação à rede telefônica móvel e de seus fluxos de informação, a 

infraestrutura necessária para a transmissão das informações, que diz respeito às 

antenas (ERBs87), é maior no polo atendendo todos os bairros do município. Nota-se 

que no interior da RM, os territórios agrícolas, as áreas mais distantes ao polo e os 

eixos viários são desprovidos de antenas, ocorre dificuldades de comunicação ou 

uso restrito de determinada operadora devido à ausência ou fraca intensidade do 

sinal de transmissão. Fica clara a descontinuidade espacial dos fluxos de informação 

da área de pesquisa (Figura 33). 

 

Figura 33: Distribuição das ERBs na RMNatal em 2015. 

 
Fonte: TELEBRASIL, dados referentes a setembro de 2015. 

                                                           
87

Conforme a Telebrasil (2015), Estação Rádio Base (ERB) ou "Cell site" é a denominação dada em 

um sistema de telefonia celular para a Estação Fixa com que os terminais móveis se comunicam. O 
funcionamento do sistema ocorre da seguinte maneira: o aparelho móvel se comunica com a ERB 
mais próxima que encaminha a chamada a uma Central telefônica (CCC- Central de Comutação e 
Controle). 
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As ERBs são objetos responsáveis na transmissão de informações 

telefônicas. Na RMNatal, a concentração desses equipamentos no polo é notória, 

das 571 antenas existentes em setembro de 2015, 404 estão situadas em Natal, em 

seguida no ranking tem 63 em Parnamirim, 20 em Macaíba e 19 em São Gonçalo do 

Amarante. Os equipamentos ERBs são mais abundantes no polo, nas sedes 

municipais, na orla e nos principais eixos viários da RMNatal. A área da orla que 

corresponde à mancha contínua possui antenas distribuídas ao longo da faixa de 

praia, porém comumente em períodos de alta estação, a rede sofre saturação sendo 

insuficiente para atender a alta demanda do período. Por sua vez, nas áreas mais 

urbanizadas nesses períodos, ocorre a menor circulação de veículos e a maior 

fluidez no trânsito nas principais vias de circulação.  

 

4.2.4 O Movimento pendular na RMNatal e a dispersão urbana 

 

Em relação ao movimento pendular, é importante considerar que esse 

movimento refere-se aos deslocamentos para trabalho e/ou estudo fora do município 

de residência. Tais movimentos se dão em razão das necessidades da população, 

seja para trabalho em diversos setores da economia, seja para estudo, uma vez que 

a oferta de cursos e modalidades de ensino superior ainda é concentrada em 

determinadas cidades, na maioria das vezes nas capitais e/ou nos municípios 

circunvizinhos que constituem as regiões metropolitanas. De tal forma, analisar os 

chamados movimentos pendulares se faz importante para melhor compreender a 

dinâmica urbana e os fluxos de pessoas em dado território. 

Quanto ao âmbito conceitual, cabe destacar algumas questões teóricas 

acerca do sentido, duração e escala de abrangência do movimento ou deslocamento 

pendular, discutidos por Moura, Branco e Firkowski (2005) e, assim como é 

destacado pelas autoras, analisarmos o movimento pendular, considerando os 

deslocamentos populacionais entre o município de residência e outros municípios 

com finalidade específica, no caso, de trabalho e/ou estudo. Desse modo, tomando 

como referência as análises e os dados obtidos pelo IBGE, a mobilidade pendular 

pode ser compreendida como 
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percursos entre o domicílio e o lugar de trabalho, medidos em 
termos de tempo e espaço, que pode variar de uma hora ou mais, 
um dia de trabalho, uma semana ou um mês, mas também 
envolve vários meses (migrações sazonais) ou mudança de 
residência sem retornar ao mesmo lugar (migrações); a mudança 
de lugar pode implicar também múltiplos domicílios, 
temporalidades e lugares de trabalho distintos (migrações 
circulares). (JARDIM, 2011, p. 59). 

 

A mobilidade pendular é considerada como um importante indicador de 

integração, muitos estudos demonstram que a pendularidade para trabalho é mais 

expressiva do que para estudo. No caso da RMNatal,os dados referentes ao 

deslocamento para trabalho de 2010 confirmam essa tendência como podemos 

visualizar nasTabelas12 e 13.  

O polo recebe o maior número de deslocamentos para trabalho, apesar da 

redução na variação da participação de entrada de pendular nos anos de 2000/2010, 

como foi demonstrada no Capítulo 02. Natal recebe 72% da pendularidade para 

trabalho da RM.Em seguida, temos Extremoz com 9% e Parnamirim com 8%. A 

capital exerce maior atração e polaridade nos deslocamentos para trabalho 

constituindo o principal destino dos municípios da RM. No que diz respeito ao 

destino dos residentes no polo, o maior número de pessoas se deslocam para 

Extremoz (36%) e Parnamirim (32%) que juntos somam 68% da pendularidade de 

Natal. 

