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RESUMO 

A cidade de Natal/RN esteve inserida no contexto de intensificação das políticas nacionais de 

transportes a partir de meados do Século XX que priorizaram os veículos motorizados para a 

circulação no território. Na primeira metade do século, a cidade cresceu em conjunto com as redes 

férreas, o que conformou determinadas relações de poder de agentes urbanos tradicionais sobre eixos 

de circulação e centros priorizados. Já em meados do século, os ônibus se consolidaram como 

principal modal de transporte coletivo para circulação de pessoas na cidade. Tratava-se de uma nova 

forma de circulação mais flexível para modificar itinerários, origens e destinos. Diante da 

possibilidade tecnológica de transformação de fluxos, já havia, portanto, uma cidade com 

organização espacial, política e social instituída. Por esta razão, se questiona: Como a organização 

da cidade, principalmente, em seus aspectos espaciais e políticos, influenciou na expansão e 

conformação das redes de ônibus entre 1950 e 1960? Ao considerar que, a exemplo de outros centros, 

as linhas de ônibus se expandiram para espaços consolidados econômica e politicamente e que, deste 

modo, os fluxos da cidade são fruto da ordem social e econômica que a compõe, infere-se que os 

trajetos e conexões dos transportes coletivos motorizados em Natal materializaram a concentração de 

fluxos em centros de predominância comercial e de serviço anteriormente estabelecidos. Além disso, 

a implementação de um modal mais flexível e com presença de mais promotores de sua criação e 

manutenção, fez emergir novos grupos sociais e articulações políticas pela transformação destas 

redes. No contexto de desenvolvimento das redes técnicas, das mudanças e disputas pelo espaço e 

articulações políticas a partir da inserção do ônibus como transporte coletivo na cidade de Natal, se 

busca compreender o papel da estrutura socioespacial da cidade na implementação e desenvolvimento 

de novos sistemas de transportes coletivos. Para tal se fez uso de fontes de jornais e documentos 

legislativos, analisando as articulações de atores e agentes urbanos sobre a conformação das redes de 

circulação, para identificar os argumentos e discursos políticos que influenciaram nestas atuações, no 

aspecto espacial e na materialização da própria rede no espaço. Neste processo, o Estado aparece 

como articulador, mediador de tensões sociais e elaborador dos itinerários de transporte ao mesmo 

tempo que agentes privados tencionaram a disputa destas redes e estas disputas consolidaram 

determinados espaços na cidade. 

PALAVRAS-CHAVE: História urbana; Redes urbanas; Transportes urbanos brasileiros, Agentes 

urbanos. 
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ABSTRACT 

Natal/RN has intensified and prioritized the use of cars, buses and trucks since the mid-

twentieth century. While the city had grown with rail networks (whether trains or trams) in the first 

half of the century, that conformed certain power relations over it, in the middle of the century, buses 

became the main mode of public transport for movement of people in the city. This research 

questions: How the organization of this city influenced the expansion of bus networks between 1950 

and 1960 decades? Considering that the buses has expanded to already economically and politically 

consolidated spaces in other cities and that the city flows are the result of the social and economic 

order that composes it, it is hypothesized that the buses in Natal consolidated the concentration of 

flows in previously established centralities. Moreover, the implementation of a more flexible modal 

has allowed new social articulations for the transformation of urban networks. In the context of the 

development of technical networks, changes and conflicts for space and political articulations from 

the insertion of buses as public transport in Natal, the objective in this research is to understand the 

impact of the city's socio-spatial structure in the implementation and development of new transport 

systems. For this, newspaper and legislative were used documents to identify and analyze the 

articulations of urban actors and agents on the conformation of the circulation networks, to identify 

the political arguments and discourses that influenced these performances, the spatial aspect and the 

materialization of these conflicts in the technical network. As a result, economical central areas has 

prioritized for urban agents. The bus flow concentrated in the commercial areas. 

KEYWORDS: Urban History, Urban Networks; Brazilian urban transports, Urban Agents. 
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INTRODUÇÃO 

A inserção do ônibus em Natal, em sua convivência ou na substituição ao bonde, 

modificou as interações entre as localizações da cidade. A consolidação deste modal como 

transporte coletivo urbano aconteceu em meados do século XX, em conformidade com o 

contexto nacional em que o país desenvolveu políticas de integração do território e 

investimento em vias para transportes motorizados (LIMA, 2001). Ao assumir o papel dos 

bondes como transportes coletivos já na primeira metade do século XX (DIAS, 2002 e 

GALVÃO, 2011), os ônibus inseriam-se como novo elemento de disputa sobre o espaço 

urbano, seus fluxos e localizações. Enquanto na primeira metade do século, a cidade de Natal 

cresceu em conjunto com as redes férreas (fossem trens ou bondes), o que conformou 

determinadas relações de poder sobre o espaço intra-urbano e o favorecimento de certas 

localizações que aproximavam-se dos eixos de crescimento dos itinerários (MEDEIROS, 

2017), na década de 1950 os ônibus consolidaram-se como principal modal de transporte 

para fluxo de pessoas na cidade.  

Por transitar sob rodas pelas vias, este modal tornava mais fácil a alteração dos fluxos 

e de seus itinerários. A mudança de uma rota, que antes era lenta e custosa pela necessidade 

de planejamento, compra e instalação de novos trilhos agora poderia ocorrer na velocidade 

da decisão momentânea de um empresário ou mesmo motorista dos transportes, com 

mudanças de planejamento mais fluídas e menos custosas a partir da assinatura de uma nova 

lei. A nova dinâmica dos fluxos e das decisões sobre eles, acarretou frequentes disputas e 

modificações para decidir os caminhos de deslocamento da população no interior da cidade. 

Os agentes da organização política e espacial da cidade que atuavam sob a rigidez dos trilhos, 

agora lidavam com a flexibilidade e fluidez das rotas sob rodas. Delimita-se neste contexto 

a questão: Como a organização da cidade em seus aspectos espaciais e políticos influenciou 

na expansão e conformação das linhas de ônibus entre 1950 e 1960? 

Para responder a esta questão foram levantadas diferentes vertentes de análise 

possíveis dentro da História Urbana e dos transportes. Por mais que reconheça-se que 

algumas abordagens de análise considerem a predominância da tecnologia ou das relações 

culturais na formação das demandas de deslocamento e da rede de circulação, considera-se 

importante ressaltar o papel da formação espacial da própria cidade em sua centralidade 
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(SPOSITO, 1991), dos agentes e atores urbanos que se articulam nela (CAPEL, 2013 e 

CORRÊA, 2011), considerando como elemento de análise os discursos e argumentos 

utilizados por estes agentes, sempre atentando-se para a formação social e econômica que 

compõe o espaço analisado (VILLAÇA 2011).  

A partir das abordagens teóricas estabelecidas e considerando que em outras cidades 

(MENDONÇA e REIS, 2013) houve um processo de expansão de fluxos no entorno dos já 

consolidados espaços de maior investimento econômico e poder político, tem-se por hipótese 

que a organização da cidade de Natal anterior à implementação do ônibus como modal 

influenciou na conformação das redes, estabelecendo fluxos, atores favorecidos e espaços 

atendidos. O modal possibilitou o aparecimento de novos agentes urbanos e a intensificação 

das disputas sobre os meios de deslocamento e as conexões da cidade, reconfigurando as 

relações de poder sobre as redes técnicas e consequentemente sobre o espaço urbano. No 

entanto, mesmo com o aparecimento de novos agentes, considera-se que os antigos 

envolvidos e espaços já favorecidos continuaram a centralizar e atrair os fluxos de transporte, 

de modo que o sistema de ônibus, por sua vez, aprofundou as concentrações de atividades 

em determinados espaços da cidade. 

Desta forma, busca-se aqui compreender o papel da estrutura socioespacial da cidade 

na implementação e desenvolvimento de novos sistemas de transportes coletivos, 

possibilitando um aprofundamento em estudos sobre o impacto do transporte em Natal e 

sobre as relações complexas entre as redes, agentes e centros urbanos. Pretende-se assim 

contribuir para o aprofundamento da historiografia urbana. 

Mais especificamente tem-se como objetivo analisar a influência dos aspectos 

espaciais e territoriais no desenvolvimento dos fluxos de transporte na cidade; a atuação de 

agentes urbanos na implementação e manutenção dos transportes na cidade; a materialização 

das conexões, fluxos, demandas e transformações de pequena e média escala nos trajetos dos 

itinerários no decorrer do processo de implantação. Procura-se com isso, aprofundar 

discussões sobre o impacto da centralidade e das disputas de poder entre agentes urbanos no 

desenvolvimento da infraestrutura urbana, auxiliando no desenvolvimento de pesquisas 

historiográficas e teóricas na temática urbana.   
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Para este trabalho utilizou-se de pesquisa documental fazendo uso do acervo do 

Arquivo Público Municipal, do Arquivo da Câmara Municipal de Natal e da Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional. A documentação analisada foi categorizada em:  

Fontes oficiais - Os Projetos e Decretos de Lei que entraram em votação ou foram 

aprovadas no período proposto a respeito do tema do transporte no modal Ônibus 

possibilitaram analisar as ações dos governos, os agentes e atores sociais envolvidos e os 

processos de implantação das redes e outras formas de uso do espaço a partir do transporte. 

Documentos jornalísticos - Os Editoriais, colunas de opinião, reportagens, notícias, 

anúncios, discursos e notas governamentais publicadas em jornais formam um conjunto de 

fontes em que permitiram avaliar itinerários, representações sobre o transporte e a cidade, 

bem como a atuação de atores e agentes urbanos na tentativa de intervir na mesma, incluindo 

os próprios jornais, conforme exposto: 

1. Editoriais: Apesar de não se ter aprofundado na análise da linha editorial e discurso 

predominante dos jornais, considerou-se relevante expor os eixos que oficialmente nortearam 

os periódicos trabalhados a fim de compreender minimamente as matérias em seu contexto 

de publicação já que complementam a investigação sobre os acontecimentos estudados. 

2. Colunas de Opinião e Reportagens: As colunas de opinião e reportagens 

evidenciaram, por sua vez, a exposição de atores sociais em suas formas de interação com o 

tema e os agentes sociais em disputa pela transformação ou manutenção das redes e do 

espaço.  

3. Notícias: Notícias de acidentes, de novas linhas, de reclamações e de denúncias 

foram analisados para confirmar ou complementar a existência de linhas e de itinerários das 

redes de transporte, bem como para expor indícios sobre seu funcionamento e sobre os 

envolvidos neste processo. 

4. Anúncios: Mesmo que em menor quantidade em comparação com o restante da 

documentação, os anúncios se tornaram essenciais para revelar uma parcela das relações de 

atores e agentes envolvidos com o transporte e com a terra. 

5. Discursos e notas governamentais: Os textos governamentais, fossem discursos 

transcritos, notificações do governo ou mesmo esclarecimentos da municipalidade, foram 

utilizados nesta pesquisa como documentos de confirmação de outras fontes documentais, 
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além de também trazer indícios de parte da relação de atores e agentes da cidade, bem como 

apresentar visões e ideais de cidade por parte dos gestores e outros sujeitos em destaque. 

 Evidentemente que a partir destas fontes não foi possível identificar a totalidade de 

atores urbanos envolvidos no processo estudado. Ao reconhecer as limitações que as fontes 

apresentam, focou-se na identificação e atuação de agentes urbanos sobre itinerários e, 

consequentemente, sobre espaços centrais que acumularam funções e conexões das redes 

urbanas, sendo ainda os atores urbanos mencionados ao longo do texto sempre a partir da 

escolha e escrita dos jornais. 

 Para desenvolver a abordagem pretendida a partir da documentação levantada, fez-se 

uso de uma “análise quali-quanti” (GODOY, 1995), ao considerar documentos 

individualmente que buscam entender suas enunciações e argumentos sobre o tema ou ao 

investigar documentos em série para identificar as transformações da rede técnica.  

Para esta análise, compreende-se que o espaço intra-urbano é resultado de escalas 

maiores, fatores externos, mas também comporta sua própria lógica de produção. Considera-

se igualmente que as localizações na cidade, lugares centrais, pontos de origem e destino são 

produtos de uma determinada ordem econômica e social (VILLAÇA, 2011). Portanto, 

delimitou-se a análise a partir da escala intra-urbana, reconhecendo, sobretudo, o papel da 

sociedade em sua produção.  

Para Roberto Lobato Corrêa (2012), as redes geográficas podem ser analisadas a 

partir de diferentes dimensões, organizacional, espacial e temporal. Ainda segundo o autor, 

uma dada rede “[...] pode ser submetida a transformações mais ou menos intensas, alterando 

o número de centros, seus padrões locacionais, o número de seus habitantes, suas funções e 

suas interações, internas e externas à rede, em termos de natureza, direção e intensidade” 

(CORRÊA, 2012, p. 214). É com base nisso que se pesquisou a rede de transporte a partir 

das mudanças das localizações, da identificação de centros intra-urbanos e com ênfase na 

dimensão organizacional, por meio dos agentes e atores, e espacial, a partir dos itinerários, 

abordando a dimensão temporal da rede na medida em que a documentação permitiu. 

Diante do contexto das questões e das abordagens de análise apresentadas, esta 

pesquisa apresenta as discussões em torno do transporte urbano, que levam a entender os 

envolvidos nessas disputas e que influenciam no resultado, a materialização das redes. Por 
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isso, apresentam-se os resultados desta pesquisa em quatro capítulos que abordam aspectos 

teóricos e práticos deste processo histórico.  

O primeiro capítulo trata-se de uma discussão sobre diferentes abordagens teóricas a 

respeito das relações entre cidade e transporte, trata-se de uma apresentação aos conceitos 

centrais do trabalho. Apresentam-se vertentes possíveis e delimita-se a abordagem escolhida 

para esta pesquisa. Além disso, nesse capítulo também se discutem aspectos teóricos e 

metodológicos sobre as diferentes fontes documentais utilizadas neste trabalho. No segundo 

capítulo foca-se nos discursos. Ele aborda as articulações narrativas sobre o transporte nos 

jornais, a fim de explicitar as diferentes visões sobre o mesmo a partir de diferentes objetivos 

políticos, explicando as razões de mudanças e disputas por transformações durante o período 

estudado. Após analisar as disputas e argumentos, apresentam-se os grupos envolvidos no 

processo, os agentes. Assim, no terceiro capítulo apresentam-se os agentes envolvidos com 

o transporte urbano, bem como os conflitos e políticas urbanas ou administrativas em torno 

do tema. A partir dos dados apresentados, o quarto capítulo apresenta os espaços e as redes, 

uma análise geral da centralidade histórica da cidade e a interação da rede de ônibus com os 

centros urbanos, mas também avanços e transformações da rede durante as décadas 

estudadas. Ao final, encontram-se nos anexos e apêndice registros fotográficos da cidade 

para o período e tema estudado além da série documental levantada, catalogada e 

referenciada. Este levantamento foi de fundamental importância para o desenvolvimento 

deste trabalho e sistematiza as informações apresentadas durante o texto, servindo de base 

para esta e futuras pesquisas. Deste modo, a estrutura deste trabalho visa apresentar os 

diferentes elementos que compuseram a estruturação da rede de transportes estudada no 

período de 1950-1960. 
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CAPÍTULO 01: REDES, CENTRALIDADE E REPRESENTAÇÕES - UMA 

ABORDAGEM HISTORIOGRÁFICA  

 

1.1 A cidade em movimento: Redes, agentes e centralidade 

Na discussão sobre o transporte e a cidade, diferentes abordagens já foram 

experimentadas para explicar esta relação. A questão sobre qual o papel do transporte na 

dinâmica urbana é alvo de ampla discussão em uma diversidade de áreas do conhecimento. 

Algumas abordagens consideram a importância da tecnologia para a mudança nos fluxos e 

comportamentos, outras consideram que relações econômicas estariam acima da tecnologia 

na produção das localizações, outras consideram ainda o papel das classes ou dos agentes 

sociais como de maior importância na definição das formas e fluxos da cidade. Diante desta 

diversidade de vertentes, discuti-las mostrou-se essencial para delimitar a abordagem desta 

pesquisa. 

A começar pelos estudos sobre transporte, pesquisas sugerem que os sistemas de 

transporte, sobretudo as linhas férreas, tem impacto considerável no ordenamento urbano, na 

forma e na dinâmica da cidade.  As linhas férreas teriam papel fundamental na consolidação 

de eixos de crescimento. Enquanto transportes mais flexíveis, como o ônibus, influenciam de 

forma marginal a conformação da forma e do uso do solo na cidade. Neste segundo caso, há 

de se considerar ainda o impacto da própria via na orientação do crescimento.  (PINHEIRO, 

FRISCHTAK, 2015. p. 18-19) 

No que diz respeito ao transporte em si, vale destacar que no Brasil o Estado tem um 

importante papel na implementação deste no espaço intra-urbano, seja pelo investimento 

parcial, seja pela melhoria da infraestrutura, seja como proprietário de firmas ou pela 

regulação de trânsito ou, o mais comum, pela regulação estatal por meio de uma série de 

códigos, editais, normas e ordenamentos que definem da tarifa ao itinerário (LIMA NETO, 

2001). Qualquer que seja o contexto de regulação e investimento, é necessário destacar que 

externalidades positivas e negativas afetam o entorno do transporte. “Externalidades são 

observadas quando a ação de um agente (pessoa ou firma, por exemplo) gera efeitos 

colaterais sobre outros agentes que não participam do processo decisório da ação” (DUTRA; 

VAREJÃO, 2015. P. 144). A exemplo, o ônibus em uma faixa exclusiva causa um aumento 
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do ruído no entorno, sendo essa uma externalidade negativa, enquanto a valorização no preço 

de um imóvel em determinada localização em razão da proximidade de um ponto de ônibus 

ou mesmo da via do itinerário apresenta-se como externalidade positiva para um morador 

usuário de transporte coletivo. 

Nesta linha de raciocínio com foco no transporte, destacam-se as abordagens teóricas 

da Escola Ecológica de Chicago que em sua abordagem destaca a mobilidade e as tecnologias 

de transporte e comunicação para explicar as localizações na cidade, os grupos assentados e 

a própria dinâmica de deslocamento e interação. Como todo movimento científico, a 

abordagem ecológica tem fases de desenvolvimento a partir de pesquisas distintas, tendo seu 

destaque na década de 1920 a partir dos estudos de Park, Burguess e McKenzie. Em “La 

ciudad y outros ensayos de ecologia urbana”, Robert Erza Park (1999) apresenta que 

Los transportes y las comunicaciones han probado, entre otras 

modificaciones silenciosas pero profundas, lo que he denominado <<la 

movilización del individuo>>. Los medios de transporte y comunicación han 

multiplicado para el individuo las oportunidades de contacto y de asociación 

con sus semejantes, pero han vuelto eses contactos y relaciones más 

transitorios e inestables. Una gran parte de la población de las grandes 

ciudades, incluidos los que residen en apartamento o en casas de vecindad, 

viven más bien como si de un hotel se tratase, encontrándose, pero sin 

conocerse entre ellos. De ahí deriva que las relaciones formales y ocasionales 

sustituyan a las estrechas y permanentes relaciones de la pequeña 

comunidad. (PARK, 1999, pág. 79) 

Nesse e em outros trabalhos da escola ecológica, o transporte aparece como fator 

central na mudança da dinâmica urbana e nas relações sociais. Vale destacar o conceito de 

Região Moral da abordagem de Park nestas análises. Para o pesquisador, a aglomeração em 

torno de uma região estaria vinculada aos interesses e hábitos dos indivíduos e o mesmo 

ocorreria com as demandas por deslocamento. 

Es inevitable que los individuos que buscan las mismas emociones, ya se 

trate de una carrera de caballos o de una gran ópera, se encuentren de un 

tiempo a otro en los mismos lugares. Como consecuencia, en la organización 

espontánea de la vida urbana, la población tiende por si misma a segregarse, 

no solo en virtud de sus intereses, sino también de acuerdo con sus gustos y 

sus temperamentos. […] Bajo la influencia de las fuerzas que actúan em la 

distribución y segregación de la población urbana, cada barrio pueda asumir 

el carácter de una <<región moral>>. Tales son, por ejemplo, las áreas de 

vicio que encontramos en la mayoría de las ciudades. (PARK, 1999, P. 81) 
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Percebe-se, neste sentido, que a abordagem ecológica, ao menos nestes primeiros 

escritos de Park, considera que na cidade indivíduos naturalmente buscam conectar-se em 

razão de seus interesses. Destaca-se o uso do termo “organización espontânea de la vida 

urbana” para se referir a conformação do “desenho urbano”, das localizações e da dinâmica 

urbana. O uso desta expressão revela a analogia ao caráter biológico desta análise, 

apresentando a organização da vida urbana como um fenômeno espontâneo de caráter 

orgânico, fruto de uma relação harmônica e em constante desenvolvimento. A segregação 

espacial nesta análise que, ao menos inicialmente, não diferencia ou incorpora o conceito 

sobre classe social, seria feita de forma espontânea, ou seja, fruto da distribuição de interesses 

distintos e organização espacial harmônica dos indivíduos. 