No que se refere às principais origens da pendularidade realizada com 

destino a Natal, destacam-se a população proveniente de Parnamirim com (53%), 

São Gonçalo do Amarante (22%) e Macaíba (7%). Os dados de pendularidade 

refletem os fluxos de pessoas entre os municípios da RM (Tabela 12).  
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Tabela 12: Pendularidade para trabalho na RMNatal segundo IBGE, 2010. 

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2014 com base no Censo IBGE, 2010. 

 

No entanto, no que diz respeito às saídas (origem) da pendularidade da RM, 

os municípios de Parnamirim e São Gonçalo do Amarante possuem o maior volume 

de população pendular. Segundo Ojima (2015), essa distribuição significa integração 

com tendência a polinucleação dos deslocamentos pendulares cuja origem é 

proveniente do polo.  

Em relação aos eixos, o maior volume de pessoas que realizam o movimento 

pendular pertence ao eixo sul, com Parnamirim na liderança, porém os demais 

municípios têm relações de trocas que revelam circularidade entre eles, 

especialmente, Parnamirim, Nísia Floresta e São José de Mipibu. Os principais 

destinos do eixo são Natal e Macaíba. O eixo oeste também apresenta circularidade 

nos municípios da RM, entre estes os dois que compõem, enviam e possuem fortes 

relações de fluxos de pessoas, além da capital, são Extremoz e Parnamirim. No eixo 

Município 
de 

Residência 
(origem) 

Município de Trabalho (destino) 

Natal 
Nísia 

Floresta 
Parnamirim 

São 
Gonçalod

o 
Amarante 

Macaíba Extremoz 

São 
José 
de 

Mipibu 

Ceará-
Mirim 

Monte 
Alegre 

Vera 
Cruz 

TOTAL 

Natal (polo)  0 99 4092 1513 1524 4618 303 598 81 42 12870 

Extremoz 2673 0 77 414 21 0 0 86 0 0 3271 
Ceará-
Mirim 3793 0 73 125 38 529 0 0 0 0 4558 

Eixo Norte 6466 0 150 539 59 529 0 86 0 0 7829 

São 
Gonçalo do 
Amarante 13571 12 465 0 390 1386 20 90 0 0 15934 
Macaíba 

4411 0 1015 329 0 379 22 31 9 18 6214 

Eixo Oeste 17982 12 1480 329 390 1765 42 121 9 18 22148 

Parnamirim 31890 145 0 330 1203 269 295 76 54 18 34280 
Nísia 
Floresta 889 0 450 11 31 19 520 10 0 0 1930 
São José 
de Mipibu 1723 279 512 0 67 8 0 13 87 29 2718 
Monte 
Alegre 738 39 170 0 12 0 71 34 0 59 1123 
Vera Cruz 247 0 69 0 0 0 11 0 25 0 352 

Eixo Sul 35487 463 1201 341 1313 296 897 133 166 106 40403 

TOTAL RM 59935 574 6923 2722 3286 7208 1242 938 256 166 83250 

TOTAL 
EIXOS 

59935 475 2831 1209 1762 2590 939 340 175 124 70380 
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norte, apesar do menor número absoluto da pendularidade, também apresenta 

circularidade principalmente com os municípios mais integrados ao polo. 

A respeito dos deslocamentos para estudo, o polo absorve 83% da 

pendularidade da RM (Tabela 13). Na capital, localizam-se os principais objetos de 

educação como centros de ensino técnicos especializados e de universidades que 

possuem maior diversidade de cursos superior, o que de certo explica esse 

predomínio de deslocamentos diários para estudar em Natal. Já para estudo, as 

trocas entre os municípios são menos expressivas do que os deslocamentos de 

trabalho. Dos deslocamentos com destino a Natal, os municípios de Parnamirim 

(62%) e São Gonçalo do Amarante (24%) têm maior participação no número de 

deslocamentos. Em relação às origens dos deslocamentos, mais uma vez, destaca-

se Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba, este último tem 42% de seus 

deslocamentos com destino para Parnamirim. Outro destaque é Nísia Floresta que 

envia a maior parte de seus deslocamentos (46%) de estudo para Parnamirim e 30% 

para São José de Mipibu.  

O eixo sul mais uma vez é preponderante em comparação aos eixos norte e 

oeste, apesar do maior volume de Parnamirim, o eixo tem circularidade entre os 

municípios com destaca para a relação entre Nísia Floresta e São José de Mipibu. 
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Tabela 13: Pendularidade para estudo na RMNatal segundo IBGE, 2010. 

Município de 
Residência 

(origem) 

Município de Estudo 

Natal 
Nísia 

Floresta 
Parnamirim 

São 
Gonçalo 

do 
Amarante 

Macaíba Extremoz 

São 
José 
de 

Mipibu 

Ceará-
Mirim 

Monte 
Alegre 

Vera 
Cruz 

TOTAL 

Natal 0 0 641 542 88 93 57 143 0 0 1564 

Extremoz 934 0 0 67 0 0 0 19 0 0 1020 

Ceará-Mirim 1257 0 0 23 0 105 0 0 0 0 1385 

Eixo Norte 2191 0 0 90 0 105 0 19 0 0 2405 

São 
Gonçalo do 
Amarante 6710 0 0 0 436 60 0 42 9 0 7257 

Macaíba 1243 19 1108 179 0 12 32 0 0 65 2658 

Eixo Oeste 7953 19 1108 179 436 72 32 42 9 65 9915 

Parnamirim 19395 8 0 0 68 12 46 0 0 0 19529 
Nísia 
Floresta 404 0 798 0 0 0 524 0 0 0 1726 
Monte 
Alegre 306 0 203 0 0 0 38 0 0 89 636 

São José de 
Mipibu 592 386 201 0 13 0 0 7 163 94 1456 

Vera Cruz 126 0 17 0 0 0 0 0 0 0 143 

Eixo Sul 20823 394 1219 0 81 12 608 7 163 183 23490 

TOTALRM 30967 413 2968 811 605 282 697 211 172 248 37374 

TOTAL 
EIXOS 30967 413 2327 269 517 189 640 68 172 248 35837 

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2014 com base no Censo IBGE, 2010. 

 

A análise dos fluxos de pessoas dada pela pendularidade permite-nos fazer 

uma leitura da intensidade e da participação dos deslocamentos na região. Nota-se 

que o maior volume de trocas o corre entre Natal e Parnamirim tanto no que se 

refere aos deslocamentos de entrada como de saídas que confirmam a integração 

de ambos.Com relação aos dois municípios, Ojima (2015) aponta o início da 

formação de uma cidade-região uma vez que o município de Parnamirim apresenta 

evidências e comportamento muito diferente dos demais municípios da RM, no que 

se refere a dois quesitos analisados pelo autor, ou seja, dinâmica migratória e fluxos 

de pendularidade, o primeiro quesito foi analisado para o período 2005 a 2010 e 

indicou que 48% dos imigrantes de Parnamirim são provenientes da Natal, número 

bem menor do que o esperado, apesar de significativo, esperava-se que o 

crescimento fosse derivado quase que exclusivamente do transbordamento de 
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Natal, porém Parnamirim apresentou valor menor do que São Gonçalo do Amarante 

(58%) e Extremoz (53%).  

No que se refere aos fluxos de pendularidade, Ojima (2015) coloca que 

Parnamirim é um destino de trabalho importante da população residente de Natal, 

dado que representa 32% do total da população pendular natalense que se desloca 

para outro município para trabalhar, conforme os dados do censo do IBGE em 2010. 

No entanto, o autor faz uma ressalva e descreve que as análises dos dados de 

migração e pendularidade são evidências que demonstram mudanças que poderão 

ou não consolidar a formação de um espaço de caráter urbano-regional que 

caracteriza uma cidade-região. 

Ainda sobre a pendularidade, Ojima, Monteiro e Nascimento (2015, p. 15) 

destacam que o grande número de deslocamentos entre os dois municípios deve-se 

ao convívio no mesmo espaço de vida entre eles, um vez que estão fortemente 

ligados e apresentam à maior área da mancha urbana conturbada: “é perceptível 

que apesar dessa intensa integração de fluxos demográficos entre os dois 

municípios, na verdade trata-se de um mesmo espaço de vida compartilhado de 

maneira fluída e rarefeita”. No entanto, os autores indicam o eixo sul da RM, que 

compreende Parnamirim e adjacências como a área da expansão da dispersão 

urbana atribuído a dois fatores: 1) a mudança na densidade domiciliar dos setores 

censitários que apresentam menor número de moradores por domicílios 88 , 

comparando-se as décadas de 2000 e 2010,que não correspondem ao modelo 

concentrador e denso de períodos anteriores; 2) as mudanças apresentadas no 

padrão de ocupação com a disseminação de condomínios fechados de médio e alto 

padrão. 

Outra questão importante a considerar diz respeito à intensidade ou peso que 

os fluxos de pessoas exercem no total da população do município e a intensidade 

dos fluxos entre um município e outro. De acordo com o IBGE (2015, p. 15),no 

estabelecimento dos critérios do estudo dos arranjos populacionais e aglomerações 

brasileiras, os deslocamentos pendulares foram selecionados como um dos critérios 

devido a importância destes nas mudanças territoriais e nos novos conteúdos da 

economia urbana, justificada como “um dos nexos mais relevantes na formação das 

concentrações urbanas é o de suas interações espaciais”. Com base nos 

                                                           
88

 Outro aspecto demográfico explicativo para redução da densidade domiciliar diz respeito à redução 

da fecundidade, fator que tem alterado a composição dos arranjos domiciliares brasileiros. 
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deslocamentos pendulares, o estudo definiu o índice de integração89 para todos os 

municípios. Nessa pesquisa, no arranjo populacional de Natal, o município de 

Extremoz apresentou o maior índice de integração com a região com índice 1,00, 

isso significa que o número de pessoas que realizam movimento pendular é igual ao 

número de pessoas que trabalham e estudam no município, porém o maior índice de 

integração de Extremoz se dá com Natal (0,76),confirmando maior interação e 

vinculação do município com o polo.  