Para a primeira linha de trabalhos da Escola de Chicago, haveria uma constante 

evolução da forma da cidade em decorrência de uma natural concorrência pela localização 

em um espaço de livre competição. Mark Gottdiener ao citar seus principais expoentes cita, 

As campanhas ecológicas eram auto-reguladoras ou equilibradoras e, assim, 

por dedução, socialmente úteis (Park, 1936). Segundo Suttles, o mosaico 

urbano não era “a maquinação planejada ou artificial de alguém”. Parks, 

Burguess e McKenzie salientavam que a padronização espacial se 

desenvolvia a partir das “muitas decisões pessoais independentes, baseadas 

em considerações morais políticas, ecológicas e econômicas […] 

(GOTTDIENER, 1997, p. 43) 

De fato, para esta pesquisa, se considera que a cidade não é fruto da maquinação de 

um planejador único, pois não seria um único prefeito, arquiteto ou engenheiro a definir os 

rumos da cidade e suas configurações. Por outro lado, também não se entende que a cidade 

é simplesmente fruto de um complexo de decisões anônimas e individuais baseadas em suas 

próprias considerações igualmente complexas e individuais. O que se considera aqui é que 

este complexo social pode ser categorizado e analisado a partir de diferentes níveis de 

influência e interesses sobre a produção da cidade e de suas redes. 

Neste sentido, os trabalhos de Horacio Capel (1990 e 2013) e Roberto Lobato Corrêa 

(2011 e 2012) apresentam conceitos e explicações pertinentes para a discussão sobre os 

envolvidos na transformação da cidade. Para ambos, determinados grupos, em seus devidos 

contextos históricos, agem de forma direta e indireta a fim de garantir seus interesses sobre 
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o espaço. Neste contexto, o transporte seria mais uma dentre as redes de transformação da 

cidade, dentre as estruturas de disputa social. Uma tecnologia que conecta espaços e promove 

mudanças nos mesmos, sejam mudanças pontuais ou de escala mais ampla, sejam nos 

aspectos espaciais, sejam nos aspectos sociais.  Transformação que se dá a partir da agência 

de grupos sociais específicos que demandam a expansão, redução, concentração ou 

manutenção das redes a partir de seus próprios interesses econômicos e espaciais. 

Para Horacio Capel (2013), é preciso distinguir o agente do ator social justamente por 

diferentes sujeitos ou grupos terem formas distintas de atuação e influência no espaço urbano. 

Atores sociais correspondem a todo grupo ou indivíduo que atua na cidade, aqueles que 

habitam, trafegam, consomem ou produzem, dentre outras atividades. Sendo agente social 

todo aquele grupo ou sujeito que atua na produção do espaço da cidade. Naturalmente, como 

se tratam de categorias históricas, estão sujeitas a mudança. Atores podem passar a ser 

agentes a depender do contexto em que se encontram ou em razão de mudanças nas 

conjunturas sociais. Por se tratarem de categorias sociais, conflitos e acordos também 

acontecem e influenciam na transformação do espaço. 

Todo el conjunto de agentes que contribuyen a la conversión del espacio rural en 

espacio urbano puede ser considerados como agentes urbanizadores. Algunos de 

ellos son esenciales, por su iniciativa y capacidad de decisión, mientras que otros son 

secundarios o auxiliares, en cuanto que ayudan al proceso de toma de decisiones o 

son colaboradores necesarios en el de urbanización y edificación: técnicos de la 

construcción, abogados, planificadores, políticos, etc. Finalmente, el producto 

resultante (es decir, las parcelaciones o las construcciones realizadas) es adquirido 

por los usuarios de este espacio transformado, es decir, los consumidores para 

quienes se construye. Naturalmente, el proceso de cambio se puede realizar en varias 

ocasiones (CAPEL, 2013, pág. 18) 

Para o autor, é possível classificar estes agentes a partir de sua forma de atuação 

(individual ou em grupo), do tipo e intervenção (direta ou indireta), de sua relação com a 

inovação, dentre outras categorias possíveis. Promotores imobiliários são certamente agentes 

urbanos, visto que agem em busca de construir em determinada localização e buscam intervir 

no entorno a fim de manter seus interesses. Arquitetos, engenheiros e outros profissionais 

envolvidos neste mesmo processo, também podem ser caracterizados como agentes, variando 

sua influência a depender de sua relação com agentes promotores e outros envolvidos. Um 

arquiteto que projeta para determinado setor privado, atende aos interesses e demandas do 
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mesmo, mas pode também lhe ser concedida liberdade para projetar a partir de suas próprias 

técnicas, demandas e interesses, variando, portanto, sua influência como agente. 

Em torno da atuação destes atores e agentes na cidade, se encontra o Estado que, 

ainda segundo o mesmo autor, abriga diversos agentes públicos que, diferentes de agentes 

privados, teriam por princípio a melhoria do coletivo, de índices de qualidade de vida, do 

bem estar social, enquanto os agentes privados estariam em busca de seu próprio benefício 

econômico. Evidente que não se pode ser determinista e supor que haja homogeneidade de 

interesses por grupo social. Não se descarta a possibilidade de agentes públicos agirem 

irregularmente buscando também seus próprios interesses econômicos, mas para isto seria 

necessária uma análise mais profunda sobre suas atuações. Por princípio, ou como tipo-ideal, 

se considera que agentes públicos agem em razão de suas funções e objetivos dentro da esfera 

pública. Seguindo esta perspectiva, considera-se ainda que estes agentes públicos ou os 

privados, também entram em conflito entre si em razão de suas divergências de interpretação 

para cumprir seus objetivos.  

Los agentes públicos pueden actuar, en el marco del estado, en diferentes 

niveles: el del gobierno central, el regional y el local. Puede haber 

desacuerdos y conflictos entre dichos niveles [...] y dentro de cada uno de 

ellos [...] El concepto de interés general puede ser muy diferente según los 

diversos órganos de la administración [...] (CAPEL, 2013, pág. 19) 

A exemplo, uma secretaria de cultura poderia estar interessada em diversificar os 

pontos de cultura nas áreas periféricas de uma determinada cidade, enquanto a secretaria de 

trânsito poderia estar empenhada em ampliar as vias de acesso aos centros comerciais e de 

lazer. Ambas as secretarias agindo como órgãos do Estado, ambas agindo a partir do conceito 

de interesse público, mas suas ações sem integração estariam buscando consequências 

antagônicas. Em outro exemplo, mesmo diante das mesmas funções, níveis diferentes de 

governo também podem gerar conflitos entre seus agentes. A priorização de determinada via 

regional que passa pela cidade pode conflitar com interesses do governo local que buscaria 

priorizar os interesses dos moradores em detrimento dos passantes.  

Em trabalho anterior, descrevendo naquele momento o próprio Estado como um 

agente, Capel o explica como aquele com o papel de, por um lado, arbitrar sobre os diferentes 

conflitos entre outros agentes e, por outro lado, aquele que age para regular as atividades 

necessárias mediante pressão social diversa. O Estado, neste aspecto, seria um mediador e 
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regulador das relações sobre o espaço urbano (CAPEL, 1990). Ou seja, por meio de políticas 

urbanas, o Estado também atua, direta e indiretamente, através dos diversos órgãos e setores 

vinculados ao mesmo e que interferem na organização do espaço. Seria também uma função 

do Estado a intervenção direta na produção do espaço urbano através de investimento em 

diversas estruturas urbanas como moradia, infraestrutura, etc. Assim, 

[…] los organismos públicos no solo intervienen en la producción del 

espacio urbano a través de la producción de vivienda si de la política que 

acostumbra a denominarse urbanística, sino también a través de otras 

numerosas actuaciones de equipamiento. Diversos organismos adoptan 

sectorialmente decisiones que afectan a la organización del espacio urbano, 

y lo hacen frecuentemente con una absoluta falta de coordinación entre ellos. 

(CAPEL, 1990, p. 133) 

Ao considerar o sistema de transportes coletivos, um sistema que abarca boa parte da 

população em suas demandas diárias de deslocamento, são vários os grupos e indivíduos 

interessados em sua estrutura. A população em geral, consumidora da rede, normalmente sem 

poder de decisão direta sobre seu funcionamento, pode ser identificada como ator social. 

Aqueles que tem o poder de decisão para criação, modificação ou simplesmente extinção ou 

paralisação de itinerários, ou seja, proprietários (quando a rede é privada) e o próprio Estado 

e governos, podem ser considerados agentes deste processo. Isto não significa que um ator 

não possa atuar como agente, esta mesma população, consumidora da rede, pode, por 

exemplo protestar ou mobilizar-se interferindo nos processos de escolhas do fluxo. 

Esta abordagem também é trabalhada por Roberto Lobato Corrêa em “A produção do 

espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios”. Da mesma forma, para o autor, o 

espaço é produto social, não é fruto de organizações econômicas harmônicas ou de 

instituições supra orgânicas, “[...] É consequência da ação de agentes sociais concretos, 

históricos, dotados de interesses [...]” (CORRÊA, 2011, P. 43). Deste modo, para Corrêa, o 

Estado age a partir de diferentes formas de atuação, em diferentes eixos e perspectivas. 

Dentre suas formas, Corrêa as classifica em marco jurídico, taxação e produção. A primeira 

categoria sendo o Estado no papel de regulador baseado em leis que estabelecem as regras 

de atuação e produção no espaço urbano. A segunda categoria sendo parte de políticas 

definidoras de custos e condicionantes para atuação em determinados espaços. A última, por 

fim, sendo o Estado responsável por produzir as condições necessárias para o uso do espaço. 
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Neste último aspecto, seria então responsável pela implementação de ruas, de sistemas de 

energia, de saneamento, etc.  

O que se sabe para esta pesquisa é que as redes de transporte seriam uma das 

estruturas pela qual se alicerça a produção do espaço urbano. Estas redes teriam impacto em 

seus caminhos, suas dinâmicas e suas formas de organização. O Estado atuando como 

fiscalizador, regulador, mediador de conflitos, produtor direto e também produtor da 

infraestrutura, neste caso, da infraestrutura viária e das redes de transporte, seria então, 

importante instituição na produção do espaço a ser investigado. 

Como bem explicita Gabriel Medeiros, 

Como as redes técnicas de transporte são responsáveis pela 

articulação entre as partes e, portanto, pela efusão dos fluxos e pelas 

diferentes acessibilidades urbanas, o controle das redes denota - 

assim como na escala regional - uma relação de poder, exercida pelas 

administrações públicas que fazem uso de aparatos legislativos e 

ideológicos de controle das massas urbanas. (MEDEIROS. 2011. 

P28) 

As redes de transporte seriam produto de disputas de poder pela expansão, 

centralização, fragmentação ou simplesmente manutenção das próprias redes, estas que 

impactam o espaço em razão de interesses econômicos, demandas sociais e aparatos de 

controle por parte do Estado e de agentes privados. Neste sentido, podemos categorizar o 

conjunto de linhas de ônibus da cidade como rede técnica, ou seja, o conjunto de linhas de 

conexão produtoras de localizações e, portanto, com capacidade tanto de concentrar fluxos, 

quanto de excluir localidades (DIAS, 1994). Evidentemente que estamos tratando de uma 

rede flexível e apoiada em vias que permitem outros modais e formas de deslocamento. Por 

essa razão, se presume que seu impacto difere de outros tipos de redes mais rígidas como 

uma rede constituída por linhas férreas. No entanto, qualquer que seja o tipo de rede, tanto 

quanto entender a própria rede, sua conformação e seus envolvidos, é preciso entender 

sobretudo aqueles que atuam nessas redes e em outras dimensões de controle sobre o espaço. 

[...] isto é, aqueles agentes que se sobressaem dentro deste grupo, por estarem 

inseridos e se relacionarem em várias estruturas da sociedade capitalista, 

tanto estruturas tecnológicas, políticas, financeiras... Por serem elos dessas 

várias redes. Por formarem por sua vez uma rede, uma rede de poder. Por 
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saberem utilizar as vantagens de cada rede, catalisando, assim, maiores 

informações, energia e comunicação, viabilizando suas estratégias de 

atuação e obtendo maior controle e maior poder sobre os conjuntos 

sociotécnicos e, consequentemente, sobre a sociedade como um todo. 

(CUNHA, 2002, P. 269) 

É neste sentido que se enquadra aqui os agentes do Estado, a partir de seus diferentes órgãos, 

governos e instâncias governamentais como agentes a serem investigados com mais ênfase.  

Milton Santos em “Manual de Geografia Urbana” agrega esta abordagem ao 

explicitar algumas das formas do Estado interferir no Espaço, sejam nos processos de 

modificação da estrutura, dos fluxos, ou mesmo da localização dos grupos sociais, gerando 

processos de crescimento, centralização ou mesmo segregação. Mais que isso, Santos destaca 

o papel indireto destas relações das redes, agentes, e espaço 

[...] a cada ação direta do Estado, correspondem modificações internas no 

próprio âmago da cidade, mas também mudanças espontâneas que não 

estavam previstas e que as vezes não eram mesmo desejadas no momento de 

implementação da decisão. A fisionomia interna da cidade pode, assim, ficar 

profundamente modificada. (SANTOS, 2008, p. 188) 

Cabe remeter novamente ao papel de agentes sociais de forma direta ou indireta, 

planejada ou não, seja por meio de uma política de intervenção urbana em que o Estado busca 

de forma ordenada e consciente modificar ou influenciar determinada dinâmica urbana, ou 

de forma indireta, por meio de políticas diversas que busquem controlar ou intermediar outros 

fatores, mas que por consequência, acabam por influenciar a conformação da cidade. Dentre 

estas políticas, estão as políticas de habitação e as políticas de transporte que podem afetar 

apenas um destes fatores, mas, trazem externalidades de suas ações. Para Santos, a circulação 

(e por consequência, as tecnologias que a envolvem) é um epifenômeno, ou seja, resultado 

de outros fatores sociais, econômicos, “psicológicos” e urbanos. 

Quando os setores urbanos estão muito individualizados, os fluxos da 

circulação são relativamente simples e relativamente controláveis, o que 

interessa à administração e à polícia. […] Em certas cidades, como 

Alexandria, a clara separação entre os bairros de negócios e os bairros 
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residenciais, devido ao estreitamento e ao alargamento da cidade no sentido 

do cordão litoral, cria intensas correntes diárias de circulação de leste para 

oeste. […]  (SANTOS, 2008, p. 197) 

As áreas periféricas, segundo o autor, sofriam com a falta de investimentos em 

transportes organizados por se tratarem de bairros pouco rentáveis e, por esta razão, meios 

alternativos como táxis abarcariam este mercado. No entanto, vale destacar que quando o 

transporte coletivo é responsabilidade apenas do setor privado, os fluxos urbanos tendem a 

desfavorecer determinados grupos sociais ou determinadas regiões, intensificando ou 

estimulando fenômenos de segregação econômica que logo acarreta segregação étnica e 

social. 

Apenas para aprofundar e delimitar a discussão sobre os possíveis efeitos deste 

processo, considera-se adequada a separação e definição conceitual apresentada por Luiz 

César de Queiroz Ribeiro em Segregação Residencial e Políticas Públicas. Para Ribeiro é 

preciso separar Segmentação social da espacial e ainda da segregação em suas diversas 

perspectivas. Tais conceitos podem ser utilizados para diferentes fenômenos dentro de um 

contexto de uma sociedade contemporânea liberal. 

A divisão social pode, contudo, expressar não apenas a espacialização da 

diferenciação social, mas também a segmentação da sociedade. Esta ocorre 

quando existem barreiras que impedem a mobilidade social dos indivíduos 

entre as categorias. […] nas sociedades capitalistas, onde o mercado é o 

mecanismo central da ordem social e os valores igualitários são a base da 

cultura compartilhada pelos seus integrantes o termo segregação é pertinente 

como instrumento capaz de enunciar problemas da ordem social. Neste caso, 

a segregação residencial tem sentido para designar certas formas de 

segmentação socioespacial fundadas no controle institucional de recursos 

que desfrutam certas categorias para a manutenção ou ampliação de barreiras 

ao contato físico e social e, ao mesmo tempo, na imposição legítima ou não 

de uma ordem simbólica fundada na crença compartilhada que as pessoas 

são naturalmente iguais. (RIBEIRO, 2003, P 40); 

A segmentação socioespacial ou, mais especificamente, a segregação residencial 

poderia ser então fruto do controle institucional de recursos, sendo estes de investimento na 
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infraestrutura, em políticas de habitação ou mesmo no próprio transporte, na tecnologia que 

propicia fluxos originados em áreas mais distantes para os centros da cidade. Compreender 

a rede de transportes é compreender, portanto, as relações locacionais no entorno da mesma 

e no espaço em que não há sua presença. Por essa razão, compreender as redes de transporte 

perpassa também discutir as possíveis segmentações no espaço urbano. Discutir as redes é 

discutir suas causas e consequências. 

Foi abordado até então a dimensão social das redes no espaço, mas é preciso ampliar 

essa discussão para outras dimensões de análise. Corrêa apresenta três dimensões de análise 

das redes e de sua relação com o espaço. Para o pesquisador,  

As redes geográficas, como qualquer construção social, são passíveis de 

análise segundo diferentes dimensões. Sugerimos que três dimensões básicas 

e independentes entre si, cada uma delas incluindo temas pertinentes para 

análises específicas, podem descrever a complexidade da rede geográfica: a 

organizacional, a temporal e a espacial, envolvendo a estrutura interna, o 

tempo e o espaço. No que tange à dimensão organizacional, sugeriu-se que 

se considerassem os agentes sociais (Estado, empresas, instituições e grupos 

sociais), a origem (planejada ou espontânea), a natureza dos fluxos 

(mercadorias, pessoas, informações), a função (realização, suporte), a 

finalidade (dominação, acumulação, solidariedade), a existência (real, 

virtual), a construção (material, imaterial), a formalização (formal, informal) 

e a organicidade (hierárquica e complementaridade). A dimensão temporal, 

por sua vez, envolveria o conhecimento da duração (longa, curta), da 

velocidade dos fluxos (lenta, instantânea) e da frequência (permanente, 

periódica, ocasional). Finalmente, a dimensão espacial abrangeria o 

conhecimento da escala (local, regional, nacional, global), da forma espacial 

(solar, dendrítica, circuito, barreira) e das conexões (interna e externa). 

(CÔRREA, 2011, pág. 205) 

A complexidade na análise de uma rede leva o autor a categorizá-la em distintas 

dimensões que por sua vez abarcam diferentes categorias. As categorias são independentes e 

auxiliam na investigação. Uma rede material de transporte abarca vários destes aspectos 

como rede que permite o fluxo de pessoas, mas nem todos são pertinentes ao objeto desta 
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pesquisa. É preciso apenas compreender que analisar as redes é analisar seus caminhos no 

espaço, mas é também analisar seus pontos, seus nós, seus espaços centrais, os envolvidos, 

sua finalidade, etc. É sobre seus caminhos e seus pontos de conexão que se considera 

necessário discutir também sobre centralidade, sobre a consolidação de centros na cidade a 

partir das próprias redes e de sua forma de organização. 

Como expõe Sposito, para se discutir sobre a cidade e suas áreas periféricas, é 

essencial que se discuta sua centralidade. Para se discutir as áreas sem infraestrutura, é 

preciso discutir em conjunto sobre as áreas que as concentram, é preciso discutir sobre os 

centros da cidade e sobre sua centralidade (SPOSITO, 1991). Neste sentido, considera-se 

aqui que para se compreender as relações das redes com as localizações e com sua própria 

conformação no decorrer do tempo, é preciso discorrer sobre os espaços para os quais a 

própria rede de transportes estabelece preferência para produzir a circulação, concentrar 

caminhos e consequentemente consolidar centros espaciais. Corroborando com Castells, a 

autora afirma em outra obra que “[...] a cidade é ao mesmo tempo o lugar da produção e do 

consumo e os espaços serão consumidos tanto para a produção de bens e serviços, como para 

a reprodução da força de trabalho, e para a circulação, permitindo que a troca se realize” 

(SPOSITO, 1991). A cidade, sendo uma estrutura conformada a partir das relações sociais, 

se dividiria a partir delas próprias. Isso não significa uma cidade fruto de determinismos em 

razão do social ou de espaços de uso exclusivo para determinados segmentos ou categorias, 

mas uma cidade em que determinados espaços centrais se formam a partir do conjunto de 

relações sociais que privilegiam determinados usos e promovem o predomínio destes em 

determinados espaços. Tal estrutura é parte do processo histórico, e portanto, suscetível à 

transformação a depender das mudanças sociais, econômicas, políticas, tecnológicas, etc. Em 

meio a esta discussão, a autora aponta para uma definição de centro 

No interior da cidade, o centro não está necessariamente no centro 

geográfico, e nem sempre ocupa o sítio histórico onde esta cidade se 

originou, ele é antes de tudo ponto de convergência/divergência, é o nó do 

sistema de circulação, é o lugar para onde todos se dirigem para algumas 

atividades e , em contrapartida, é onde todos se deslocam para a interação 

destas atividades aí localizada com as outras que se realizam no interior da 
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cidade ou fora dela. Assim, o centro pode ser qualificado como integrador e 

dispersor ao mesmo tempo (SPOSITO, 1991, pág. 6). 

Entende-se que o centro, sendo um espaço que concentra atividades e dinâmicas, o 

nó do sistema de circulação, portanto, tanto quanto as próprias redes e suas extensões, é 

também espaço de agência social pela sua manutenção e pela manutenção das atividades e 

redes que o definem. Desse modo, a rede cresceria ou se concentraria mais em razão do centro 

do que o centro em razão das redes, a partir de fatores como aumento populacional e até a 

popularização dos automóveis viria a crescer ou se subdividir em sub-centros. A autora 

observa em outro trabalho que a partir da primeira metade do século XX, com a difusão dos 

automóveis e desenvolvimento de novas localidades, os centros se expandem, geram sub-

centros ou mesmo a cidade passa a produzir novos centros (SPOSITO, 1998). O fato é que 

nesta relação, as redes de transporte se apresentam, portanto, como articuladoras dos fluxos, 

da conexão entre centros, da consolidação de novos e também como instrumento de pesquisa 

para a investigação da produção destes a partir de suas transformações na dimensão espacial 

e temporal. 

Baseado na fundamentação teórica apresentada, considerou-se para esta pesquisa a 

identificação e análise das redes de transporte com a devida caracterização apresentada por 

Corrêa (2011). A partir disto, buscou-se conectá-la com a caracterização e espacialização das 

áreas centrais (SPOSITO, 1991) de Natal para o período estudado. Diante destes dados, para 

entender a lógica de produção desta rede, investigou-se as motivações em torno de suas 

transformações, para a partir disto investigar aqueles que tiveram influências diretas em sua 

produção. Neste sentido, analisou-se a atuação de agentes urbanos, sobretudo o Estado como 

responsáveis pela formação das redes de transporte e, consequentemente, pela consolidação 

de áreas centrais. Por mais que se reconheça a participação de atores urbanos distintos como 

influenciadores indiretos ou pontuais deste processo, em razão da documentação utilizada, 

como se verá adiante, a investigação se concentrou nos elementos possíveis de análise em 

série. 
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1.2 Interações com o passado da cidade: História, imprensa e documentação. 

 Ao ser a proposta metodológica uma abordagem territorial, urbana e, em certa 

medida, geográfica, mas constituindo esta pesquisa uma análise histórica, se fez necessário 

um embasamento metodológico para moldar a abordagem proposta à documentação 

utilizada. Como exposto na introdução, este trabalho fará uso de fontes oficiais, como 

projetos e decretos de lei, mas se fará uso sobretudo das fontes da imprensa local em razão 

do tipo de informação abordada e da grande quantidade de documentos à disposição.  

 A Ordem, O Poti e o Diário de Natal foram os principais jornais pesquisados, jornais 

com grande alcance no período de publicação e com grande número de edições nos acervos 

disponíveis, sendo as edições de O Poti, a série de documentos principais para esta pesquisa. 

A partir deste jornal, foi possível traçar itinerários através de notas oficiais e notícias diárias, 

identificar atores e agentes urbanos envolvidos com a questão do transporte e investigar 

consequências e desdobramentos desta questão na cidade. Evidentemente, como se trata de 

uma documentação jornalística, é preciso, antes de descrevê-la, abordar os aspectos teóricos 

em torno de sua utilização. É preciso delimitar limites e possibilidades deste tipo de fonte. 

Para isto, se fez um breve histórico da questão da fonte e documento na escrita da História e 

no uso de jornais como fonte central de pesquisa. 

 A discussão em torno do jornal como fonte histórica e, posteriormente, como possível 

fonte principal em uma pesquisa, como afirma Tânia Regina Luca (2005),  é tema de debates 

na historiografia há mais de um século, mas só nas últimas décadas foi possível presenciar 

trabalhos nacionais que fossem desenvolvidos a partir desta abordagem. Isto se deve ao fato 

de que havia uma tradição intelectual dominante no fim do século XIX e início do XX em 

que o trabalho do historiador era o trabalho pela verdade sobre o passado e esta verdade 

apenas poderia ser alcançada a partir de documentos neutros, imparciais e objetivos, ou seja, 

documentos oficiais de governo (LUCA, 2005). Jaques Le Goff (2003) recorre aos Analles 

e a March Bloch para  relembrar que nas primeiras décadas do século XX, a historiografia 

europeia já havia consolidado a ideia de que todo material produzido, utilizado ou 

pertencente ao ser humano, seja texto, imagem, objeto ou mesmo vestígio orgânico, pode ser 

percebido como potencial documento de análise histórica. 
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 Para Le Goff, o documento, tanto quanto a ação do historiador, é produto de um 

processo consciente, ativo e parte de um determinado contexto social. O documento é produto 

social e sua preservação, seja pela guarda, seja pelo esquecimento, de mesmo modo, também 

é. 

[...] O documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o 

ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro 

lugar analisados desmistificando-lhe o seu significado aparente. O 

documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para 

impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de 

si próprias. No limite, não existe um documento-verdade. Todo o documento 

é mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo [...] (LE GOFF, 

p. 548, 2003) 

 

Cabe ao historiador fazer a crítica documental, delimitar o contexto de produção e possíveis 

intenções de determinado documento. Cabe ao pesquisador identificar presenças, ausências 

e justificativas em cada documento. É preciso compreendê-lo, e mais que isso, é preciso 

compreender as razões em torno de seu uso e de seu deslocamento para fora de seu lugar de 

preservação. É preciso renunciar à ingenuidade e lidar criticamente e conscientemente com 

uma via dupla de intenções, a do historiador e a do próprio documento. 

 Considerando o aspecto social da produção documental histórica, considerando o 

aspecto ausente de objetividade e neutralidade de todo documento histórico, convém abrir 

mão das percepções tradicionais sobre o jornal como fonte suspeita, modo como as 

percepções da historiografia tradicional compreendiam este tipo de documento. Para Maria 

Helena Capelato (1988),  

A imprensa constitui um instrumento de manipulação de interesses e 

intervenção na vida social. Partindo desse pressuposto, o historiador procura 

estudá-lo como agente da história e captar o movimento vivo das ideias e 

personagens que circulam pelas páginas dos jornais. A categoria abstrata 

imprensa se desmistifica quando se faz emergir a figura de seus produtores 
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como sujeitos dotados de consciência determinada na prática social 

(CAPELATO, 1988, p. 21). 

Conforme a autora, como qualquer outro documento, o jornal é fruto dos agentes 

sociais que o produzem. Considerando que verdade e mentira são ambas importante, 

considerando o jornal como produtor de informações, opiniões e agente histórico, bem como 

todo órgão produtor de documentos, deve-se considerar sua autenticidade, confirmação das 

informações e seus produtores. Deste modo, como toda fonte, deve-se fazer o trabalho de 

crítica documental, validando-o como documento, sendo possível considerar o jornal, 

inclusive, como fonte principal, estando ciente de suas particularidades e limitações. 

Nesta mesma perspectiva, Tania Regina de Luca (2005), sugere caracterizar o 

máximo de informações possíveis sobre determinada imprensa, para que seja possível 

compreender sua atuação e a natureza de suas informações. A partir disto é possível validar 

a fonte e compreender sua articulação com a sociedade e sua forma de produzir informações. 

Para isto, sugere-se a caracterização do periódico ao identificar a organização do conteúdo, 

o grupo responsável pelo periódico, bem como identificação de colaboradores, receitas e 

público.  

É neste sentido que se entende ser possível extrair do jornal informações verídicas e 

relevantes a respeito de itinerários, meios de transporte e sua relação com a cidade. Sendo 

necessário apenas atentar-se ao fato que silêncios, ausências, também fazem parte da análise 

e neste sentido trata-se sempre de uma análise parcial e que observa a cidade, suas redes e, 

principalmente, seus agentes, a partir dos fragmentos que os jornais se interessaram em 

reproduzir. A apresentação de itinerários e, principalmente, as reclamações sobre 

determinadas linhas, não podem ser entendidas como as únicas reclamações ou os únicos 

itinerários, mas aqueles que interessaram aos jornalistas apresentarem. Da mesma forma, 

analisar agentes urbanos a partir dos jornais, é analisar indícios de suas relações e atuações. 

Analisar agentes urbanos em série histórica de duas décadas, é analisar também os momentos 

em que conflitos ou mesmo agentes urbanos desaparecem das folhas de jornais. A rede de 

ônibus deve ser analisada não pela quantidade de aparições (elemento apenas que consolida 

a veracidade ou precisão de determinada informação), mas pelo seu conteúdo (trajeto, 

distância, preço, etc.). Já os agentes responsáveis por ela são analisados a partir da forma que 
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o jornal produz suas atuações e expressões. Por esta razão, analisou-se, principalmente o 

papel do Estado e de proprietários, enquanto outras vozes como a própria população 

consumidora dos transportes ficaram limitadas a aparições pontuais e indiretas. 

A partir da base teórica e metodológica apresentada, fez-se o recorte espacial de 

análise na cidade de Natal. Capital do estado do Rio Grande do Norte, situada no litoral da 

região Nordeste do Brasil, tem os bairros da Ribeira e Cidade Alta como localizações dos 

primeiros centros da cidade. Como se verá adiante, nas primeiras décadas do século XX, a 

cidade limitava-se às regiões próximas destes bairros e o principal meio de transporte de 

passageiros eram os bondes. A cidade cresceu gradativamente e modificou suas relações 

espaciais e com a presença de um novo modal, o ônibus, novas redes e disputas sociais 

surgiram. Nos dias atuais o espaço intra-urbano tem como importante modal de transporte 

coletivo os ônibus e os bondes já não circulam. A cidade cresceu para diversas áreas 

litorâneas e para a região Norte, articulando novas vias de circulação e apresentando novos 

eixos de crescimento urbano. No entanto, no momento em que os ônibus se difundiram como 

modal de transporte coletivo em Natal, o contexto espacial era outro. A partir da década de 

1950 o transporte coletivo da cidade passou a ser dominado pelo ônibus. Um momento de 

maior liberdade para a construção de novas conexões em razão da flexibilidade dos 

itinerários. Os centros da cidade, por sua vez, ainda se mantinham os mesmos, inicialmente 

na Cidade Alta e Ribeira, podendo posteriormente se destacar também o bairro do Alecrim 

(Mapa 01). Tratou-se de um contexto espacial, político e social que se manteve até a década 

de 1960 quando houve o golpe civil-militar em 1964. Por esta razão, fez-se o mencionado 

recorte espacial e temporal buscando responder à questão inicial até um momento de ruptura 

institucional.  
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MAPA 01: A CIDADE DE NATAL CONTEMPORÂNEA COM DESTAQUE PARA 

PRIMEIROS BAIRROS. 

 

FONTE: Mapa dos bairros de Natal.  Encontra Rio Grande do Norte. Disponível em: 

http://www.encontrariograndedonorte.com.br/mapas/mapa-bairros-de-natal.htm. Acessado 

em: 05 de abril de 2020. 
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Diante do contexto apresentado e para alcançar os objetivos pretendidos, nesta 

pesquisa se fez uso de jornais em circulação na cidade. Analisou-se seus respectivos 

editoriais, posicionamentos e defesas dos articuladores dos jornais e, quando possível, 

utilizou-se de bibliografia auxiliar para compreender a atuação dos jornais estudados. Deste 

modo, realizou-se um breve estudo a respeito dos principais jornais estudados buscando 

identifica-los com mais precisão e posicioná-los em seus contextos de atuação no meio 

urbano.  

A Ordem: 

 A Ordem foi um jornal local inaugurado em 14 de julho de 1935 por membros da 

Ordem Mariana da igreja católica com a missão de “[...] concorrer para o restabelecimento 

da ordem, cujo reinado urge implantar em todos os sectores de actividade do homem” (A 

ORDEM, 1935)1. Assumindo-se como jornal de católicos, A Ordem se apresentava como 

jornal combativo disposto a pensar soluções para estabelecer no século XX uma sociedade 

conforme os preceitos de sua ordenação. Assumindo-se anticomunista desde sua fundação e 

articulando-se com líderes integralistas, com artigo de Plínio Salgado em sua primeira 

edição2, o jornal se posicionou a frente na luta pelo conservadorismo. 

 Para Marcelo Furlin e Rafael de Aguiar, por mais que o movimento dirigente do jornal 

se colocasse acima de partidos e da política, alinhava-se ao integralismo e, em certos 

momentos, a políticos conservadores em sua luta anticomunista e pela frente católica. 

Caberia ao jornal informar e doutrinar na ordem católica, ao mesmo tempo que se devia 

combater aqueles que a rejeitavam. Neste sentido, A Ordem pautou uma preocupação com a 

política e com aspectos que pudessem afetar a fé, como a educação, pauta recorrente nas 

propostas e matérias do jornal (FURLIN; AGUIAR, 2018).  

 
1 Neste trabalho optou-se por preservar a grafia original de todos os documentos citados, independente da 

existência de variações linguísticas ou de erros ortográficos. Manteve-se também as letras maiúsculas conforme 

apareciam desta forma em destaques nos textos originais a fim de preservar as intencionalidades pretendidas 

com a formatação do texto. 

 
2
 Em A Missão da Imprensa (PLÍNIO, 1935), artigo publicado na primeira edição do jornal A Ordem, o 

integralista afirma, dentre outras coisas, que a imprensa tem o papel de difundir a boa doutrina, doutrinar as 

classes, conduzir o país para suas finalidades. 
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Entende-se por esta razão que informes sobre a cidade e especificamente sobre o 

transporte, não teriam tanta importância nas páginas deste jornal, limitando-se a informar 

horários e itinerários. Eventualmente, publicando críticas pontuais a ausência de transportes 

coletivos em áreas suburbanas com finalidades de lazer, como identificamos nesta pesquisa. 

Não era interesse do jornal levantar revoltas e críticas que não fossem aos seus inimigos 

declarados. Desse modo, a ausência de críticas e reclamações não expressa ausência de 

relevância do tema no período estudado e muito menos ausência de agentes urbanos em 

conflito. O silêncio sobre o transporte revela apenas o interesse desta fonte de dados sobre a 

questão do transporte urbano. 

 

Diários Associados e O Poti: 

 A principal fonte desta pesquisa, O Poti, foi um jornal vinculado ao Diários 

Associados, empreitada de Assis Chateaubriand, influente proprietário de serviços de 

comunicação no Brasil em meados do Século XX. As narrativas de memória publicadas no 

site oficial do Diários Associados, evocam uma imprensa atuante, agente de mudança 

nacional. De acordo com artigo publicado no site do Diários Associados, 

A história do grupo está, ao mesmo tempo, interligada à da modernização da 

comunicação no Brasil, bem como à própria história do País, tal o 

envolvimento dos Diários Associados nos fatos que marcaram nossa 

sociedade nessas dezenas de anos. Ousadia, modernidade e espírito 

nacionalista inspiraram o jornalista Assis Chateaubriand a dar origem, em 

1924, aos Diários Associados, lançando veículos de comunicação brasil 

afora, que são, até hoje, referência de qualidade e de compromisso com a boa 

informação (DIÁRIOS..., 2009).  

 Em uma época em que, segundo Bibiana Dias (2008), o jornalismo editorial centrava-

se na figura de seu editor, Assis Chateaubriand ditou as ideias gerais do conglomerado. Ainda 

de acordo com a mesma autora, seria em parceria com o governo de Getúlio Vargas que 

Chateaubriand lançou a revista O Cruzeiro, impresso de grande influência nacional e que 

mais tarde veio a criticar o mesmo governante.  As páginas de sua revista seguiram a mesma 

linha de apoios e desavenças de sua vida pública, fazendo a crítica ao ex-presidente no 

momento que este não mais se aliava ao editor-chefe do Diários. 
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 Na cidade do Natal, o Diários Associados se fez presente por meio do Diário de Natal 

e de O Poti, jornais de equipe potiguar, sendo inicialmente o primeiro o jornal da tarde e o 

segundo o jornal da manhã. Teve em seu quadro inicial Djalma Maranhão, Rivaldo Carvalho, 

Romualdo Carvalho e Valdemar Araújo. Posteriormente, em 1942, o jornal foi vendido para 

Rui Moreira Alves. Assim como as memórias da rede nacional, as memórias do Diário de 

Natal evocam um jornal defensor da democracia e atuante, no caso regional, interessado em 

defender o estado do Rio Grande do Norte (LIMA, MOURA, 2012). 

 Na primeira edição em 29 de julho de 1954, O Poti, dirigido por Edilson Varela e 

tendo como gerente, José Cavalcanti Melo, inaugura-se como órgão de imprensa intelectual, 

a serviço do Rio Grande do Norte. Com textos de apoio do então governador Silvio Pedrosa 

e do então vice-presidente Café Filho, duas lideranças na política local, o jornal se mostrava 

articulado com a classe política, ao mesmo tempo que afirmava existir para criticá-la. 

[...] Sua vigília e seu esforço, agora iniciados, não o farão [calar] nem 

permanecer omisso ou indiferente aos problemas que condicionam a vida 

democrática, a existência do regime e das instituições, o comportamento dos 

homens aos cargos e o dever da severidade nas horas em que o sentimento 

público for prescrito e aviltado pelos governantes. E sempre essa vigília e 

esse esforço serão espontâneos e sinceros a colaborar com todas as classes, 

ao aplaudir as boas medidas e os atos acertados e justos (O POTI, 1954a). 

Já na segunda página do jornal, o editorial da primeira edição inicia fazendo crítica a 

situação financeira do governo do estado do Rio Grande do Norte, que aumenta suas despesas 

ano a ano. A coluna editoriais apresenta “[...] O que é isso? Uma frase apenas definirá essa 

sofreguidão suicida do Legislativo de sucumbir abraçado ao Executivo na água morta da 

inflação: - O governo perdeu o controle à situação e resta ao povo escolher melhores e mais 

dignos dirigentes” (O POTI, 1954b). O jornal estava preocupado em moldar a opinião pública 

para as eleições que logo viriam. Cabia ao povo tomar consciência da real situação dos eleitos 

e do governo, para decidir, para uma revolução pelo consentimento, como se intitula o 

segundo editorial do jornal (O POTI, 1954c) 

 A coluna Editoriais do jornal O Poti revela uma atuação em temas diversos e com 

críticas direcionadas nesta e em outras colunas. Na quarta edição, o jornal fazia crítica as 
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empresas de transporte da cidade, ao mesmo tempo que responsabilizava o prefeito por 

ausência de fiscalização. (O POTI, 1954d) Ao mesmo tempo, em coluna assinada por Athaíde 

na mesma página, acusava-se os eleitos pela União Democrática Nacional (UDN), mesmo 

partido do então prefeito - de fazer nada além de disputas de cargos (ATHAÍDE, 1954). A 

política do jornal seguiu articulada com uns e crítica a outros. Com as aproximações das 

eleições, foi feito elogio à imparcialidade do então governador Silvio Pedrosa em razão de 

sua condução diante das eleições (O Poti, 1954e). 

O jornal seguiu desenvolvendo articulações políticas com aqueles que se alinhavam 

aos interesses e ideais da linha editorial dele. Na década seguinte, mais especificamente, em 

1964, o jornal publicou matéria em apoio à candidatura de Djalma Maranhão, então prefeito, 

para o cargo de governador do estado do Rio Grande do Norte (GRIMALDI..., 1964). Com 

o golpe de 1964, o jornal passou apenas a informar em notas factuais o desenvolvimento do 

processo criminal que agora considerava o ex-prefeito como subversivo (PRISÃO..., 1964). 