O índice de integração dos demais municípios do arranjo apresentaram os 

seguintes dados: São Gonçalo do Amarante (0,58), Parnamirim (0,49), Macaíba 

(0,37). Nesse sentido, os fluxos de pessoas são relativamente mais significativos 

para Extremoz e São Gonçalo do Amarante do que para Parnamirim. O estudo 

também indica um cenário de integração entre os municípios de São José de Mipibu 

e Nísia Floresta que, do ponto de vista dos critérios avaliados, poderão ser 

incorporados ao arranjo de Natal, pois eles possuem alta integração nos fluxos de 

pendularidade e tendência a contiguidade de sua mancha urbana. 

Portanto, as questões demográficas são importantes na análise da dispersão 

urbana, pois afetam diretamente as formas de viver e morar, lembrando como 

pontua Ojima (2007, p. 126) “Se não houver integração entre as áreas urbanizadas, 

pouco importa a forma que ela assume”. 

  

                                                           
89

Para mensuração foi calculado para cada município o índice de intensidade relativa dos movimentos 

pendulares para trabalho e estudo em que “[...] a intensidade deve ser igual ou superior a 0,25, 
denominado índice de integração; ou um valor de intensidade absoluta dos movimentos pendulares 
para trabalho e estudo, entre dois municípios, igual ou superior a 10 000 pessoas; ou uma 
contiguidade das manchas urbanizadas quando a distância entre as bordas das manchas 
urbanizadas principais de dois municípios é de até 3 km” (IBGE, 2015, p. 9). 
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CONCLUSÃO 

 

Na RMNatal já são visíveis alterações e novos padrões residenciais que se 

configuram nos moldes da dispersão urbana. Um processo vivenciado por regiões 

metropolitanas e aglomerados urbanos brasileiras, com tecidos urbanos mais 

fragmentados e segregados, em que cada vez mais afrouxam-se os laços 

identitários referentes ao sentimento de pertencimento e solidariedade típica das 

relações de vizinhança e acentuam-se os processos de individuação (ASCHER, 

2010). O espaço urbano aos poucos perde o sentido descrito por Lefebvre (2001), 

isto é, um espaço de acesso (ou deveria ser) a todos. 

Estudos realizados por Reis (2006) indicam as mudanças no uso dos espaços 

metropolitanos e aglomerações urbanas, passando a apresentar características 

antes inexistentes no modelo tradicional do centro-periferia e na reprodução de 

espaços com descontinuidades e com certo isolamento do tecido urbano tradicional; 

e descrevem que pode existir diferentes tipos de dispersão urbana espalhadas no 

território, classificando-a como dispersão urbana residencial, dispersão urbana 

comercial e de serviços e dispersão urbana mista. A dispersão urbana residencial 

pode ser seguida pela instalação de comércio e serviços ou vice-versa, 

transformando-se conforme as necessidades do mercado e do capital. O autor 

destaca ainda que nos espaços de dispersão urbana residencial fechada do tipo 

condomínio, a gestão normalmente é privada com serviços e espaços de uso 

comum próprio. 

Na dinâmica da ocupação, como descreve Randolph (2007, 2012), pode 

ocorrer mudanças a ponto de moradias destinadas à segunda residência tornarem-

se moradias permanentes, especialmente, nos municípios mais próximos ao polo ou 

da região metropolitana, como foi observado pelo autor no caso do Rio de Janeiro. 

As variáveis analisadas na pesquisa demonstraram que o processo de 

dispersão urbana ocorre na RMNatal de maneira mais expressiva na esfera da 

moradia revelando contradições, mudanças e permanências. A formação de novas 

centralidades ou de subcentralidades com descontinuidades físicas não são 

desprezíveis, uma vez que novos objetos como o aeroporto instalado em São 

Gonçalo do Amarante promovem uma nova dinâmica da circulação de mercadorias 



198 
 

e de pessoas, o que rebate diretamente no território viabilizado por um conjunto de 

ações, ou seja, investimentos públicos e privados.  

As ligações rodoviárias não assumem apenas uma condição de circulação de 

bens e de pessoas. Na atual configuração urbana, elas também são as veias 

articuladoras de processos de dispersão urbana para as classes média e alta renda 

como aqui foi analisado. Ao mesmo tempo, os eixos rodoviários contribuem para a 

formação de novas centralidades ou subcentralidades com importância significativa 

para a região, pois mantêm o fluxo de pessoas e de negócios com os municípios da 

região e do estado. Os caminhos historicamente importantes para o povoamento 

nordestino, condicionados pelas atividades econômicas da pecuária-algodão que 

contribuíram para a formação das redes viárias e da articulação da economia 

regional (ANDRADE, 2011), passam a ter novos significados na articulação do 

urbano-regional. 