Não houve mais defesa ao Djalma Maranhão ou mesmo questionamento ao processo. O 

Diários Associados, ao menos no âmbito local, estaria em suas críticas ao governo 

interventor, menos crítico, apenas informando sobre os processos do novo regime 

(CABEÇAS..., 1964). Em setembro do mesmo ano, já não havia dúvidas para o jornal sobre 

a culpa do ex-prefeito. Em matéria “Inquérito da subversão comprovou, no Rio Grande do 

Norte: Sublevação das massas para implantação de uma República Socialista, no país” 

(INQUÉRITO..., 1964), Djalma Maranhão já aparecia como subversivo condenado e 

articulações com ele seriam provas de ação subversiva.   

O Diário de Natal, que na década de 1960 continuou a ser publicado diariamente 

enquanto O Poti se tornou edição de domingo, seguiu a mesma abordagem. Em relatório 

publicado em setembro, o jornal expôs o ex-prefeito como subversivo articulado contra o 

regime (RELATÓRIO..., 1964). De um jornal crítico da situação do transporte na capital, 

fosse ao prefeito, inspetores ou mesmo aos empresários, passou a ser um jornal informativo, 

de críticas pontuais e de caráter técnico e moderado (TÉCNICO..., 1964). 

Analisar a associação de Diários Associados como fonte principal a esta pesquisa, é, 

portanto, reconhecer suas articulações políticas como jornal local que se associava com 



36 

 

grupos próximos ao poder estatal. Identificar esta característica é perceber, do mesmo modo 

que em outros jornais locais, determinados silêncios na década de 1960 e até mesmo 1950 

não expressam a inatividade de grupos sociais pertinentes a esta pesquisa. Tal ausência nas 

folhas deste jornal revela apenas o interesse editorial do momento, capaz de moldar a forma 

e abrangência de sua crítica ao interesse da época. 

A análise das fontes apresentadas em diálogo com o referencial teórico proposto 

permitiu explorar as potencialidades do uso de jornais enquanto documentos históricos. Por 

um lado, a análise do cotidiano registrado nos jornais permitiu a compreensão de detalhes 

não disponíveis em documentos oficiais. A condição dos veículos, a relação dos itinerários 

com os bairros e até mesmo as disputas e reclamações de diferentes setores da sociedade 

sobre a forma que o transporte interagia com o espaço da cidade só pôde ser estudado por 

meio dos jornais. O cruzamento deste material com as fontes oficiais foi o que permitiu o 

estudo apresentado nos capítulos seguintes que divide a análise documental em três partes, 

elementos espaciais, discursivos e sociais do objeto estudado. 
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CAPÍTULO 02: O TRANSPORTE DO PROGRESSO E A DITADURA DOS 

ÔNIBUS - OS DISCURSOS SOBRE O TRANSPORTE COMO PAUTA POLÍTICA 

DA CIDADE  

 

2.1 A questão da circulação: Organização e representação dos transportes 

brasileiros na primeira metade do Século XX.  

 

Na escala nacional houve um grande avanço no desenvolvimento de um sistema 

viário após a segunda guerra mundial e, sobretudo, durante o Governo Vargas. Antes deste 

período, por mais que houvessem iniciativas e planos em produção, eram várias as 

reclamações e problemas de conexões entre cidades. “O sistema rodoviário ainda 

engatinhava. Por sua vez o sistema ferroviário, completamente insatisfatório, era objeto de 

lástima constante [...]” (LIMA NETO, 2001, p. 251). Foi apenas em meados da década de 

1950 que houve uma intensificação do desenvolvimento das linhas e conexões viárias no 

Brasil. Este fato se dá pela implantação da indústria automobilística e pela criação de Brasília 

que fez parte de um processo de integração nacional. (LIMA NETO, 2001, p. 259). Dessa 

forma, é possível classificar este processo em ao menos duas fases, primeira e segunda 

metade do século XX. É preciso considerar ainda que as experiências regionais e municipais 

possuem particularidades e por mais que o contexto de políticas nacionais tenha de fato 

intensificado o processo a partir de 1950, e sobretudo de 1960, é preciso analisar a 

transformação dos espaços e de suas redes de transporte no espaço intra-urbano e, 

principalmente, é preciso analisar como se deram as articulações entre agentes urbanos no 

contexto da própria cidade e no contexto de implementação de políticas externas a este 

contexto espacial. 

A organização do transporte público na escala nacional passou por diferentes modais 

e formas de organização política e espacial. Tais organizações e modais foram influenciados 

por agentes urbanos interessados na valorização ou manutenção de suas propriedades. Em 

certos momentos e contextos, este processo foi influenciado por políticas de organização e 

integração nacional. Em outros momentos, sofreu pressão e influência da população usuária 

do transporte evidenciada pela mídia jornalística ou representada pelos vereadores nas 
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câmaras municipais. Neste último caso, diversas foram as representações a respeito destes 

meios de transporte, algumas mais líricas e poéticas em crônicas, poesias, contos, etc, outras 

mais objetivas e literais como em crônicas de jornais, reclamações de usuários e opiniões 

jornalísticas sobre o passado ou futuro do transporte nas cidades. Em maior ou menor nível, 

estas formas de representação também são importantes para entender a forma que os grupos 

sociais envolvidos direta ou indiretamente na organização dos transportes na cidade viam os 

mesmos e atuavam pela sua transformação. Compreender esta relação na escala nacional e 

no contexto de diferentes cidades brasileiras auxilia a analisar a organização dos transportes 

pelos agentes urbanos da cidade de Natal.  

Além de compreender as mudanças administrativas na forma de pensar a cidade, é 

preciso também se atentar aos processos que conectam regiões, pois como explicita Flávio 

Villaça “As vias regionais de transportes constituem o mais poderoso elemento na atração da 

expansão urbana” (VILLAÇA, P. 85). O espaço intra-urbano é transformado por dinâmicas 

internas e externas e por mais que aqui o foco esteja nas dinâmicas internas da cidade, 

considera-se a importância de pensar também o externo. Diante desse contexto, sabe-se que 

para entender as representações que determinados grupos sociais fizeram sobre o transporte 

e como articulavam-nas para intervir na cidade, é preciso também atentar-se, quando 

possível, para as relações espaciais que estes grupos tinham no espaço intra-urbano e para 

além dele. 

Antes de avançar sobre as representações locais e articulações discursivas, é preciso 

entender que desde 1910 já se falava sobre o avanço dos transportes como organização 

estatal, como iniciativa privada e como representação de uma nova fase para o território. 

Durante a Primeira República, o Governo Federal passou a investir na construção de rodovias 

para conectar o país. 

O Decreto nº 8.324, daquela data (25 de outubro de 1910), previa subvenções 

a serem pagas pelo governo por quilômetro de rodovia construída dentro das 

especificações de projeto e execução dele constantes que pretendiam 

introduzir no País padrões mínimos de tecnologia rodoviária. O Decreto 

também autorizava a criação de serviços subvencionados de transporte 
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rodoviário de passageiros e cargas por automóveis. (LIMA NETO, 2001, P. 

176) 

 

Os participantes do I Congresso Paulista de Estradas de Rodagem, ocorrido em 1917, 

expunham sobre a necessidade de modernizar as estradas de automóveis, visando disseminar 

as práticas pelo país e ao mesmo tempo, faziam críticas aos descasos governamentais para a 

estrutura férrea já nesse período. Durante o mesmo período, ou mais especificamente, alguns 

anos antes já na primeira década e também no contexto de São Paulo, surge o Automóvel 

Club Paulista e, em seguida, o Automóvel Club do Brasil. Entidades inicialmente esportivas, 

mas que passaram rapidamente a desempenhar um papel na articulação para o 

desenvolvimento rodoviário e automobilístico nacional. (LIMA NETO, 2011, P. 177) 

Havia, do ponto de vista rodoviário uma ação desde o início do século para se investir 

nas rodovias e no transporte nacional em si. Destaca-se ainda que estes investimentos em 

novas tecnologias e na modernização das estradas não eram iniciativas individuais de 

determinado grupo social. Percebe-se que tais investimentos eram, desde suas primeiras 

iniciativas na República uma agência governamental motivada e, por vezes, gerenciada a 

partir de ações de grupos sociais específicos de fora do Estado. Quando o Automóvel Club 

se mobilizava para pautar politicamente esta iniciativa, temos uma entidade esportiva privada 

se colocando como grupo interessado em uma sistematização da rede técnica de transportes 

e do setor automobilístico com objetivo de modernizar as redes de deslocamento, de 

modernizar o país, o que para a entidade significava maiores espaços de atuação para a razão 

de sua existência, o automóvel. Ao analisar a atuação de uma organização, é sempre 

importante avaliar a razão de sua existência enquanto grupo, entidade ou instituição, pois há 

de se considerar seus interesses como tal. 

O Estado, por sua vez, atuava inicialmente vinculando-se ao setor privado ao 

contratar empresas interessadas em desenvolver as rodovias, mas sem legalmente perder o 

controle das mesmas e nem mesmo das tecnologias e ideais envolvidos. A relação entre o 

Estado e o Automóvel Club é um exemplo deste processo. 

Cabe ressaltar que foi de um evento promovido pela entidade que surgiu a 

ideia da criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, bem 
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como a de um fundo nacional para a construção de estradas, que seria 

posteriormente institucionalizado no Governo de Washington Luís. (LIMA 

NETO, 2001, P. 178) 

O setor público, portanto, sempre teve certa autoridade e controle, ao menos legal, 

sobre os processos desenvolvidos. Vinculando-se isto aos ideais de modernização e conexão 

das cidades e dentro delas, considera-se que houve sempre uma relação entre Estado e 

entidades privadas motivadas por diferentes interesses e representações de futuro das 

mesmas. 

Sabe-se que o pensamento urbanístico e ideias sobre políticas urbanas adotadas 

circularam pelo país. Como expõe Maria Cristina Leme (1999), a primeira fase de 

profissionais atuando na modificação das cidades até a década de 1930 vieram de escolas de 

engenharia e projetavam a partir das cidades já existentes. Com formação nos cursos de 

engenharia em estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, entre outros, os profissionais 

formados neste período atuaram em áreas como saneamento, sistema ferroviário e sistema 

viário, em resumo, em obras de melhoramento urbano. Neste contexto, de acordo com a 

autora, 

A circulação era outra questão extremamente importante, mobilizando todas 

as cidades tratavam-se de transformar as estruturas urbanas herdadas de uma 

economia colonial em que a circulação se fazia mais como passagem entre 

as cidades e os centros produtores. Alargavam-se as ruas adequando-as aos 

novos meios de transporte, principalmente, o bonde (LEME, 1999, p. 22). 

O sistema viário se desenvolveu ao mesmo tempo que se concebia uma nova forma 

de pensar o território e as cidades brasileiras. Leme evidencia que estas transformações não 

aconteceram ao acaso nos espaços intra-urbanos. Elas aconteceram remodelando ou 

expandindo áreas centrais além de projetarem novos modelos de cidade. Alargar, pavimentar 

e expandir vias se apresentava tanto como uma forma de adequar a cidade para os novos 

modais de deslocamento, como também produzia assim uma cidade com novas distâncias e 

configurações. Citando como exemplo Niterói (RJ), a autora afirma 

[...] A questão da circulação já está presente na definição de posturas para o 

alinhamento de edifícios, na abertura, alargamento e prolongamento de vias. 

Mas não é apenas a fluidez do tráfego que servem estas normas. Está sendo 
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elaborado um novo modelo de cidade com ruas largas, casas alinhadas, 

praças e parques com desenhos definidos de canteiro. Não é mais o acaso, 

mas o projeto do engenheiro que define as áreas centrais das cidades. 

(LEME, 1999, pág. 24-25) 

Em Recife o processo seria similar, por mais que talvez surgido a partir de um estopim 

diferente. Segundo a autora, as ideias de reforma passaram a ganhar força com os ideais de 

modernização nacional. Soma-se a estes ideais as reformas do porto da cidade que 

propiciaram o contexto político para outras reformas urbanas e transformações sociais 

(LEME, 1999). Em meados do século, dentre os planos, LEME destaca o de Fernando de 

Almeida no qual 

[...] propôs uma remodelação radical da área central com o estabelecimento 

de um traçado, que parece não ser fruto de um estudo profundo da realidade. 

Esse traçado procurou propiciar uma circulação fácil e rápida dentro da 

cidade, ligando pontos distantes através de avenidas-bosques [...] Estes 

bulevares procurava “arejar” os densos interiores dos bairros centrais, 

criando uma imagem de modernidade (luz, espaço e arborização e 

revalorizar monumentos com enquadramentos e perspectivas à maneira e 

Haussmann (LEME, 1999, p. 293) 

Independente da aplicação ou não desta proposta, a sua existência por si é evidência 

para a circulação das ideias de modernização das cidades brasileiras a partir de padrões 

externos oriundos de uma perspectiva modernizante do século XIX. 

Neste contexto, Recife, assim como outras cidades, segue o processo nacional, 

desenvolvendo linhas de bonde até meados do século XX, mas que passam a ser substituídos 

por diversos trabalhadores autônomos, “[...] em 1953, já eram 128 proprietários, operando, 

501 veículos, dos quais a metade possuía apenas um” (LIMA NETO apud Brasileiro e Santos, 

2001, p. 291). Enquanto planos eram desenvolvidos pensando uma nova cidade, ou ao menos 

uma renovação de um bairro central, as redes da cidade eram apropriadas por uma série de 

pequenos proprietários disputando rotas e conexões na cidade.  

Os processos de implantação das redes de transporte e transformação das cidades 

ocorreram de diferentes formas durante o século XX. Enquanto as propostas de intervenção 
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circularam no território nacional seguindo variantes da mesma linha ideológica 

modernizante, a organização das redes de transporte, por sua vez, por mais que fossem 

influenciados por um contexto nacional, variaram a depender das demandas e processos 

locais. Enquanto Recife desenvolveu um sistema de transporte privado com diversos 

motoristas em concorrência, São Paulo teve um processo de monopolização no mesmo 

período (LIMA NETO, 2001). O que unia estas e outras experiências era o ideal de 

modernização e a questão da circulação como uma das pautas centrais neste debate. 

 

2.2 Representações e mobilizações políticas sobre o transporte em Natal 

 

  Foi em fins do século XIX que a Municipalidade passou a se posicionar como 

produtora de uma nova cidade em Natal, uma cidade distanciada da gestão religiosa e 

próxima da organização pública. Uma cidade a ser regulada por meio de princípios 

modernizantes (TEIXEIRA, 2006). O ideal de cidade moderna, que ganhou espaço décadas 

antes na Europa, passa a ser difundido na América Latina e com ele uma busca pelo 

desenvolvimento e expansão das redes de iluminação, saneamento e transporte foram postos 

em pauta como parte da idealização dessa nova cidade. De acordo com Alenuska Andrade, 

ideias modernizantes influenciaram ações e intervenções do Estado que se assumiu como 

uma administração pública mais atuante e responsável pela produção do espaço 

(ANDRADE, 2006). 

Na cidade de Natal, o discurso de modernidade impulsionou as iniciativas políticas 

para a construção da Cidade Nova já no início do século XX, enquanto nas décadas seguintes 

o mesmo discurso movimentou politicamente as intervenções urbanas em torno do 

desenvolvimento das redes de saneamento e de transportes.  

A concepção de uma cidade sã e bela – e sobretudo funcional – foi o reflexo 

da adoção de uma visão organicista da cidade na qual se apoiavam os 

princípios de intervenção, fundamentados na teoria dos meios […]. O ideal 

de cidade propugnado por [Saturnino de] Brito […] considerava e estudava 

minuciosamente em suas propostas o traçado e a topografia existentes, 



43 

 

incorporando, em muitos dos projetos, as ruas já consolidadas – os chamados 

“caminhos delineados pelo tempo” […] (FERREIRA et al, 2008, p. 136) 

Os transportes coletivos se inserem na cidade de Natal, assim como em outras 

cidades, em paralelo ao desenvolvimento e execução de planos urbanísticos e intervenções 

pontuais modernizantes. A idealização e ação por uma cidade moderna integrou diversos 

segmentos da infraestrutura urbana como iluminação, saneamento, moradia e transporte.  De 

acordo com Alenuska Andrade, “O discurso de modernidade impulsionou as ações de Estado 

influenciando as intervenções e investimentos. No período em estudo, a administração 

pública buscou assumir uma maior responsabilidade em relação a produção do espaço 

urbano” (ANDRADE, 2006, p. 97). 

Considerando que os jornais locais noticiaram diversas situações sobre o transporte 

da cidade e que estas mídias atuam não apenas para informar, mas também para convencer 

(CALONGA, 2012), se faz necessário compreender a própria atuação dos impressos no 

período. Mais do que fonte histórica sobre o processo espacial, os jornais revelam o empenho 

de convencer o público sobre a forma de enxergar a própria cidade e o transporte inserido 

nela. É a partir da análise da atuação da imprensa que é possível entender as mobilizações 

em torno do tema, os embates de ideias e as transformações da relação transporte-cidade. É 

através da imprensa que é possível analisar a utilização do transporte em si como elemento 

de disputa e argumento político ou econômico sobre o espaço intra-urbano. 

Por esta razão foram analisadas as representações e mobilizações na pauta dos 

transportes entendidos tanto como símbolos da cidade moderna, quanto representações do 

atraso e da violência. Durante as décadas da primeira metade do século XX, e sobretudo em 

momentos de conflito sobre a própria cidade, os transportes foram sempre evocados pelos 

jornais locais. O transporte e suas pautas foram utilizados como argumento político para 

diferentes finalidades. Do argumento sobre o bem-estar econômico da cidade em razão do 

aumento de veículos à denúncia sobre a ausência de itinerários para trabalho e lazer, o espaço 

e a organização do transporte e da cidade foi questionado ou valorado por meio destas 

publicações. 
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Em reportagem de Ruy Xavier Bezerra em 1955 para O Poti, o ônibus aparece como 

parte de uma idealização de um ideal de civilidade do espaço. 

O bairro das Rocas, tem a sua frente um futuro alvissareiro. Com o próximo 

calçamento da Avenida Circular e aterro de muitas partes ainda sob o 

domínio da maré esse bairro populoso e pobre há de adquirir melhor aspecto 

e de progredir. A semelhança de que aconteceu com "Santo Amaro" em 

Recife, pode chegar a mesmo a ser um bairro aristocrático!...Lá pra esse 

tempo, já será um prazer arrodear a cidade num pitoresco passeio de 

automóvel ou mesmo de ônibus (desde que não sejam os atuais 

calhambeques que fazem aquela linha e todas as outras da cidade). [...] 

(BEZERRA, 1955) 

Mobilizando-o entre críticas à realidade e idealizações comparadas com a cidade do Recife, 

o ônibus é vinculado a parte de um cenário de um bairro ‘aristocrático’, um espaço que 

progrediu.  

Enquanto para uns, a presença de ônibus era símbolo de uma cidade idealizada, em 

outras situações, era característica inconveniente que exigia ação do poder público. Em 

matéria intitulada “Reclamam os moradores da Rua Princesa Isabel” de 05 de junho de 1955, 

é relatado o seguinte: 

É de se admirar que numa artéria principal desta cidade no caso a rua 

Princesa Isabel, no seu trecho compreendido entre as ruas coronel Cascudo 

e Ulisses Caldas esteja sendo transformada em ponto de estacionamento de 

caminhões e ônibus que lá pernoitam, como se estivessem em próprias 

garagens. [...] o proprietário do ônibus 3488, que faz a linha Natal-

Parnamirim (embora no arquivo da Inspetoria de Trânsito figure como 

possuidor de garagem própria, no Alecrim), estabeleceu o seu pernoite na 

mesma artéria, trânsito em prejuízo das famílias ali residentes que o 

apelidaram de "ônibus transparente" (O POTI, 1955) 

Fossem suas redes, origens e destinos ou a própria vizinhança onde estes transportes 

estacionavam, os habitantes da cidade sentiam os impactos positivos e negativos da inserção 

do ônibus nas proximidades. Consequentemente, o transporte passa a ser articulado como 

argumento para intervenção dos agentes envolvidos e responsáveis pela manutenção, 
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extensão ou retirada dos mesmos.  Entre cidade, planos de intervenção urbanística e 

transportes mobilizados por diferentes atores sociais, os ônibus são articulados no discurso 

público e político de diferentes maneiras em busca de atingir determinados interesses sobre 

o espaço. 

“Ditadura das empresas de ônibus” (O POTI, 1954), assim se intitula o editorial de 1º 

de agosto de 1954 do jornal O Poti, edição de Domingo. Em um texto que acusa os órgãos 

públicos de descaso e irresponsabilidade, o jornal insere as relações do transporte com a 

cidade no tipo de representação mais comum na década de 1950, a de transtorno, em meio a 

tantos problemas e reclamações, a fluidez e alterações que o transporte fazia nas conexões e 

itinerários da cidade era vista negativamente. Acusando os proprietários de estabelecerem 

relação autoritária com o exercício dos transportes urbanos, o jornal elenca seus motivos 

1º mudança, sem aviso pela imprensa, do itinerário das linhas de ônibus de 

Tirol e Petrópolis que descem ao bairro da Ribeira. Esses ônibus, quando se 

deu o aumento do preço das passagens, desciam pela Avenida Rio Branco, o 

que deixaram de fazer certamente porque não consulta os interesses 

extorsivos dos proprietários das empresas; 2º - mudança do itinerario do 

onibus "Circular" do Tirol, que deixou a Jundiaí pela rua Apodi, sem motivo 

algum que justificasse, até mesmo porque a Jundiaí é uma rua mais central; 

3º - Absoluta falta de segurança nos ônibus e auto lotações alguns dos quais 

ficam no meio da rua, quebrados sem nenhum resguardo da vida e dos 

interesses dos passageiros; 4º - Falta de higiene no interior desses veículos, 

falta de conservação para que eles permaneçam decentes e não envergadura 

os habitantes de uma cidade civilizada (O POTI, 1954a) 

Mais do que a flexibilidade e mudanças inesperadas em itinerários, reclama-se ainda 

do transporte em si, de sua manutenção interna. Tal falta de zelo não seria compatível com 

uma cidade civilizada. Os ônibus, da forma que se encontravam, eram representações da 

desordem, autoritarismo, incivilidade e, nestes termos, oposições à modernidade ou até 

progresso. O que para alguns seria símbolo de progresso e se colocaria ao lado do moderno, 

como se verá adiante, para o jornalista do “O Poti”, era símbolo do autoritarismo e da 

incivilidade. No mesmo ano, em outro editorial intitulado “Trânsito sem lei nem rei”, título 
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que possivelmente evoca escritos da literatura colonial que descrevia o indígena dito 

incivilizado como sem fé, nem lei, nem rei (GANDAVO, 1980), O Poti declara 

Por mais que se reclame, por mais que os acidentes gritem diariamente contra 

a desorganização e os abusos do trânsito de veículos em Natal, as coisas 

nesse setor continuam sem rei nem lei. Os motoristas e condutores de ônibus 

e auto-lotações é que são os verdadeiros inspetores de trânsito. Ditam o 

itinerário, ditam o preço da passagem, ditam a maneira mais grosseira e 

agressiva de maltratarem os passageiros (O POTI, 1954b) 

Não é possível averiguar as referências e formação do autor do texto, afinal, um 

editorial é propositalmente não assinado visto que se trata de uma opinião oficial do jornal. 

No entanto, a marca de uma referência à literatura colonial, e especificamente a uma 

afirmativa sobre a incivilidade ou barbaridade de um determinado povo, leva a crer, 

comparando com o editorial anterior, que a representação de um trânsito anti-civilizatório, 

bárbaro e não condizente com a cidade, por sua vez, civilizada, recai sobre o ônibus em razão, 

dentre outros fatores, de sua fluidez e possibilidade de mudança repentina de itinerários, o 

que trazia surpresas desagradáveis para os passageiros. 

De fato, alguns jornalistas desse jornal, eventualmente vincularam o transporte aos 

mesmos fatores (civilização e progresso) em outros momentos, inclusive, de forma positiva. 

Christovam Dantas3 em matéria intitulada Civilização sobre Rodas descreve como os países 

do mundo teriam seus níveis de progresso vinculados ao número de automóveis em seus 

respectivos territórios. Para o jornalista, dialogando com o ensaio “O homem na 

Encruzilhada”, afirma  

[...] O fato irretorquível, porém, é que os povos atuais gostam de aferir de 

sua pujança econômica e de seu prestígio político internacional segundo a 

maior ou menor vassalagem que prestam aos veículos a motor em circulação 

em seu território. Como tais veículos não poderiam locomover-se sem 

câmaras de ar e pneumáticos, segue-se que a era contemporânea é, na 

verdade, a era por excelência da Roda (O POTI, 1954c). 

 
3 Cristovam Dantas foi engenheiro agrônomo, possivelmente letrado em francês e pai de Manoel 

Dantas (SANTOS, 2017). 
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Por mais que se trate de uma matéria de um único jornalista, fato é que em anos 

anteriores o número de automóveis na cidade, de fato já havia sido usado no Rio Grande do 

Norte para medir a prosperidade da cidade e do estado. Em 1935 publica-se, por exemplo, 

relato sobre a economia da região em que se afirma: “[...] em outubro e novembro de 1933 

entraram em Natal 1487 automóveis. Em outubro e novembro de 1934 foi a 4712 [...]” (A 

REPÚBLICA, 1935). Na década de 1930, os automóveis, não necessariamente os ônibus, 

foram evidenciados como argumento político para sustentar discursos sobre a gestão, 

administração pública ou crescimento econômico da região. A fonte, que busca legitimar o 

desenvolvimento da economia em razão da quantidade de carros na cidade de Natal, revela 

que o período já apresentou um aumento significativo do número de automóveis o que indica 

uma mudança gradativa na forma de circular na cidade e, consequentemente, de pensar sobre 

ela.  

Estas representações não são apenas relatos desinteressados sobre a vida urbana. 

Como pôde ser visto no primeiro editorial citado, trata-se, na verdade, de instrumento de 

pressão política para que a cidade mude juntamente com os transportes. Exige-se da 

Inspetoria de Trânsito o mesmo que se exige da Prefeitura, um transporte mais organizado e 

apaziguado. Algo que não acontecendo levou o mesmo jornal para um Editorial mais enfático 

no ano seguinte ao afirmar “[...] fomos os primeiros a reconhecer que sem pessoal, sem 

instrumentos adequados de correção contra os criminosos potenciais que dominam as ruas 

com os veículos desenfreados, não haverá remédio e a população desta capital continuará a 

dar diariamente vítimas aos irresponsáveis” (O POTI, 1955). Intitulado a Batalha do Trânsito, 

o editorial do ano de 1956 mais do que representar o transporte urbano causa d violência e 

incivilidade, expõe o número de acidentes e os motoristas como criminosos homicidas. O 

ônibus, para este jornal, tinha de fato uma organização bastante negativa para a cidade e que 

necessitava de intervenções estatais com urgência. 

Outro elemento que passa a ser representado negativamente e articulado em relação 

aos transportes são as distâncias. Em uma cidade que agregou novos meios de deslocamento 

desde a instalação dos bondes e consequentemente expandiu as distâncias de origem-destino 

convencionais, as demandas por deslocamento, seja para trabalho, seja para lazer, se 
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apresentaram como fator de reclamação em que se exigiam maiores rotas de ônibus ou 

mesmo maior frota de veículos. 

No ano de 1954, por exemplo, o jornalista Moreira de Aguiar escreve  

Estamos já em pleno verão. O calor nos persegue e sol queima logo 

às primeiras horas da manhã. Inicia-se, assim, a época de veraneio 

nas praias. O natalense, que graças a Deus conta com boas e lindas 

praias dentro do perímetro urbano da cidade, não disponhe de 

transporte fácil para levá-lo ao bairro de Petrópolis, onde temos as 

praias de Areia Preta, do Meio e Circular (AGUIAR, 1954). 

Demandava-se que transportes possibilitassem a conexão entre os espaços de moradia 

e os espaços de lazer da população. As praias eram enquadradas nos bairros de Petrópolis e 

reclamava-se que os ônibus demoravam ou sequer chegavam até lá como se esperava que 

chegassem. Reclamava-se que os veranistas da cidade não se animavam a caminhar até a 

praia e por isso precisavam de mais transportes. O ônibus já não era apenas uma alternativa 

a outros modais, era a forma de deslocamento na cidade e que, portanto, exigia-se que desse 

acesso também aos espaços de lazer. 

Foi em meio a estas demandas crescentes na cidade que a disputa pelo preço do 

transporte passou a figurar a disputa pela própria mobilidade da cidade. O aumento de preço 

levou o jornal a articular os ônibus potiguares como “[...] no ramo de transportes coletivos 

talvez seja a mais pobre do nordeste brasileiro. [...] Não possuímos ônibus do quilate dos da 

autoviária de Recife e de outras empresas da capital nordestina” (DUARTE, 1955b). Quando 

o preço do transporte ameaçou subir e entrou na disputa pública, os jornais foram mais 

enfáticos em suas críticas e visões sobre os veículos, a fim de construir o argumento contra 

o aumento. 

Em meio às reclamações, queixas e exigências, surgiram propostas de soluções que 

demandavam outras redes de transporte. Em 1956, por exemplo, é publicado no jornal 

matéria em defesa dos trens suburbanos. “[...] Com a ameaça do novo aumento no preço das 

passagens dos coletivos desta capital, as classes modestas bem que sentiriam satisfação em 

contar com os trens suburbanos, considerando, principalmente o excesso de movimento nos 
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ônibus [...]” (O POTI, 1956). Mais de uma vez os trens foram utilizados como elemento 

possível de solucionar uma situação tão negativa quanto o transporte urbano. 

Como se sabe, estes enunciados sobre o transporte eram sempre apresentados com 

interesses específicos, fosse para cobrar da prefeitura uma maior fiscalização ou para exigir 

novos itinerários. Nos jornais o ônibus era acima de tudo argumento, elemento discursivo 

para convencer em torno de uma pauta de melhoria urbana. Com o intuito de convencer, as 

representações variavam a depender do contexto. Naturalmente houve grupos mais 

interessados em exaltar as relações do transporte com a cidade, e em razão disto, estas 

diferentes visões sobre o transporte conviveram no mesmo período. Agentes imobiliários, 

empresas de automóveis e até mesmo a prefeitura tinha razões para defender os veículos e 

suas redes viárias. 

“Nasce uma NOVA ERA [...] Os veículos “Mercedes-Benz transportam o progresso” 

(MERCEDES-BENZ..., 1956), assim dizia o anúncio da exposição de ônibus e caminhões da 

Mercedes-Benz que estavam para chegar em Natal e Mossoró. Quando necessário, elemento 

de atraso representado pela precariedade das redes, mas quando convinha, elemento de 

desenvolvimento. Neste caso, os ônibus e outros automóveis, com o intuito de garantir 

vendas eram mobilizados como veículos da mudança, veículos do progresso.  

A mobilização do transporte como elemento moderno e positivamente transformador 

era com frequência utilizada por aqueles com o intuito de vender, em alguns momentos o 

transporte, em outros, os lotes que se beneficiaram da proximidade dos mesmos. Por 

exemplo, Isaac Pimentel e Othon, vendedores de imóveis locais, anunciaram separadamente 

casas para aluguel e utilizaram como argumento a presença de ônibus nas proximidades. 

Othon anunciava “CASAS: Alugam-se 20 casas, modernas, saneadas, recém-construídas, e 

ainda não habitadas, à Av. Rodrigues Alves, próximas à praça Augusto Leite - Tirol. Ônibus 

à porta. [...] (CASAS..., 1957), enquanto Isaac anunciava “[...] Terrenos excelentes e lotes a 

5 minutos de onibus [...]” (OPORTUNIDADE..., 1957).  Percebe-se que o transporte naquele 

momento foi utilizado como elemento de valorização do lote ou de convencimento da compra 

do mesmo. Tal fato poderia levar estes agentes imobiliários a agirem em favor da manutenção 

ou extensão das linhas de transporte nas proximidades de seus respectivos lotes. 
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Destaca-se ainda o caso do anúncio de 1958 “Aluga-se casa à rua 29 de março, 2, 

servida por moderna linha de ônibus, com dois quartos, duas salas, terraço, luz e água, em 

estilo moderno [...]” (CASA..., 1958). Neste último caso, mais do que a utilização do 

transporte como elemento de valorização da terra, o anunciante o vinculou ao já incorporado 

discurso do moderno, aqui utilizado positivamente para convencer pela compra do lote. O 

fato é que quando a cidade cresce e novos terrenos e moradias passam a ser negociadas, 

também há uma demanda por este modal nas páginas de jornal. Em texto intitulado “Igapó: 

Autêntico subúrbio de Natal” de Ivanaldo Lopes, descreve-se a beleza da paisagem do bairro 

aliada a uma crescente valorização de imóveis. Descreve-se uma comunidade e um espaço 

pronto para progredir. Para isso, 

[...] se faz preciso a contribuição e interesse públicos e o mais 

imediato no momento seria o aumento do número de ônibus com 

linha até Igapó transpondo mesmo a ponte. Atualmente se não nos 

enganamos, apenas um velho coletivo lento e sem conforto vai das 

Rocas ao povoado estando muito longe de servir a sua população. A 

medida preliminar que se deveria tomar divisando-se o futuro do 

bairro seria aumento de veículos pois o recanto já naturalmente 

exige (LOPES, 1955) 

Seja pela valorização que o transporte traz, seja pela exigência por extensões da frota 

ou de itinerários, os ônibus foram articulados como elementos de conexão da cidade, 

elementos indispensáveis para o progresso ou mesmo para a vida na cidade. Afinal, quando 

a cidade se articula com as novas distâncias, o transporte deixa de ser apenas uma opção 

confortável e passa a ser uma necessidade na vida dos natalenses. 

Já quando foi a Prefeitura a responsável por anunciar sobre os transportes e sobre suas 

políticas urbanas, as abordagens expressaram positividade e avanços para a modernidade. 

Por exemplo, na segunda metade da década de 1960, durante a implementação do plano 

viário, destaca-se o seguinte: 

Esperam as autoridades municipais, com essas modificações, dar um sentido 

novo ao trânsito de veículos na capital potiguar que com todo o trajeto do 

Plano Viário pavimentado e dispondo de moderno sistema de iluminação 
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pública, sem dúvida ganhará vida nova e uma nova fisionomia urbanística 

(O POTI, 1966a) 

Da mesma forma que em outros documentos sobre o mesmo período, a prefeitura 

justifica as alterações em itinerários e investimentos na própria estrutura urbana como 

elementos necessários para a construção de uma nova cidade, ou ao menos, de novas 

dinâmicas. 

Neste mesmo período, por outro lado, sabe-se que as narrativas e discursos sobre o 

transporte passaram oficialmente a receber tratamentos distintos a depender de quem ou onde 

se publicizasse essas visões. Em matéria de 14 de agosto de 1966, o Diretor Estadual de 

Trânsito, o Tenente José Celestino Soares confirmou as chamadas inovações na Avenida Rio 

Branco, parte do conjunto de intervenções urbanas que a Prefeitura vinha executando em 

razão do Plano Viário. Entre alterações de itinerários, placas de sinalização, pavimentação e 

iluminação que o plano se propunha para o desenvolvimento da cidade, houve reclamações, 

que por sua vez, deixaram de ser noticiadas. Na mesma matéria o jornal afirmou, “disse o 

diretor daquela Pasta, que somente levou em conta as apreciações feitas pelo DN (Diário de 

Natal)” (O POTI, 1966b). Outros jornais foram desconsiderados, bem como pedestres com 

suas reclamações. As visões sobre a cidade, o transporte e sobre as próprias intervenções 

governamentais, passaram a ser ignoradas pela municipalidade quando não mais 

interessavam ao poder local.  

Diferentes percepções de cidade e de transporte estavam em disputa nas discussões 

públicas durante as décadas estudadas. Mais do que um meio de transporte, observa-se que 

o ônibus foi utilizado como argumento para disputar a cidade e suas localizações. Quando 

interessava, se exaltava uma noção de progresso e modernidade. Quando a crítica era 

necessária para demandar transformações, o ônibus era símbolo de atraso, desordem 

violência ou mesmo incivilidade. Certamente, em menor escala que os bondes, que o 

saneamento ou mesmo que a eletricidade, estes conceitos também mobilizaram argumentos 

tanto positivos como negativos a esta infraestrutura e serviço. O que se conclui é que mais 

do que uma visão consolidada ou hegemônica sobre o tema, o ônibus foi articulado de 

diferentes maneiras como elemento de transformação da cidade pelos diversos atores ou 

agentes urbanos envolvidos no processo. 
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Capítulo 03: PROMOTORES DA CIRCULAÇÃO: POLÍTICA, AGENTES E 

ARTICULAÇÕES EM TORNO DA ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE EM 

NATAL 

 

3.1 A formação dos fluxos: Os primeiros agentes entre 1930 e 1940. 

 Entre bondes e ônibus, as primeiras décadas do século XX em Natal foram marcadas 

pelo controle de empresas e pequenos proprietários sobre o fluxo de transportes. O primeiro 

registro da atividade de ônibus na cidade data de 1929. De acordo com Câmara Cascudo, 

Em Natal os ônibus foram autorizados a trafegar pelo Decreto nº 415, de 24 

de janeiro de 1929. Eram dois carros de L. Bezerra de Andrade e Francisco 

Azevedo Maia. O autor maior, com carroceria ampla, balouçante e 

rangedeira, ficou conhecido por “Maria Cancela”. (CASCUDO, 1999, p. 

311). 

Em seu tópico sobre o transporte na cidade de Natal, Câmara Cascudo apresenta uma 

origem, os agentes envolvidos, uma forma de organização e uma representação do ônibus no 

sistema de transporte de Natal. Se analisarmos os detalhes apresentados pelo autor, pode-se 

afirmar que a implementação do ônibus como modal de transporte coletivo se deu já em fins 

da década de 1920. Também é possível afirmar a relação entre diferentes agentes sociais 

atuando na implementação, o Estado como regulador e agentes privados como executores. 

Já em 1930, o transporte intra-urbano de passageiros se dava legalmente apenas com 

autorização da Prefeitura de Natal. Buscando confirmar a afirmação de Cascudo, 

encontraram-se outros documentos já mencionados que abordam a presença do transporte e 

do Estado como regulador deste processo entre fins de 1929 (ACERVO HCURB, 1929) e 

início de 1930.  No documento, o jornal apresenta que “[...] fomos informados de que essa 

companhia procedeu junto a conhecida firma “White Company” a uma encomenda de 

omnibus, os quaes são destinados ao serviço de transporte na cidade de Natal” (ACERVO 

HCURB, 1930a). 

  Percebe-se com isto que de fato foram adquiridos ônibus para a cidade de Natal em 

finais da década de 1920 e início da década de 1930, enquanto que um outro documento, de 

junho de 1930, acrescenta detalhes sobre o papel do Estado já neste período inicial de 

implementação. 
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Avisamos ao público que, conforme entendimento com a fiscalização do 

governo, a partir desta data e até segundo aviso, todos os omnibus da linha 

circular trafegarão via praça André de Albuquerque em vez da rua 13 de 

maio ou Av. Deodoro. Na linha Tyrol ficará suspenso o trafego de omnibus, 

que será substituído por um bonde (ACERVO HCURB, 1930b). 

Além de corroborar com a afirmativa que os ônibus já haviam sido implantados como 

sistema nas primeiras décadas do século XX, os documentos analisados sustentam a ideia de 

um Estado que já dispunha de um papel como agente urbano envolvido na pauta dos 

transportes coletivos motorizados. Neste caso, o Estado pode ser classificado como 

fiscalizador, mediador e promotor das próprias redes técnicas. A documentação analisada 

não permite afirmar sobre interesses ou razões para o Estado atuar de tal forma neste período, 

mas se nota que o modal não competia com os bondes, sendo então um complemento ou 

alternativa, ao menos assim buscava garantir o governo através de sua mediação nas 

conexões da rede.   

A atuação governamental inserindo o ônibus como alternativa aos bondes para as 

demandas de deslocamento na cidade podem ser observadas desde a segunda década do 

século. Em relatório do presidente do Estado Brasileiro do Rio Grande do Norte de 1922 se 

confirma a parceria entre o setor público e privado para solucionar o problema do trânsito ao 

colocar o ônibus “Para transporte de passageiros nesta Capital (Natal) enquanto se não 

restabelecesse o tráfego dos bondes, mas posteriormente entregue à Estrada de Automóveis 

do Seridó em pagamento de um carro posto por essa empresa em 1919” (RELATÓRIO..., 

1919). Sendo a rede de transportes coletivos uma forma de promover certas redes técnicas 

urbanas e localizações na cidade, o governo agiria pela manutenção da rede e dos fluxos, 

independente do modal. Por esta razão, o ônibus era usado como alternativa quando os 

bondes não estavam disponíveis. 