Com isso, os fluxos de pessoas e a questão da mobilidade são importantes 

componentes na articulação regional. Na RMNatal, os fluxos de pendularidade entre 

os municípios apresentam trocas entre aqueles com tendência a maior integração, 

especialmente, os municípios do entorno direto a Natal. Todavia, o maior volume de 

pessoas que se deslocam para o polo se originam de Parnamirim, já os municípios 

de Extremoz e São Gonçalo do Amarante apresentam maior dependência do polo. 

No tocante aos eixos, observa-se que o maior volume de pessoas que realizam 

movimento pendular é oriundo do eixo Sul, onde Parnamirim exerce liderança. No 

entanto, os municípios de São José de Mipibu, Nísia Floresta e Parnamirim 

apresentam trocas e circularidade entre eles. No eixo sul, a população se desloca 

em maior número para Natal e Macaíba. Em seguida, em termos de volume de 

deslocamento, temos os municípios do eixo oeste que possuem circularidade entre 

eles e com os municípios de Natal, Extremoz e Parnamirim. No eixo norte, a 

pendularidade apresenta menor intensidade, mas, assim como no eixo oeste, a 

maior circularidade ocorre entre os municípios mais integrados ao polo que 

correspondem a RM funcional. 

Com respeito ao MTCI, também se confirma a relação e a integração entre os 

municípios com maior intensidade para aqueles do entorno direto ao polo, 

especialmente as áreas que correspondem ao segundo arco circunscrito no PEDS 

(2006) e as áreas da mancha contínua do litoral, eixo praial (litorâneo) dos serviços 
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de lazer e do turismo, que concentram o maior número de equipamentos para 

transmissão de comunicação ligados a rede de telefonia móvel. Nos eixos sul e 

oeste, os meios técnicos relacionados à existência de computador com acesso a 

intenet e de telefones celulares são mais significativos. 

No tocante a dispersão urbana e as novas formas de morar, na análise foi 

considerada a implantação dessas novas formas nas áreas fora dos limites do polo e 

das manchas urbanas, estas correspondem: mancha urbana intensamente 

construída, mancha urbana construída e mancha contínua do litoral. Detectamos o 

eixo sul como área de maior incidência da dispersão urbana, porém observamos que 

outras áreas no eixo oeste e norte já apresentam empreendimentos e reservas de 

áreas de cunho especulativo imobiliário para novos empreendimentos da mesma 

natureza. Nesse sentido, a RMNatal passa por mudanças nos padrões de ocupação 

dos espaços em que a fragmentação, a segregação e a dispersão urbana são 

evidentes conforme podemos visualizar no mapa 20, em que são espacializados 

vinte condomínios horizontais fechados voltados para a classe de média e alta renda 

e construídos no período de 2004 a 2015 nos municípios do entorno ao polo em 

áreas de baixa densidade, porém, ligadas por eixos viários ao polo e/ou as principais 

centralidades comerciais e de serviços da RM.  

Portanto, a dispersão urbana na RMNatal está em formação. Nesse sentido, 

destacamos as novas formas de morar com os condomínios horizontais fechados 

para a classe de média-alta renda. Entretanto, tal característica não é a única 

condição, uma vez que as políticas públicas também têm promovido moradias para 

as classes de menor poder aquisitivo nas periferias dos municípios da RMNatal, 

como é o caso do público atendido pelo MCMV. Em muitos casos, como foi 

observado na pesquisa, as pessoas dessas classes são provenientes do polo que 

não foram atendidas em escala local do município de Natal, que não conseguiram 

sanar suas carências habitacionais de interesse social. Nesse movimento, caminha 

juntas a reprodução de velhas e de novas periferias. 

No que se refere à espacialização dos loteamentos e dos condomínios 

fechados horizontais de média-alta renda, os eixos apresentam as seguintes 

características tipológicas e tendências que seguem: 

Eixo norte – apresenta condomínios horizontais fechados na faixa litorânea ou 

nas áreas próximo a esta que, por sua vez, são as áreas    mais    valorizadas   no  
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Mapa 20: A dispersão urbana nos eixos da RMNatal  

 

 

Fonte: Resultado da pesquisa da autora, 2015. 
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mercado de terras. Em Extremoz, as áreas as margens da RN 304 apresentam 

propícia área de expansão e loteamentos voltados para instalação de novos 

condomínios horizontais fechados do tipo clube, empreendimentos que oferecem 

serviços de lazer e de segurança. No eixo norte, destaca-se também a chegada do 

tipo de moradia em 2008 classificada, segundo os tipos indicados por Tella (2000), 

como condomínio clube fazenda. Este empreendimento é situado às margens da 

Lagoa de Extremoz e se caracteriza, conforme as descrições definidas também por 

Tella (2000), como um tipo de condomínio fechado destinado a ocupação 

permanente ou ocasional que viabilizam o contato com a natureza e a possibilidade 

de práticas do tipo rural. Nos municípios de Maxaranguape e Ceará-Mirim, as áreas 

mais próximas à faixa litorânea e dos eixos viários compõem as áreas mais propícias 

para a instalação de condomínios para as classes de renda média-alta. 

Eixo Oeste – o eixo apresenta o maior percentual de lotes para 

comercialização de terras onde o mercado imobiliário sinaliza a ampliação da oferta 

para novos empreendimentos, principalmente nas áreas que circundam o aeroporto 

de São Gonçalo do Amarante, sobretudo Natal e Extremoz. A área em questão é 

cortada pela BR 406 apresentando vazios e lotes de terras próximos ao aeroporto de 

São Gonçalo do Amarante. Município este que ainda não possui condomínios de 

média-alta renda como foi aqui considerado, mas possui áreas de expansão urbana 

com as características necessárias para instalações residenciais e comerciais, 

constituindo-se como reserva de valor no mercado de terras. Além disso, a obra 

viária da Via Metropolitana viabiliza novas rotas de acesso entre os municípios de 

São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Natal, isso altera a dinâmica dos fluxos de 

carga e transporte na região e abre frente para abertura de novas áreas comerciais, 

residências e de serviços. Assim, como ocorreu em Macaíba, nas margens da BR 

304, além das indústrias e serviços instalados, há lotes e empreendimentos do tipo 

condomínio clube fazenda em comercialização.  

Eixo sul – área que apresenta maior concentração de condomínios horizontais 

fechados principalmente em Parnamirim e Nísia Floresta. Vale salientar que nesta 

área predomina condomínios do tipo clube de alto padrão ou condomínios do tipo 

bairro fechado conforme Tella (2000), como o Alphaville instalado em Parnamirim no 

ano de 2005. Em Nísia Floresta, há uma faixa de condomínios horizontais do tipo 

clube que se conecta e confunde-se com o bairro Pium pertencente à Parnamirim. 
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No entanto, observa-se o predomínio do uso de moradias permanente em 

Parnamirim; já no caso de Nísia Floresta, as moradias se destinam a ocupação 

permanente ou ocasional. É importante destacar que o eixo sul expande-se em 

direção a São José de Mipibu em sua porção norte, área que já possui um 

empreendimento do tipo condomínio clube fazenda.  

Portanto, podemos afirmar que essas novas formas de morar acentuam os 

processos de fragmentação e de segregação na RM carecendo de maior atenção e 

planejamento, pois além dos impactos tecidos pelo maior gasto de energia nos 

deslocamentos, detecta-se a fragilidade e a apropriação de importantes corpos 

d‟agua. Estes passam a compor como um elemento das áreas de lazer de 

empreendimentos como, por exemplo, a construção de condomínios as margens da 

Lagoa de Extremoz (eixo norte) e na Lagoa do Bonfim (eixo sul), importantes fontes 

de abastecimento de água dos municípios não somente da RM como também de 

diversos municípios do estado. Logo, essas novas formas de morar em curso, 

somada aos meios técnicos-científicos e informacionais, acentuam a segregação e 

tornam os espaços cada vez mais seletivos e exclusivos para as elites e/ou para 

aqueles que seus rendimentos permitam acessar. 
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APÊNDICES 

 

A) NOTAS METODOLÓGICAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NA 

ELABORAÇÃO DA MANCHA URBANA 

 

Na elaboração da mancha urbana foi utilizado o banco de dados elaborado 

para a realização do PEDs (2007), documento elaborado por vários pesquisadores, 

coordenado pelas Profas. Dras. Maria do Livramento Clementino e Tânia Bacelar. 

Na execução do documento, para elaboração dos mapas foi realizada uma parceria 

com o grupo de Geoprocessamento do Centro Regional do Nordeste/INPE, 

coordenado por Miguel Cuellar que cedeu-nos o banco de dados com as manchas 

urbanas processadas para os anos de 1977, 1984, 1989, 1992, 2001 e 2004. 

Na elaboração do banco foram realizados os seguintes procedimentos 

técnicos utilizando o geoprocessamento: imagens de satélite obtidas gratuitamente 

no website do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais dos satélites 

CBERS 2 (Satélite Sino-brasileiro de Recursos Terrestres) sensor CCD; Landsat 5 

(Land Remote Sensing Satélite) sensor TM (Thematic Mapper) e Landsat 7 

(Enhanced Thematic Mapper) na órbita/ponto 214/64 em que foram selecionadas 

àquelas com melhores condições visuais para realizar o trabalho de comparação e 

análise sobre o uso e ocupação do solo na RMNatal no intervalo entre 1977 à 2004. 