A partir da documentação levantada percebe-se que, durante as primeiras décadas do 

Século XX, em maior ou menor influência, governos sempre estiveram relacionados com o 

ordenamento da cidade e do transporte. No momento em que, já em 1929, foi preciso 



54 

 

autorização por Decreto para trafegar na cidade percebe-se a existência de uma legislação 

regulamentando a prática. Neste primeiro momento, a documentação permite afirmar que o 

Estado atuava ao menos como autorizador e promotor. Diante das demais documentações se 

corrobora a ideia de um Estado como agente interventor e mediador das formulações das 

redes, seja delimitando mudanças de itinerário, seja garantindo a manutenção da rede a partir 

da mudança provisória de modal. 

Não é possível afirmar com precisão a respeito da relação de agentes e atores privados 

envolvidos neste processo durante o período citado. A escassa documentação encontrada 

permite afirmar apenas sobre a presença da Força e Luz, da White Company e de 

proprietários individuais de ônibus na cidade de Natal. De acordo com Gabriel Medeiros 

(2011), há um aumento do tráfico de ônibus em 1930 sob a gerência da Força e Luz do 

Nordeste. No entanto, ainda segundo o autor, estes veículos concentraram-se nas áreas 

centrais de Ribeira, Cidade Alta, Petrópolis e Tirol. Além disso, sabe-se que neste período 

existiam empresas dedicadas ao transporte estadual como a empresa de Othon Osório 

(Viação Seridoense), a de J. Ignácio e Filhos (Viação Baixaverdense) e a Mello & Almeida 

(LEVANTAMENTO HCURB, 2019), mas não foram encontrados documentos acerca da 

relação destas empresas com os fluxos intra-urbanos. 

O que se sabe deste período é que, segundo o mesmo levantamento já citado, existiam 

em 1929 “228 motoristas habilitados na Capital no último ano. 304 veículos de bondes a 

ônibus e motociclos (...)” (MENSAGEM..., 1929) e em 1930 “(...) 13 omnibus e 177 

automóveis. Submeteram-se para o exame de motorista 236 candidatos, sendo 205 

profissionais e 31 amadores” (MENSAGEM..., 1930). Estes dados indicam que o transporte 

intra-urbano já se dava a partir dos ônibus, mesmo com pouco destaque e impacto em 

comparação com os bondes, e que, novamente, o Estado mantinha sua função reguladora 

inclusive com exame de motoristas.  

Não foram encontrados muitos conflitos ou propostas para a rede de transporte na 

documentação analisada da década de 1930 e 1940. O que poderia representar a ausência 

histórica destes, na verdade, como observou-se nos capítulos anteriores, pode revelar apenas 

o desinteresse dos jornais da época em suscitar revoltas sociais. Dentre os poucos anúncios 

de jornais se destaca “Conducção para Areia Preta e Praia do Meio” publicada em 22 de 
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outubro de 1935 em matéria do jornal “A Ordem”. A matéria representa uma reclamação de 

uma parcela da população que veraneava na Praia do Meio e Areia Preta. O jornal sugere que 

estes grupos reclamavam em parte da lentidão dos bondes, mas destaca-se mais que isso, 

“Esperam os reclamantes que a Empresa Força e Luz faça transitar os seus omnibus como 

acontecia nos annos anteriores” (CONDUCÇÃO..., 1935). Percebe-se com isso a atuação de 

uma parcela da população em busca de garantir acesso aos seus espaços de lazer demandando 

que a conexão se fizesse pela empresa.  

Apesar da ausência na documentação levantada, Gabriel Medeiros (2011) expõe 

através da República reforçam a ideia de que as primeiras aparições sistematizadas vieram 

pela Força e Luz. Transitando pelas áreas centrais, a empresa atendeu inicialmente Tirol, 

Petrópolis e Cidade Alta em um esforço para substituir a defasagem dos bondes. 

Sobre as demandas de transporte para Areia Preta, em 09 de novembro de 1935, o 

jornal publicou um esclarecimento de Jayme Duarte, chefe de tráfego da Força e Luz. O autor 

do texto descreve   

A pedido dos veranistas da Praia do Meio e Areia Preta, relativamente ao 

transporte para alli, esteve nesta redacção, ante-hontem, o sr. Jayme Duarte, 

chefe do tráfego da “Força e Luz” o qual nos communicou que, em vista das 

condições em que o ultimo inverno deixou a estrada, é impossível atender ao 

justo appello dos que acutalmente se encontra naquellas praias. O peso dos 

carros de que dispõe a empresa não permitiria o trafego, sem perigo 

imminente para a segurança dos passageiros” (UM NOTÁVEL..., 1935) 

Por fim, ainda naquele ano, 01 de dezembro de 1935, em outra matéria de “A República” é 

publicado: 

Desde hontem começou a circular o omnibus para a praia de Areia Preta, 

obedecendo aos horarios que abaixo estampamos, desta forma a Cia Força e 

Luz, atestados os impecilhos que demoraram essa medida, attende a uma 

justa necessidade de todos quantos se encontram veraneando naquela praia e 

que precisam diariamente transportar-se a esta cidade. (OMNIBUS..., 1935) 

Os ônibus citados, de propriedade da Força e Luz, passaram a circular neste itinerário 

a cada 15 minutos nos domingos das 8h15 às 17h30. Avalia-se que em algum momento esses 
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veranistas, moradores da cidade de Natal, atores urbanos, impulsionados pelos jornais, ou 

ainda, sendo o próprio jornal, principal elemento de pressão, influenciaram a Empresa Força 

e Luz a demandar a reforma da via e restabelecer o itinerário de transporte. De modo que 

indiretamente atores urbanos passaram a influenciar na execução de pequenas intervenções 

nas conexões entre os espaços da cidade. 

Ainda sobre esta mesma localidade, em 1937 é anunciado no mesmo jornal “Omnibus 

para Areia Preta”, uma notícia sobre empresas que estariam fazendo o trajeto em direção às 

praias em determinados períodos. Percebe-se tanto a presença da Municipalidade definindo 

a autorização para circular, quanto empresas privadas de fato circulando com frotas de ônibus 

ou sendo cobradas por jornais para que circulassem demandando a facilitação de acesso a 

região de praias da cidade. Para a época, como se observará no capítulo seguinte, o fato é que 

as praias se localizavam relativamente distantes dos eixos centrais de deslocamento. A 

garantia de uma rota para Areia Preta e Praia do Meio pode indicar a influência destes grupos 

civis, uma conciliação de interesses entre atores urbanos e agentes urbanos ou mesmo o poder 

de regulação e aplicação dos interesses do Estado quanto as conexões realizadas na cidade. 

Quanto a função reguladora do Estado no sistema de transporte, percebe-se que já se 

apresenta institucionalmente consolidada e delimitada à Inspetoria de Transporte durante a 

década de 1940. Em notificação do governo publicada em 22 de junho de 1946 no jornal 

local “A Ordem”, a Inspetoria de Trânsito por meio do sub-inspetor Pedro Rodrigues Caldas, 

restringiu o trânsito de ônibus das 6h às 22h. Além disto, o mesmo texto proibiu os ônibus 

de estacionar em frente a locais de lazer (CALDAS, 1946).  Na ausência de razões claras no 

texto, é possível especular sobre os possíveis conflitos entre os pontos de origem-destino 

destes transportes, os pontos de paradas de ônibus e o acesso a estes espaços de lazer. Os 

veículos poderiam estar a atrapalhar alguns empreendimentos e a restrição de horário pode 

indicar possíveis mediações de conflito para atender a distintos interesses, sejam de 

proprietários que necessitavam circular menos em horários de menor fluxo, sejam de 

moradores demandando sossego. Não é possível afirmar se nesta situação específica é 

possível que moradores ou comerciantes locais, atores urbanos, tenham pressionado o 

governo para as alterações, ficando apenas como problemática em aberto para investigações 

sobre a participação popular na transformação das redes. O que se pode identificar é o Estado 
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como agente produtor e regulador do espaço no momento que delimita todos os níveis deste 

fluxo, do percurso, aos horários e às paradas de ônibus. 

Com o fim da década de 1940, a White Company não mais figuraria entre os agentes 

que disputavam o controle e manutenção das redes de transporte. Pequenos proprietários 

passaram a aparecer nos jornais e organizações trabalhistas entraram no conflito. As décadas 

de 1930 e 1940 podem ser identificadas como um período de gradativa consolidação do 

modal que já detinha o Estado como principal articulador e definidor das características desta 

rede.  

3.2 Uma década de conflitos: As articulações entre greves e decretos na década 

de 1950.  

 

Para as décadas seguintes, foram analisados jornais e documentos oficiais para 

compreender o desenvolvimento desta organização. Dentre os documentos oficiais, leis 

aprovadas pela Câmara Municipal de Natal e sancionadas pela Prefeitura Municipal da 

mesma cidade, é possível categorizá-las nos seguintes temas: Fiscalização; Preço; 

Equipamentos urbanos; Moradia social e Criação de itinerários. 

Houve na década de 1950 um esforço da municipalidade para reordenar a forma de 

organização do transporte na cidade, tanto sua organização espacial, quanto sua organização 

administrativa. Por um lado, os jornais expunham críticas recorrentes sobre o sistema de 

transporte, sobre as distâncias alcançadas e o aumento de preços. Por outro lado, a Prefeitura, 

em conjunto com a Câmara, gradativamente aprovou leis que buscavam estabelecer ou 

modificar as formas de controle da municipalidade para a rede de transporte da cidade (em 

sua forma, acesso e características técnicas).  

Em 16 de Janeiro de 1955, a Prefeitura de Natal sancionou a Lei nº 674/55 que 

alterava uma outra regulamentação sobre fiscalização das empresas de transporte. A lei, que 

se tratava de uma organização interna do próprio quadro de servidores, informa que “[...] a 

fiscalização será exercida por servidores já pertencentes ao quadro do funcionalismo 

municipal, à título de função gratificada, com revezamento semestral e constituído de um 

fiscal e dois auxiliares” (CÂMARA, 1955a). Ao mesmo tempo que o documento expõe as 
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relações organizacionais do funcionalismo público, revela também o fato de que em maior 

ou menor intervenção, as empresas de transporte coletivo da cidade de Natal estavam sob a 

fiscalização da municipalidade e, portanto, deveriam respeitar suas regras. A função 

fiscalizadora dos órgãos da prefeitura e seus respectivos servidores, pode ser encontrada em 

outros relatos de jornais.  

Em 01 de agosto de 1954, O Poti publicou por meio de Editorial um texto criticando 

o Prefeito e o Inspetor de Trânsito pela ausência de fiscalização, pois as empresas de 

transporte estariam alterando itinerários à revelia de qualquer ordem e sem aviso, estariam 

sem higiene e sem segurança (O POTI, 1954a). Caberia aos fiscais de trânsito ordenar a 

relação do transporte com a cidade e com seus usuários. O documento expõe o caráter 

conflituoso desta relação visto que em determinados momentos as empresas teriam agido 

conforme seus próprios interesses e demandas. Em matéria de 21 de novembro do mesmo 

ano o jornal voltou a fazer críticas à ausência de fiscalização da municipalidade. Reclamações 

foram feitas nomeando a responsabilidade dos problemas à Prefeitura, para o Chefe de polícia 

e para o Inspetor Geral de Trânsito (O POTI, 1954). Aparentemente, os ônibus continuavam 

a fazer mudanças repentinas de itinerários e caberia à fiscalização municipal ordená-los e 

garantir de um fluxo estável. O Estado agia então como produtor e mediador das redes 

enquanto empresas privadas agiam em busca de cumprir suas próprias demandas, 

modificando itinerários a partir de seus interesses.  

Não foram encontrados documentos que confirmem determinada forma de atuação 

da prefeitura neste período. É possível apenas supor que a Prefeitura já mantinha controle 

sobre a forma de produção desta rede na cidade, mas que não agia, ou não tinha ainda equipe 

suficiente para suprir a demanda crescente da cidade. Já sobre os proprietários é possível 

afirmar que agiam tanto para alterar itinerários entre pontos de origem-destino, quanto agiam 

para alterar os próprios destinos, desarticulando determinadas conexões a depender de seus 

interesses financeiros.  

A ação dos proprietários pode ser observada, por exemplo, a partir de diferentes 

matérias de jornais, como em Editorial publicado em 08 de janeiro de 1954 intitulado 

“Ditadura das empresas de ônibus”. Na denúncia escrita para o jornal, o autor apresenta 

algumas reclamações a respeito da liberdade de atuação e modificação dos itinerários por 



59 

 

parte dos proprietários de transporte. Segundo o editorial, ônibus haviam mudado de 

itinerário sem divulgar a mudança e sem justificativa aparente. Como exemplo, os ônibus de 

Tirol haviam deixado de passar pela Avenida Rio Branco, enquanto a linha intitulada circular 

havia deixado de passar na rua Jundiaí. Para o jornal, as empresas não deveriam ser tão livres 

para modificar seus itinerários pois é justamente isto que foi nomeado como ditadura das tais 

empresas. Seria função da Inspetoria Geral de Trânsito e da Prefeitura regular e fiscalizar a 

manutenção destes itinerários (O POTI, 1954a). Entende-se com este documento que o 

Estado mais do que instituição produtora e reguladora da rede, era, além disso, cobrado para 

assumir tal função. 

Em alguns momentos o Estado era cobrado pela população em geral. Em outros 

momentos, agentes do próprio Estado faziam a denúncia contra a ação dos proprietários que 

resultava em mudança momentânea dos pontos de conexão da rede. Por exemplo, no dia 14 

de maio de 1955, uma matéria de jornal aborda uma acusação de Sebastião Malaquias do 

PDC em que ele denuncia o não cumprimento do itinerário dos ônibus após às 20h. O autor 

denunciava que o ônibus de Lagoa Seca deixava de descer a Ribeira por ordem do 

proprietário (COLETIVOS..., 1955). No dia seguinte, Francisco Horacio Pereira Pinto, 

também político, fez reclamação no jornal sobre o ônibus da linha Grande Ponto-Petrópolis 

igualmente não descer a Ribeira após as 20h também por ordem do proprietário 

(RECLAMAÇÃO..., 1955), desarticulando, desse modo, as conexões entre a Ribeira e o 

restante da cidade no período da noite.  

Um ano antes já existiam reclamações sobre a ausência de transporte coletivo nas 

imediações do Teatro Carlos Gomes (hoje Alberto Maranhão), na Ribeira. Para “V.M.”, 

colunista recorrente no Jornal O Poti, o Teatro perdia espaço para os cinemas de rua, da 

mesma forma que a Ribeira perdia espaço para o comércio da Cidade Alta. Nesse contexto, 

o colunista já reclamava da dificuldade em conseguir ônibus às 22h pela região (V.M., 1954). 

A reclamação apresenta a visão de uma cidade em transformação, uma cidade mudando seus 

eixos de concentração em que a Ribeira deixaria de receber grande público pouco a pouco. 

Neste sentido, quanto menor o público, evidentemente menor a demanda por transporte e 

menor o interesse de agentes privados por manter itinerários para o bairro. Se em 1954 já se 
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reclamava da ausência de ônibus, se supõe que no ano seguinte a situação tenha se agravado 

como pôde ser visto nas reclamações.    

Vemos neste sentido um conflito entre as instâncias do Estado em busca de controlar 

e regular a rede do transporte, uma população diversa em busca de manter suas demandas 

por deslocamento e proprietários de empresas de transporte, se supõe, com o objetivo de 

manter seus interesses financeiros. Como se verá adiante, o grande motivador dos conflitos 

pela manutenção dos fluxos foi o valor da passagem. Os resultados destes conflitos foram 

transformações gradativas na própria rede de transporte e na reorganização do poder sobre 

ela. 

Em 1955, período em que na Prefeitura Municipal estava de posse o Prefeito 

Engenheiro Wilson de Oliveira Miranda (assim assinava os documentos oficiais), a Lei nº 

356/55 é sancionada pelo prefeito após aprovada pela Câmara. A dita lei diz respeito à 

majoração dos preços de transportes na cidade. Trata-se, mais especificamente, de um 

complemento na regulação do próprio ato de aumentar o preço do transporte para o 

consumidor incluindo novas condicionantes e etapas para a aprovação de um aumento 

desejado. Com a aprovação da lei, passaria a vigorar que 

[…] qualquer majoração no preço das passagens dos Transportes sujeitos à 

fiscalização do Município, só será submetida a audiência do órgão 

controlador de preços […], após aprovação da Câmara Municipal, que 

poderá, em consequência da majoração, alterar os itinerários das respectivas 

linhas. (CÂMARA, 1955a) 

O texto continua regulamentando o ato ao afirmar que um possível pedido de 

majoração só poderia ser iniciado após aprovação e autenticação dos elementos de 

contabilidade registrados no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), incluindo 

informações sobre o número de veículos da respectiva empresa e um histórico de atividades 

dos últimos seis meses. 

Esta alteração de lei não se deu como um desenvolvimento gradual da forma de 

organização do Estado com relação ao transporte. O contexto da década de 1950 foi marcado 

por disputas no setor e especificamente em 1955, destaca-se algumas mobilizações da 

imprensa. 
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Na edição de 20 de janeiro do mesmo ano, é noticiado que a Comissão de 

Abastecimento e Preços (COAP), órgão responsável pelo aumento de preços dos transportes 

e que já havia aumentado o preço no ano anterior, recebeu pedido dos empresários para 

aumentar mais uma vez os preços da passagem em 1/3 do valor, de 1,50 cruzeiros para 2,00. 

Destaca-se nesta notícia a exposição de argumentos para aumento de preço, custos de 

manutenção e uma possibilidade, por parte dos empresários, de greve do setor, caso o 

aumento não fosse concedido (NOVO..., 1955). 

Na semana seguinte, na edição de 27 de janeiro de 1955 (AGUIAR, 1955a), em uma 

crônica matinal, coluna de pouco destaque, mas recorrente no jornal, Moreira de Aguiar 

escreveu sobre as dificuldades de custos de transporte no país. Em uma narrativa que transita 

entre a escala local e nacional, o autor aborda a ampla discussão do transporte, incluindo o 

transporte marítimo, mas sem deixar de lado os proprietários de transporte coletivo. Não se 

trata de uma defesa à majoração do preço, mas de uma argumentação que não mais se veria 

nos meses que seguiram. 

Em abril de 1955, O Poti publicou em manchete de última página um texto de autoria 

de Ticiano Duarte intitulado “Bondes, transportes condizentes com a situação financeira do 

pôvo de Natal. Um apelo à Cia Força e Luz. Onde iremos parar com outra majoração nos 

transportes coletivos?” (DUARTE, 1955a). Diante do irremediável aumento para 2,00 ou 

3,00 cruzeiros, neste último caso, destacado como um aumento de 100% em menos de seis 

meses, o colunista propõe o retorno da linha de bondes Ribeira-Alecrim. Se clama à 

companhia Força e Luz que fosse respeitado o acordo com o Governo do Estado que tinha 

em cláusula a manutenção da dita linha. Daí em diante se esboça um pensamento nostálgico 

sobre o bonde que se articula como mais uma alternativa no momento que o ônibus é 

representado em sua desordem e negatividade. O que interessa para esta análise são os 

agentes envolvidos ou deles demandado envolvimento, e neste caso se vê a influência que 

algumas empresas de bonde ainda tinham, ao menos no imaginário do usuário.  

Em outra data, na Crônica Matinal do dia 12 de abril (AGUIAR, 1955b) o colunista 

Moreira de Aguiar relata a insatisfação e mobilização da classe trabalhadora com relação ao 

aumento do preço do transporte. O operariado estaria organizado para pressionar a COAP e 

empresários contra o aumento, estes que, por sua vez, segundo diferentes colunistas, 
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justificavam a majoração dos preços do transporte em razão do aumento no preço da gasolina 

e de outros fatores. O fato é que o jornalista apresentou um indício de uma mobilização 

trabalhista contra o aumento de mais de 100%, destacando-se um valor entre 1/3 e metade 

do salário mínimo da época apenas para custear o transporte mensal. Não foi possível durante 

esta pesquisa identificar o papel de grupos de trabalhadores organizados nesta pauta social. 

No entanto, o fato é que diante de diferentes pressões, os preços das passagens não 

aumentaram até o mês de maio, o que levou os proprietários de transporte da cidade de Natal 

a anunciarem uma greve.  