Para realizar a análise espacial e geração dos mapas temáticos foi utilizado o 

software Spring versão 5.2.3 e Terraview 4.2.2, ambos desenvolvidos INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais). Inicialmente, realizaremos o levantamento de 

dados demográficos, físicos-naturais e socioeconômicos dos municípios que 

compõem a RMNatal. Para isso, consultou-se fontes secundárias como: IBGE, IPEA, 

IDEMA entre outras que constituíram as informações do banco de dados geográfico. 

Durante a geração do banco de dados foram introduzidas às categorias “imagem”, 

“temática”, "numérica" e "cadastral" e seus respectivos temas como podemos 

visualizar na figura 01 
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Figura 01: Modelagem de dados no SPRING 

 

O processamento da imagem para a delimitação do recorte da região e 

registro e ajuste das imagens segue as referências da malha cartográfica digital do 

IBGE (considerando o sistema de projeção geográfica e o datum de referência – 

UTM Sad 69)com escala compatível1:50.000.Com isso, foram realizados o registro, 

a segmentação, a classificação e edição das imagens no software Spring. 

Com a realização do registro e importação das imagens foi realizada a 

segmentação que é o processo em que ocorre o particionamento da imagem em 

regiões espectralmente semelhantes. Dessas regiões são extraídos atributos 

espectrais, geométricos e contextuais que são usados na classificação de cada 

região. O processo usado para segmentar as imagens escolhido baseia-se na 

técnica de crescimento de regiões, a qual agrega pixels com propriedades similares 

(ROSA, 2009).  

Após a classificação foi realizada a edição das classes e correções de falhas. 

Como operação auxiliar foi aplicado o Índice de Diferença da Vegetação 

Normalizado (NDVI) para distinguir as áreas efetivamente urbanizadas. Para isso foi 

realizada a operação aritmética no Spring: NDVI = (NIR – R)/(NIR + R)  em  que NIR 
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= Infravermelho próximo (0,75 – 0,90 µm);e R = Vermelho (0,63 – 0,70 µm). O 

mesmo processo foi realizado para todas as imagens selecionadas. 

 

A atualização da mancha urbana da RMNatal para os anos 2013/14 

 

A atualização da mancha permitiu verificar se houve continuidade das 

vertentes de crescimento citadas pelo PEDs (2007). Assim como para dar suporte a 

presente pesquisa, permitindo sobrepor o resultado da mancha edificada sobre a 

malha do urbano formal90  disponibilizada pelo IBGE. Na atualização da mancha 

urbana foram utilizadas imagens de diferentes períodos entre os anos de 2013 e 

2014 de acordo com a disponibilidade e cobertura das imagens disponíveis no 

acervo das imagens do satélite Rapideye cedidas e autorizadas pelo Ministério do 

Meio Ambiente - MMA que foram obtidas pelo governo brasileiro para sistematização 

do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Com o uso das imagens91 foram adotados 

praticamente os mesmos procedimentos realizados para a elaboração da evolução 

da mancha urbana de 1977 a 2004 com alguns ajustes necessários que seguem a 

descrição: 

i. Coleta das imagens de interesse no Geocatálogo do MMA (online) das 

imagens Rapideye para a RMNatal; (Figura 03) 

 

                                                           
90 Informado pelo poder executivo local ou órgãos gestores das prefeituras municipais.  
91  As imagens do sensor Rapideye são provenientes de uma constelação de cinco 
microssatélites multispectrais, lançados em 29 de Agosto de 2008, com resolução espacial 
de 5 metros (Rapideye, 2014). 
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Figura 03: Acesso e seleção das imagens Rapideye no Geo catálogo.  

 
ii. No total foram selecionadas 11 cenas (tiles 92 ) para a cobertura da 

RMNatal de períodos que correspondem os anos de 2013/14 em formato 

TIFF; (Figura 04) 

 

Figura 04: Seleção da cobertura da RMNatal com 11 cenas de imagens Rapideye, no Geo 
catálogo, para download. 

 

iii. Criação do Banco de dados no Spring e importação das 11 cenas para o 

ambiente do software; 

                                                           
92

Os tiles utilizados foram: 2536304/11092013, 2536305/12052013, 2536404/31052014, 
2536403/30062014, 2536203/30062014, 2536204/18092013, 2536303/30062014,2536205/30062014, 
2536604/17052013, 2536503/19052014, 2536504/05092013.  