Em 13 de abril de 1955 o Poti noticiou, “Entrarão em greve os transportes coletivos 

desta Capital, a 15 deste” (A COMISSÃO..., 1955). É lançada uma nota assinada pela 

Comissão de proprietários de ônibus formada pelos seguintes proprietários: José Cordeiro 

Lopes, José Pessoa de Amorim, Hernani Firmino de Souto, Domingos Alves Queiroz, 

Rivaldo Pacheco, Miro Coelho, José Miranda de Souza, Antônio Manso Maciel, Pedro Paulo 

de Souza, Hermes de Araújo, Homero de Souza Cabral e João Hermogenes. Os proprietários, 

argumentando que não haviam aumentos desde de 1953 e que havia sido enviado ao Prefeito, 

Memorial explicativo, acusam a Câmara Municipal de protelar a decisão sobre o aumento da 

passagem, aproveitando-se deste fato para acusar de inconstitucional a atribuição da Câmara 

a esta atividade em decorrência de Lei Municipal. Para os proprietários 

[…] apesar do bom-senso de alguns vereadores, que verificaram a 

necessidade inaditável de atender ao pedido para que o povo continuasse a 

usufruir meios de transporte, o plenário, pela sua maioria, resolveu sabotar a 

justa reivindicação dos proprietários de onibus e auto-lotações, quer através 

de medidas protelatórias, quer condicionando a exigência de se restaurar o 

serviço de bondes da Companhia Força e Luz. […] (A COMISSÃO..., 1955). 

Os proprietários entrariam em greve no dia 15 do mesmo mês se a medida não fosse 

avaliada ou se nenhuma negociação fosse feita. Nos dias que se seguiram, o jornal voltou a 

cobrir o tema a partir de ambos os colunistas que eventualmente já haviam abordado o 

assunto. Ticiano Duarte e Moreira de Aguiar voltam a expor suas opiniões no mesmo jornal. 

Além disso, O Poti lança em editorial uma matéria reprovando a majoração. A argumentação 

do jornal gira em torno de uma análise sobre o aumento desproporcional nos lucros da 

empresa em razão do aumento de preços de até 200% entre Quintas e Ribeira. Além disso se 
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expôs sobre a gravidade do “Lock-Out”4 pretendido e que chegou a ser realizado pelos 

empresários. Neste conflito, empresários e usuários do transporte disputam a legitimidade de 

suas pautas sobre o transporte. 

Diante da greve, no dia 14 de abril, a última página de O Poti destaca o tema em duas 

colunas, a recorrente Câmara Municipal e uma reportagem pontual de Ticiano Duarte. Neste 

momento o editorial do jornal se posiciona contra os empresários e a favor da Câmara 

Municipal. Na coluna da Câmara, se destaca a fala dos vereadores Severino Galvão, Antônio 

Felix e Erico de Souza (definido como udenista). Nenhum destes se posiciona a favor da 

majoração, destacando-se – não pela primeira vez – a fala de Antônio Felix que se posicionou 

contra o aumento. Já na reportagem de Ticiano Duarte, intitulada “Lutará o pôvo contra os 

aumentos absurdos dos prêços das passagens no transporte coletivo. Inoportuno os ataques 

feitos à Câmara Municipal de Natal. Reação à greve – Não temos boas empresas no gênero 

– Somos uma cidade com poucos transportes” (ATITUDE..., 1955), o jornalista faz uma 

crítica aos empresários se posicionando em favor da população sobre o aumento, além de 

fazer defesa à Câmara expondo sua versão do processo em que os vereadores haviam 

demandado um parecer da Comissão de Finanças para averiguar a situação dos transportes. 

Vereadores e empresários disputavam o controle sobre a pauta enquanto articulavam 

argumentos para angariar apoio. 

A Crônica Matinal escrita por Moreira de Aguiar continuava a abordar o tema como 

de grande interesse para a população, expondo um cenário nacional de carestia e crise, mas 

que não deveria ser repassado para o trabalhador. O colunista expõe que o serviço de 

transporte já havia se tornado essencial para Natal, mesmo sendo uma cidade pequena. O fato 

é, por mais que o trabalhador seja evocado como grupo organizado ou usuário prejudicado, 

pouco se falou de mobilização popular, destacando-se a disputa entre os empresários 

grevistas e a Câmara Municipal, independentemente dos resultados, para o jornalista, os 

principais agentes de disputa neste conflito eram os proprietários de ônibus e os vereadores. 

Na disputa pela acessibilidade de deslocamento na cidade (o que inclui preços e redes 

de transporte), dentro da lei, a Prefeitura de Natal em disputa ou acordo com a Câmara 

 
4 Atividade de paralisação dos serviços realizada pelo empregador com o objetivo de pressionar 

negociações ou atingir os interesses empresariais. 
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Municipal teria a decisão final sobre a organização desta rede na cidade e, consequentemente, 

sobre uma parcela considerável do fluxo de Natal. No entanto, em momentos de discordância 

sobre as decisões públicas, os agentes sociais se evidenciam e expõem suas contradições no 

espaço intra-urbano. A rede técnica, produto e produtora da cidade entra em disputa pelos 

agentes envolvidos. Os centros produzidos pela rede, as distâncias percorridas, as 

localizações atingidas passam por incertezas e, por consequência, a própria produção do 

espaço a partir dessa rede tende a ser disputada entre a permanência e a mudança. 

Neste conflito relatado, percebe-se a presença de diferentes grupos sociais em 

conflito. A Prefeitura Municipal aparece na figura do Prefeito, a Câmara municipal no papel 

de órgão autorizador, junto a outros órgãos como a COAP. Os proprietários de transporte 

organizados, os grupos de trabalhadores e uma imprensa (aqui analisada majoritariamente a 

partir de O Poti ou Diário de Natal) que se posicionou em favor dos trabalhadores também 

disputaram com maior ou menor influência a pauta do transporte intra-urbano. Independente 

dos grupos envolvidos, as fontes tabuladas para análise nesta pesquisa destacam o resultado 

do conflito, mas não a atuação dos envolvidos. O fato é que no dia 15 de abril de 1955, como 

anunciado por O Poti em manchete de última página do dia seguinte (RESOLVIDO..., 1955), 

o impasse foi resolvido na Câmara Municipal a partir de um aumento menor do que se 

pretendia e com alterações nas linhas de transporte. A matéria destacou a fala do Presidente 

da COAP que falava pela necessidade de mais estudos e por um aumento mediano em 

comparação com a proposta anterior. O parecer da Comissão de Finanças e Viação e Obras, 

aprovado pela Câmara, detalhou aumentos específicos e extensões de linhas pontuais o que 

revela a função do Estado na esfera organizacional das redes da cidade. Organização, por sua 

vez, em constante disputa e transformação. Em parte, a partir dos conflitos de interesse dos 

agentes privados, em parte, a partir das próprias alterações das ferramentas e procedimentos 

necessários para a abertura de novas petições por aumento na lei já apresentada. 

Considera-se que a lei anteriormente apresentada tem relação direta com os fatos 

relatados pelo jornal O Poti no mês de abril. Destaca-se que na dita Lei nº 356/55, afirma-se 

que pedidos para aumento do transporte só seriam aceitos 

[...] mediante a apresentação de elementos de contabilidade de empresa 

interessada, devidamente autenticado por contabilistas, legalizado perante o 

Conselho Regional de Contabilidades e referentes aos últimos seis meses de 
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atividades, devendo ser mencionado o número de veículos em 

funcionamento (CÂMARA, 1955a). 

Diante da crise de poder pela definição da acessibilidade dos fluxos da cidade, as 

instituições governamentais fortaleceram-se. Não para centralizar suas decisões sobre o 

transporte e sua organização na cidade, mas para legitimar e ordenar a forma que entidades 

privadas poderiam requerer alterações na estrutura de fluxos de transporte coletivo da cidade, 

buscando assim, evitar uma nova crise. 

A respeito propriamente dos fluxos, percebe-se a partir deste mesmo documento que 

a Municipalidade, neste caso, representada pela Câmara municipal e seus integrantes, já neste 

período, detinha o poder de definir e alterar os itinerários do transporte na cidade. Em lei de 

nº 194/54, é afirmado que a Câmara Municipal podia “[...] em consequência da majoração, 

alterar os itinerários das respectivas linhas” (CÂMARA, 1954). Este tipo de poder de 

ordenamento por parte da administração pública pode ser confirmado tanto por outros 

documentos oficiais, quanto por documentos de jornais. 

Em matéria de 5 de fevereiro de 1955 (VOLTA..., 1955), matéria de destaque na 

última página, os jornais voltam a criticar as ausências de ônibus suficientes em Tirol e 

Petrópolis. Os empresários estariam pautando a diminuição dos percursos da linha, sendo 

concluída no Grande Ponto e não mais descendo à Ribeira. Diferente de momentos de 

irregularidade ou ausência de comunicação entre empresas, Municipalidade e população, 

neste caso se menciona que os empresários estariam aguardando a decisão da Prefeitura sobre 

a mudança de itinerário ou aumento de preços e diante da incerteza por parte da Prefeitura, 

evoca-se a memória da crise de transportes de 1954, revelando que não raro os conflitos 

aconteciam entre a agência da Municipalidade e dos proprietários de Transporte e se 

confirmando que, de fato, a Prefeitura Municipal de Natal tinha controle sobre o sistema de 

transportes, da tarifa aos itinerários, fato que se mantém, mesmo diante de crises e conflitos. 

Mais que isso, tal matéria indica como o próprio jornal era um elemento de pressão política, 

visto que se evoca a memória de uma antiga crise para pressionar a prefeitura por meio da 

influência dos jornais para uma ação rápida. 

No decorrer da década, diversas foram as alterações nos itinerários do transporte que 

invariavelmente discutiam acessibilidade, conexões e preço. Mesmo diante de crises e 
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conflitos, a prefeitura se manteve como instituição central no processo de organização do 

sistema de transportes durante toda a década. A Municipalidade tinha autoridade para 

organizar, criar e alterar linhas, para fixar e modificar seus respectivos preços e, por 

consequência, para modificar as conexões e acessibilidade da cidade.  

  

3.3 Entre pequenas regulações à grandes intervenções: Articulações sobre 

políticas urbanas na década de 1960 

 

Para a relação entre cidade, transporte e sociedade, a década de 1960 foi um período 

de mudanças e reordenamentos das ordens políticas e espaciais. Em primeiro momento se 

tratou de um período de conflitos sociais e políticos crescentes que culminaram no golpe 

militar de 1964. A ruptura institucional resultou em alterações nas relações de poder e, por 

consequência, em mudanças no ordenamento do transporte, nos fluxos e no território na 

cidade de Natal. 

Para a organização do transporte na cidade compreende-se o período como momento 

de reorganização e ordenamento. Tratou-se de um período que conflitos provocaram 

alterações nas leis a fim de não apenas solucionar o problema emergencial, mas também 

foram pensadas alterações legislativas para soluções de médio ou longo prazo. 

Já em 26 de janeiro de 1960 a Prefeitura sancionou a lei 01010/60 que criou a escola 

de instrução para motoristas e cobradores de transporte coletivo. Criam-se com esta lei as 

normas para profissionais atuarem no transporte. Além do gradual avanço da Municipalidade 

pela regulamentação de diversos aspectos do transporte intra-urbano, destaca-se aqui a 

justificativa presente no artigo 1º: “[...] Fica criada, nesta Capital, a título gratuito, uma escola 

de instrução para motorista e cobradores de transporte coletivos do município, com a 

finalidade de instruí-los a os conduzirem com a devida urbanidade perante o Público, quando 

no desempenho de suas funções” (CÂMARA, 1960a). Destaca-se que “urbanidade” aparece 

como característica desejada pela Prefeitura para os trabalhadores que transitam na cidade, 

representando um ideal governamental sobre o comportamento urbano.  
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Em documento a ser aprofundado no capítulo seguinte, a prefeitura aprova um projeto 

de lei da câmara municipal que visava a divisão em dois o itinerário Rocas-Quintas. O 

documento detalhava número de linha, origem, destino e cada rua em que deveria passar o 

transporte, transitando por Petrópolis, Grande Ponto e seguindo pela Rio Branco (CÂMARA, 

1960b). Em comparação com documentos apresentados anteriormente, entende-se que a 

Prefeitura de fato regulamentava mais do que apenas hábitos, normas de convivência ou 

mesmo pontos de origem e destino. A prefeitura em conjunto com a Câmara municipal tinha 

autoridade para definir toda a linha de itinerários e seus percursos em suas totalidades, o que 

certamente não ocorreria na ausência de conflitos pelos usos do espaço intra-urbano. 

Em 26 de fevereiro de 1961 o jornal O Poti, em manchete de última página, publica 

“NATAL: Cidade sitiada onde impera o mais forte” (NATAL..., 1961) Mais uma vez a tarifa 

é centro das discussões apresentadas nos jornais. Novamente não houve consenso entre 

Prefeitura, Câmara Municipal e proprietários de transporte. Destaca-se, no entanto, neste 

processo, um novo agente, o Sindicato de Motoristas de transporte. Representado por Silvino 

Serafim, em entrevista para o jornal, o sindicato propõe se reunir com empresários para 

propor uma solução. 

Desde que todas as linhas convergissem para a Ribeira sem que para isto seja 

necessário o percurso da linha Alecrim-Rocas, teríamos atendido em parte a 

solução do problema. E as pessoas que vivem mais distantes do centro não 

teriam prejuízo. Por sua vez os coletivos teriam no passageiro de meio de 

secção o que chamou a sua “defesa”. (NATAL..., 1961). 

Neste caso, se expressa que a busca por uma solução e conciliação não é meramente 

pela tarifa, mas por sua causa, o itinerário, as áreas de concentração de pessoas na cidade e 

as periferias em formação. Por esta razão se teria a disputa de concentrar o transporte no 

centro da cidade por parte dos proprietários. O interesse financeiro dos proprietários 

fortalecia a conformação das já estabelecidos centros. Disputando estes interesses, populares 

e trabalhadores organizados pautavam uma conciliação para não prejudicar moradores de 

áreas mais distantes. Tal conciliação trazia consequências para os itinerários e, portanto, 

entende-se que o que estava em disputa em cada uma destas discussões eram os fluxos da 

cidade. 
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Em 18 de junho do mesmo ano, o mesmo jornal publica que a Prefeitura anunciaria 

uma redistribuição das linhas de ônibus na cidade com grande impacto nos espaços centrais 

da cidade, com o desaparecimento da linha tronco. 

Se todas as linhas convergirem para a Ribeira possibilitará uma 

redistribuição de carros que estão superlotando a linha tronco sem criar por 

outro lado privilégios e monopólios. Da linha Rocas-Alecrim, hoje com 41 

onibus, saíriam 15 para completar os trinta necessários aos novos itinerários 

das Quintas as Rocas, sendo que os vinte e seis daquele primeiro itinerario 

seriam também redistribuídos para as novas linhas que passariam também 

pelo caminho da atual linha tronco. (REDISTRIBUIÇÃO..., 1961) 

A prefeitura então estaria avaliando a implantação de uma solução proposta pelo Sindicato 

de Motoristas meses antes, demonstrando assim a inserção deste agente como parte da 

disputa pela delimitação das linhas e dos fluxos na cidade. 

Diante dos diversos conflitos entre os agentes envolvidos que ocorreram desde a 

década de 1950 e aos conflitos do início da década de 1960, em 16 de maio de 1961, a Câmara 

Municipal aprovou a Lei nº 1.129/61 que alterava a redação da Lei nº 842 de 2 de setembro 

de 1958. A lei alterava a redação do artigo 6º para “Compete ao Poder Executivo, conceder 

majoração nas tarifas dos transportes coletivos de concessionários, no Município [...]”. 

(CÂMARA, 1962). A lei foi sancionada pelo então Prefeito Djalma Maranhão e na prática 

reduziu o número de agentes envolvidos no processo, centralizando parte das decisões sobre 

o transporte da cidade sob a responsabilidade da Prefeitura de Natal. 

Na gestão de Djalma Maranhão, a Prefeitura pautou a centralização e organização do 

transporte na cidade sob o poder da prefeitura. Dentre a documentação catalogada, é no 

último documento citado que o termo concessionários aparece pela primeira vez, expondo o 

caráter de concessão pública para o uso dos transportes. Por mais que já se argumentasse 

sobre a importância do Estado nessas disputas, é apenas com este documento que se confirma 

o caráter do transporte como serviço urbano.  

Além de regular os veículos e suas rotas, a Municipalidade passaria a regular os 

hábitos ou mesmo os corpos daqueles que atuavam nestas funções. Em 14 de dezembro do 

ano anterior foi sancionada uma lei que instituiu o registro obrigatório de cobradores e 

motoristas na Diretoria de Trânsito Municipal.  
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Art. 2º – O registro de que trata o artigo 1º será concedido aos candidatos 

que satisfizerem as seguintes condições: (a) atestado de bons antecedentes; 

(b) – atestado de sanidade mental e orgânica. […] Art 3º – A Diretoria de 

Trânsito Municipal expedirá uma carteira após o registro de cada interessado 

(CÂMARA, 1961) 

  Percebe-se a partir desta lei ordinária que, por mais que as empresas de Transporte 

fossem privadas, a Prefeitura, por meio da Diretoria de Trânsito Municipal, tinha a intenção 

de regulamentar os vários aspectos dos transportes coletivos da cidade. 

Em 15 de maio de 1962, a fim de resolver conflitos e de aprofundar a centralização 

do poder de decisão sobre as redes de transporte da cidade, o prefeito Djalma Maranhão 

recebe aprovação da Câmara e sanciona a Lei nº 1.219/62 que “Cria a Sociedade de Economia 

Mista “Transportes Urbanos de Natal” [...]” (CÂMARA, 1962) e dá outras providências. De 

acordo com a dita lei, diversas seriam as mudanças que aconteceriam na organização dos 

fluxos e da infraestrutura de deslocamento na cidade diante da abertura da Sociedade Mista. 

Em seu artigo 1º fica estabelecido que 

[…] Fica o Prefeito Municipal de Natal autorizado a constituir uma 

sociedade de economia mista, por ações, sob a denominação de “Transportes 

Urbanos de Natal”, Sociedade Anônima, a qual será a concessionária 

exclusiva do transporte urbano do Município de Natal, regendo-se pela 

presente Lei e supletivamente pela legislação em vigor (CÂMARA, 1962). 

Com a criação da Transportes Urbanos de Natal (TUNA), a Prefeitura de Natal seria 

responsável única pela frota de veículos de transporte coletivo da cidade (e de até outras 

cidades vizinhas) com investimento público e privado (podendo os então proprietários de 

transportes em atuação investir em até 20% da Sociedade). A diretoria da TUNA, segundo o 

artigo 15º da referida lei, seria composta de agentes públicos ou entes privados residentes em 

Natal e eleitos pela Assembleia Geral. Além disso, a Sociedade seria composta segundo o 

artigo 16º por um Conselho consultivo que integraria diversas categorias da sociedade 

envolvendo um membro do Executivo Municipal como presidente, um membro da Câmara 

de vereadores como vice e representantes da Federação das Indústrias, da Associação 

Comercial, da classe estudantil, da classe trabalhadora, da classe liberal, da imprensa e do 

rádio, do Sindicato dos bancos e da própria diretoria da TUNA. Esta organização pode 

representar uma tentativa da Prefeitura de Natal de conciliar interesses de diversos setores 
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sociais envolvidos com o transporte. A empresa teria permissão de criar novas linhas de 

ônibus e estender as já criadas, além de promover reformas de infraestrutura e 

desapropriações que viessem a favorecer o objetivo da mesma. 

Acredita-se que a Sociedade nunca foi materializada, visto que não se encontrou 

menções a esta iniciativa nos jornais pesquisados para além de menções sobre a aprovação 

em lei. Porém, considera-se importante a apresentação deste documento pois a partir dele 

pôde-se averiguar uma intenção por parte da Municipalidade de centralizar ações e conciliar 

atores e agentes urbanos envolvidos com o transporte e as redes de deslocamento da cidade. 

Por mais que as fontes limitem o acesso às inquietações e ações de diferentes grupos sociais, 

os jornais apresentaram indícios eventuais confirmados pela proposta de lei: Independente 

da eficácia dos resultados e do poder de influência, estudantes e grupos de trabalhadores 

organizados buscavam se mobilizar para intervir nas redes de transporte. Além disso, revela-

se a partir desta documentação (em comparação com outras a serem apresentadas) que neste 

período o transporte de fato é entendido para além de veículos, rotas e tarifas. Entende-se que 

a aprovação da lei revela um consenso por um transporte vinculado e responsável por 

alterações de infraestrutura, localização e redes de transporte da cidade. Mesmo que não 

materializado a partir desta lei, entende-se que se trata de um período em que se sedimenta 

na Municipalidade uma visão do transporte conectado com outras transformações da cidade. 