219 
 

iv. Criação de unidade temática e importação de layes vetoriais 

correspondentes aos municípios ecriação de PI imagem Mosaico; 

v. Realização do procedimento de mosaicagem; 

vi.  Visualização e geração do contraste nas imagens; 

vii. Realização de operação aritmética NDVI = (NIR – R)/(NIR + R) (1) em  

que NIR = Infravermelho próximo (0,75 – 0,90 µm);e R = Vermelho (0,63 – 

0,70 µm). 

viii. Recortar o PI imagem mosaico criando uma máscara que corresponde a 

RMNatal; 

ix. Segmentação utilizando o batacharya; 

x. Classificação orientada a objetos. 

xi. Edição 

 

Os procedimentos descritos foram realizados no Software Spring 5. 2.3. A 

classificação orientada a objetos adequou-se melhor aos nossos objetivos, pois na 

classificação percebeu-se uma matiz de confusão entre solo exposto e área urbana. 

De tal maneira, a classificação orientada a objetos permite a correção de 

determinadas áreas (polígonos) durante o processo da edição temática. Com isso, 

foi identificada a mancha edificada para o período 2013/14. No segundo momento, 

com base na imagem obtida qualificamos e elaboramos o mapa de uso do solo os 

quais definimos as seguintes classes que compõem a legenda: 

 Urbano; 

 Áreas de expansão urbana  

  Unidades de proteção e conservação; 

 Áreas militares; 

 Corpos d‟agua; 

 Outros usos (uso agrícola, assentamentos rurais, nuvem e área não 

identificada) 

 

Com a definição das classes realizamos o treinamento utilizando a 

classificação supervisionada com o classificador batacharya. Ao término da 

classificação e associação das classes foi espacializado num plano de informação 

no formato matriz e convertida para imagem temática possibilitando uma análise da 
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dinâmica da urbanização na RMNatal. Além disso, o uso dos procedimentos 

descritos possibilitou o cruzamento de informações e integração de variáveis 

permitindo gerar mapas temáticos com os lays de estradas, densidade demográfica, 

população residente entre outros por diferentes escalas quer seja regional, municipal 

e pela malha de setores censitários – unidades definidas pelo IBGE. 

Com o mapa de uso e ocupação do solo extraímos informações qualitativas 

na comparação da evolução da mancha edificada ao longo do tempo como também 

informações quantitativas referentes à área em km2 de das classes identificadas, por 

exemplo, urbano e áreas de expansão urbana, sendo possível calcular a 

porcentagem de cada classe da legenda em nível municipal ou regional. Disso 

possibilitou a comparação e evolução da mancha urbana ao longo dos períodos 

estudados. A mancha urbana definida como mancha edificada, ou seja, do espaço 

construído. 

Com isso, cruzamos os dados obtidos do processamento da imagem com os 

dados oficias do último censo do IBGE referentes à pendularidade, densidade e das 

variáveis relacionadas ao MTCI entre as quais se referem à infraestrutura de acesso 

e a internet. Na montagem e execução dos mapas foram importados os lays e 

tabelas de dados para o software Terraview 4.22.  
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B) Distribuição dos domícilios particulares permanete do tipo apartamentos 

segundo os setors censitários, 2010. 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado pela autora em ambiente Terraview, 2015. 
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C) Distribuição dos domicilios particulares permanentes do tipo casa ou vila ou 

em condominio segundo os setors censitários, 2010. 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado pela autora em ambienteTerraview, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



223 
 

D) Aglomerados Subnormais de Natal segundo o IBGE, 2010. 

 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaborado pela autora utilizando Google Earth Pro, 2015. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Natal e suas macrozonas segundo o seu PD, 2007. 

Fonte: PD Natal, 2007. 
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Anexo B: Parnamirim e suas macrozonas segundo o seu PD, 2013. 

Fonte: PD Parnamirim, 2013. 
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ANEXO C: Monte Alegre segundo o seu PD 
 

 

 

Fonte: PD de Monte Alegre, 2006. 
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ANEXO D: São Gonçalo do Amarante e suas macrozonas segundo o seu PD, 

 
Fonte: PD São Gonçalo do Amarante, 2009. 
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ANEXO E: Macaíba e suas macrozonas segundo o seu PD 

 

 
 
Fonte: PD de Macaíba, 2008. 
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ANEXO F: Ceará-Mirim e suas macrozonas segundo o seu PD,  
 

 
 
Fonte: PD de Ceará- Mirim, 2006. 
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ANEXO G: Maxaranguape e suas macrozonas segundo o seu PD,  

 
Fonte: PD Maxaranguape, 2006. 
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ANEXO H: São José de Mipibu e suas macrozonas segundo o seu PD,  
 

 

Fonte: PD São José de Mipibu, 2007. 
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ANEXO I: Nísia Floresta e suas macrozonas segundo o seu PD,  

 

Fonte: PD de Nísia Floresta, 2007. 
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ANEXO J: Áreas de interesse social de Parnamirim segundo seu PD 

 
Fonte: PD de Parnamirim, 2013. 
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ANEXO K: Áreas de interesse social de Macaíba segundo seu PD 

 
Fonte: PD de Macaíba, 2008. 
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ANEXO L: Áreas de interesse social de São Gonçalo do Amarante segundo seu PD 

 
Fonte: PD São Gonçalo do Amarante, 2009. 