Nos anos seguintes, como é de conhecimento geral, a década de 1960 foi marcada por 

um golpe militar nas instâncias federais que passaram a intervir com mais autoridade sob as 

instâncias regionais, estaduais e locais. O golpe que estabelece o regime civil-militar, 

portanto, causou uma ruptura política no país, cassando direitos políticos e articulando para 

o surgimento de novas lideranças. Do ponto de vista do planejamento urbano se fala de um 

momento de consolidação e transição da institucionalização do urbanismo, por mais que as 

práticas e escolhas a partir deste possam ter sofrido alterações governamentais. Dentre os 

marcos de um processo de consolidação, pode-se citar a criação e manutenção da SUDENE, 

órgão responsável pela implementação de uma política de desenvolvimento regional. De 

acordo com Rodrigo Faria 

[...] o entendimento é de que o golpe de 1964 não anulou ou silenciou o 

campo do planejamento urbano e as propostas no âmbito das políticas 

urbanas. Tanto que, desde os primeiros momentos do golpe militar, não só 
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avançou o processo de institucionalização, como tentou-se operar um projeto 

político de nação delineado por planos nacionais de desenvolvimento 

macroeconômico com sólida base espacial-territorial (FARIA, 2019, página 

48). 

No contexto municipal o golpe teve por consequência a cassação do mandato de 

Djalma Maranhão e a posterior articulação da família Alves no poder, o que levou à eleição 

de Agnelo Alves. Há uma alteração na ordem política, coube então investigar a mudança com 

relação aos agentes urbanos envolvidos na rede de transporte e na produção da cidade como 

um todo. As políticas sobre o espaço urbano pautaram uma disputa técnica e, na visão dos 

próprios envolvidos, anti-ideológica. As políticas de transporte, igualmente, passaram a 

receber outro tipo de discussão e atenção. Disputas e crises continuaram a ser notícia de 

jornal, no entanto, com o passar dos anos, em menor escala. O que evidentemente não 

significa a ausência de reclamações, mas apenas a diminuição da divulgação delas.  

Em 13 de março de 1965, por exemplo, o Diário de Natal publicou em manchete de 

última página “Prefeitura de Natal não vai deixar que passagem dos coletivos passe para 60 

cruzeiros”. O texto relata a comum disputa entre empresários e Municipalidade que já ocorria 

nos anos anteriores. Destaca-se neste caso, a intermediação do processo por vários grupos 

distintos. A prefeitura havia chamado Leonardo Bezerra (jornalista), Benivaldo Azevedo 

(economista), Munir Abi Faraj (engenheiro), João Nobre Filho (engenheiro), Gutemberg 

Mota (estudante) e Domingos Alves Queiros (empresário) para discutir o transporte na cidade 

e no mesmo dia o Diretor de Trânsito Municipal se reuniria com a União Potiguar de 

Estudantes do Comércio (UPEC). O que em 1962 se tratava de um ideal projetado pela lei de 

autorização para a criação da TUNA, em 1965 é apresentado como prática política. Os grupos 

sociais envolvidos no processo são revelados através destas documentações ao mesmo tempo 

que revelam uma conformação destes atores urbanos em torno da intermediação da 

autoridade pública.  

Em 1966 Agnelo Alves assume a Prefeitura da cidade de Natal durante o regime civil-

militar e anuncia uma série de práticas para modificar a forma de se compreender a gestão, a 

cidade e o transporte e sua relação com o setor público. Em 22 de abril de 1966, o jornal “O 

Diário de Natal” publica com um espaço considerável no jornal a “Mensagem do Prefeito 
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Agnelo Alves à Câmara Municipal”, que expõe sua visão de cidade e de suas formas de 

organização. 

No segundo tópico intitulado “filosofia administrativa” e em seu subtópico 

“orientação para o futuro”, Agnelo Alves expõe o que seria a nova forma de organizar a 

cidade que se popularizou nesta década, o chamado Plano Diretor. 

Entre as tentativas de esforço intelectual dirigidas para esquematização de 

um tipo de programação para Municípios, há em fase de construção teórica, 

o que se convencionou chamar de Plano Diretor. Apesar de ser uma 

nomenclatura empregada para programas de investimentos de outros níveis, 

quando elaborados para uma cidade envolvem aspectos de disciplina do 

crescimento urbano, planos viários, códigos de obra, postura e tributário e 

muitas vezes reformas administrativas (MENSAGEM..., 1966). 

Para título de comparação, o caso de Recife pode apresentar indícios do contexto de 

mudanças a partir de um caso espacialmente mais próximo. O contexto da cidade pré-golpe 

pode ser caracterizado pelas ações de um governo que se declarava popular e comunista, o 

governo de Arraes. O golpe traria sua deposição, assumindo seu vice que governou até 1966. 

Em 1967 assume o governo de Nilo de Souza Coelho que nomeou Geraldo Melo para prefeito 

da cidade do Recife. No caso do Recife, a segunda metade da década de 1960 define-se por 

um momento de elaboração de planos técnicos, mais especificamente, do Plano de 

desenvolvimento local integrado do Recife. Por um lado, o Plano ganha forma a partir dos 

profissionais envolvidos, por outro, o projeto segue as indicações do Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo (SERFHAU) (PONTUAL, 2019). 

[...] o SERFHAU -Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, através da Lei 

4380 de 1964, como autarquia federal subordinada ao BNH- Banco Nacional 

e Habitação. Ao longo dos 11 anos de existência, suas atribuições passaram 

por mudanças significativas. Em 1964, ainda que algumas atribuições 

estivessem vinculadas ao planejamento, a maior parte das suas funções eram 

associadas a pesquisas e estudos relativos ao problema habitacional, 

configurando uma instituição assessora do BNH. Em 1966, o SERFHAU é 

regulamentado, e passa a ser responsável pela elaboração e coordenação da 

política nacional de planejamento local integrado e pela gestão do FIPLAN- 

Fundo de Financiamento de Planos de Desenvolvimento Local Integrado, o 

primeiro fundo de financiamento a planos diretores criado na esfera federal 

(FELDMAN, 2010, p. 03). 

Desse modo, ainda de acordo com Pontual (2019), o documento conta com objetivos, 

metodologia, diagnóstico, prognóstico, conclusões e recomendações em razão de suas 

influências. Buscou-se com o Plano a definição de Diretrizes para a modernização da 
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administração pública e da criação da Região Metropolitana do Recife. Independente dos 

desdobramentos desta política, a autora expõe as motivações técnicas em torno da sua 

elaboração numa tentativa de racionalizar o governo.  

Em outros contextos espaciais no Brasil, mais especificamente em Belo Horizonte, 

Minas Gerais, já na década de 1950, mais especificamente em 1951, houve a criação do 

Serviço do Plano Diretor na Prefeitura de Belo Horizonte, visando o cumprimento da lei da 

década anterior, a própria lei do Plano Diretor da cidade. No contexto pós golpe, em 1966 

foram elaboradas diretrizes de planejamento para a Administração Municipal focando em 

plano viários e habitacionais (LIMA, 2019). 

A visão de cidade e de sua organização por meio do Plano Diretor estava alinhada 

com a visão de organização da cidade do período. A partir de um idealismo da técnica que 

buscava abandonar utopias espaciais, em detrimento de visões integradas de resolução de 

problemas que convergiriam para um futuro desejado, os governos locais pautavam 

programas de planejamento geral da cidade.  

Dentre as idealizações da visão de futuro sobre o espaço por esta gestão estava a 

elaboração do Plano Viário da cidade de Natal. Em meio a críticas em seu discurso sobre a 

ausência de documentos a respeito das decisões de investimento na malha viária por parte 

das últimas gestões, o então prefeito apresentou o plano viário como projeto integrado de 

desenvolvimento para a cidade conectado com vários aspectos da vida urbana. 

A experiência do Município no setor viário tem sido meramente executiva. 

A área pavimentada da Cidade vem sendo ampliada independente da 

elaboração de um plano próprio. Tanto é verdade que ao assumir a direção 

do Governo Municipal, não existia qualquer documento técnico que 

definisse e diagnosticasse os principais problemas de viação do Município. 

Ademais, a pavimentação em uma rua ou avenida demanda um projeto 

técnico com levantamento topográfico, estudo de velocidade, de 

compensação, de segurança, de iluminação. Além desses aspectos 

eminentemente técnicos do projeto há alguns critérios de avaliação quando 

se apresentam diferentes opções para uma solução. Por exemplo, vale 

considerar as necessidades de descongestionamento de tráfego de 

beneficiamento de área de comércio, de indústria, de residência e por fim, 

dos aspectos urbanísticos, quando se tratar de um projeto integrado 

(MENSAGEM..., 1966). 

O plano viário estaria integrado ao I programa integrado de Desenvolvimento, este 

que teria por objetivo mapear “[...] quais os pontos da Cidade que deverão ser interligados 
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através de pavimentação ou de obras d'arte. Quais as grandes avenidas que prioritariamente 

serão melhoradas para a integração de bairros, que tipo de pavimento deverá ser utilizado 

[...]” (MENSAGEM..., 1966). De um lado, a mensagem reforça o enfoque técnico adotado 

por gestores públicos em todo Brasil durante o período, por outro, revela a representação e 

interesses que esta gestão teria para a cidade a partir de tais planos, representação e interesses 

que podem ser analisados a partir dos bairros e trechos que inicialmente receberam melhorias 

e a partir dos espaços que de fato receberam intervenções. Destaca-se que esta proposta de 

desenvolvimento integrado da cidade incluía malha viária, saneamento, iluminação pública 

e localizações de estabelecimentos públicos, mas não se mencionam os meios de 

deslocamento e, por mais que se mencione a possibilidade de empresas mistas (público-

privadas), não houve menção a uma possibilidade de uma rede pública de transportes 

coletivos. A empresa proposta pela gestão anterior e com lei aprovada não é posta em pauta 

ou mesmo mencionada, bem como não é mencionada qualquer tipo de alteração ou controle 

sobre as redes de deslocamento da cidade, por mais que, como se confirma com outras 

documentações sobre a implementação deste plano, os transportes continuaram sob as 

ordenações da Municipalidade e continuaram a receber alterações por parte da mesma. A 

diferença deste período para os anteriores, é o fato que tais medidas estariam agora integradas 

com outra perspectiva de cidade. 

Entende-se, portanto, que o Plano Viário na gestão de Agnelo Alves centralizou 

decisões e articulou modificações na cidade que invariavelmente atingiram as redes de 

transporte. Por mais que outros agentes possam ter se envolvido, destaca-se a participação 

do governo no planejamento destas intervenções. Gradativamente no decorrer das décadas o 

governo aumentou sua participação na intervenção sobre a cidade. 

Durante a segunda metade da década de 1960, o jornal O Diário de Natal noticia 

mudanças dos itinerários de transporte, por vezes vinculadas às mudanças durante a 

materialização do Plano Viário. Tais alterações são recorrentemente de responsabilidade do 

Departamento de Trânsito do Município (DTM) e do Departamento Estadual de Trânsito 

(DETRAN). A exemplo, ainda em 1966, diante da inauguração da 1ª etapa do Plano Viário, 

é publicada uma matéria em destaque de última página no Diário de Natal intitulada 

“Alterações no trânsito (Plano Viário) aprovaram em parte [...]” (ALTERAÇÕES..., 1966). 
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O texto descreve a alteração realizada nos itinerários de transportes coletivos delimitados 

pela Prefeitura. 

Além disso, sabe-se que durante a gestão de Agnelo Alves parte do investimento 

financeiro para a execução das intervenções urbanas pretendidas partia da iniciativa privada, 

partia do próprio cidadão beneficiado. Em mais de um momento a Prefeitura investiu em 

publicidade para explicar e divulgar sua forma de organização dos gastos. Desse modo, a 

iniciativa privada não teria participação direta oficialmente nas delimitações espaciais dos 

planos, mas teria na execução do mesmo, visto que os espaços ocupados pelos cidadãos só 

seriam contemplados mediante pagamento. Este tipo de estratégia tem sua implementação 

confirmada ao se analisar outras documentações do período. Em 13 de agosto de 1966 o 

Diário de Natal publica uma matéria intitulada “Natalenses dão apoio à contribuição de 

Melhoria”. 

Com a inauguração do Plano Viário (1ª etapa) o Prefeito Agnelo 

Alves vai entregar com solenidade as primeiras obras feitas através 

da Contribuição de Melhoria, sistema de realização de serviços pelo 

qual o proprietário do imóvel das ruas beneficiadas com obras 

pagam parte dos serviços realizados. […] Os proprietários de 

imóveis situados nessas ruas contribuem, de acordo com 

determinação da lei, com parte do valor da obra, ajudando a 

Prefeitura a realizar serviços de melhoramentos dos mais 

significativos e por outro lado tornando o seu imóvel muito mais 

valorizado. (NATALENSES..., 1966). 

Considera-se que este momento consolida a centralização das decisões sobre 

transporte, itinerários e sistema viário na cidade de Natal por parte da Prefeitura e de seus 

órgãos administrativos como Secretarias e Departamentos. Por mais que a documentação 

levantada não apresente conflitos entre outros agentes sociais como pôde ser observado a 

respeito do período anterior, pondera-se que estes continuassem a atuar e interferir na 

implementação das intervenções espaciais da Municipalidade. Enquanto algumas influências 

se tornam mais evidentes, a exemplo, o próprio investimento privado para a elaboração de 

obras públicas, outras influências deixam de figurar alguns jornais e até deixam de receber a 

atenção pública por parte do governo que, como exemplo, em 14 de setembro de 1966 

anuncia o seguinte por meio de seu representante, o Diretor Estadual do Trânsito, o tenente 

José Selestino Soares, 
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Quanto às críticas dirigidas ao Departamento Estadual de Trânsito, disse o 

diretor daquela Pasta, que somente levou em conta as apreciações feitas pelo 

DN. Quanto a outras críticas publicadas em outros veículos de informação, 

como também provenientes dos pedestres e condutores de veículos disse: 

Contra estas críticas que não pretendem construir e sim demolir, tenho em 

mãos o seguinte argumento: em 1962 Natal tinha apenas dois mil veículos 

em circulação. Em 1966 – continuou – o trânsito de Natal é feito por 12 mil 

automóveis dos mais diversos tipos. […] Desta forma adianto-lhe que 

somente darei ouvidos às críticas que sejam feitas por pessoas dispostas a 

colaborar. Quanto as outras, se perderão com o passar dos dias como as 

anteriores já se perderam” (NOVAS..., 1966). 

Percebe-se, portanto, um momento de centralização das decisões e uma tentativa de 

diminuir a legitimidade das visões de cidade divergentes das autoridades públicas. Além 

disso, este mesmo documento indica também a participação de órgãos estaduais atuando em 

conjunto na execução do Plano Viário. 

A partir do resgate histórico desenvolvido entende-se que houve a interferência do 

Estado e de seus agentes. Em razão disto, por mais que tenha existido a agência de outros 

agentes e atores urbanos, como trabalhadores organizados, grupos populares pressionando 

por novos itinerários e até mesmo grupos de proprietários, considera-se que os agentes 

urbanos em torno do Estado (Câmara Municipal, Prefeitura, Governo, etc.) foram de 

fundamental importância na construção das redes de transporte coletivo na cidade de Natal 

para o período estudado. Mais que isso, considera-se que as disputas internas no âmbito do 

Estado também revelam aspectos de interesses privados de envolvidos. O Estado foi, 

portanto, um histórico mediador e agente de criação das conexões e alterações nas redes de 

transporte de ônibus na cidade de Natal.  
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CAPÍTULO 04: O AVANÇO DA CIRCULAÇÃO VEICULAR E O CRESCIMENTO 

URBANO - HISTORICIZAÇÃO DAS REDES DE TRANSPORTE E A PRODUÇÃO 

DE NOVAS RELAÇÕES ESPACIAIS. 

 

4.1 Questões basilares: Das redes pré-estabelecidas às redes na documentação.  

Para avançar nas questões pertinentes aos caminhos e redes identificadas na 

investigação sobre o sistema de ônibus, é preciso retomar aspectos teóricos e metodológicos 

presentes nesta pesquisa. Antes de prosseguir na explicação sobre itinerários de ônibus para 

as décadas de 1950 e 1960, é preciso discutir sobre três fatores fundamentais: As influências 

do espaço regional, o processo de uso da tecnologia de veículos motorizados no contexto 

nacional e a natureza das fontes desta etapa da investigação. Como já dito anteriormente, ao 

analisar redes de transportes urbanos é preciso atentar-se para o visível e para as ausências. 

Além disso, considera-se importante para uma análise intra-urbana histórica, pontuar quais 

redes semelhantes já existiam no passado. Por fim, é preciso evidenciar a natureza das fontes 

para destacar que esta pesquisa, como toda historiografia, expõe, em alguns casos, apenas 

uma parcela dos processos passados, e em outros, apenas aproximações das redes existentes 

no período. 

Como já exposto anteriormente, em contextos nacionais e regionais, o 

desenvolvimento de um sistema rodoviário recebeu investimentos mais altos apenas a partir 

de 1940 e é intensificado em 1950, período que condiz com a intensificação do sistema de 

transportes na cidade de Natal. A cidade, que investiu em linhas férreas para trens e bondes 

nas primeiras décadas do século XX, já tinha ônibus registrados neste mesmo período. No 

entanto, seguindo processos que se assemelham aos processos nacionais, o sistema ganha 

destaque e é intensificado apenas quando os bondes entram de fato em desuso. A partir daí, 

os ônibus tonaram-se pauta de debates e regulamentações de governos. Processo semelhante 

ocorre em outras cidades por todo o Brasil. Recife, por exemplo, não apenas regulamentou o 

transporte, mas abriu uma concessão para uma única empresa com um prazo de 10 anos a 

partir de 1947. Após sete anos, no entanto, a empresa foi dissolvida e a prefeitura voltou a 

regulamentar os pequenos proprietários (LIMA NETO, 2001, P. 291). Em Curitiba, outro 
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exemplo, já havia licitações para ônibus em meados da década de 1940. Em Porto Alegre, na 

mesma década, houve a regulamentação de empresas de proprietários que já atuavam 

anteriormente de forma artesanal. (LIMA NETO, 2002, p 293-292) Em Fortaleza, por fim, 

em 1930, já havia diversas empresas disputando as linhas de ônibus atuando na cidade, e em 

1940 havia regulamentações e regulações, como expõe Patrícia Menezes,  

O proprietário dos carros, José Setúbal Pessoa, começara a trabalhar no 

transporte público em 1936, fazendo a linha de Otávio Bonfim. Com poucos 

ônibus, conseguiu ultrapassar as dificuldades da Segunda Guerra Mundial e 

parece ter recebido um impulso no final dos anos 1940, quando a firma foi 

regularizada e registrada na Junta Comercial do Ceará (MENEZES, 2013, p. 

141). 

O caso de Natal não diverge nas experiências citadas acima. Sabe-se que houve a 

implantação dos bondes no início do século XX até seu encerramento entre 1940 e 1950. 

Sabe-se também, como visto anteriormente, que por volta de 1930 já havia ônibus intra-

urbanos circulando na cidade, por mais que não seja possível precisar seus itinerários. Estas 

linhas eram de pequenos proprietários que tinham uma pequena frota ou mesmo eram 

motoristas de seus próprios ônibus, como bem expôs a pesquisadora Jucilene Sousa Silva: 

O sistema de transportes coletivos por ônibus foi sendo implementado aos 

poucos, paralelo à decadência dos bondes, e a medida em que pessoas físicas, 

proprietários de um ou dois veículos desenvolviam o transporte de pessoas 

na cidade e realizavam o fretamento para viagens mais longas. (SILVA, 

2002, P. 45-46) 

Fala-se de uma implementação gradativa, mas é preciso destacar, no entanto, que este 

tema, no que se refere ao ônibus, como pesquisa histórica, até então, foi pouco analisado para 

a cidade de Natal, principalmente para os períodos anteriores a 1960. O que se revelou com 

esta pesquisa foi uma cidade que já dispunha de sistema de transportes coletivos 

relativamente amplo nos espaços centrais da cidade já em 1950. Para entender este processo, 

é preciso antes disso resgatar o sistema consolidado por meio de outros modais. 

Sabe-se que já em 1930 a cidade de Natal dispunha de uma infraestrutura férrea para 

transportes de cargas e passageiros. Bondes e trens moldaram uma parcela dos caminhos de 

crescimento da cidade e delimitaram os fluxos urbanos. Observa-se no Mapa 01 que nos anos 

precedentes a organização dos ônibus como sistema urbano, o sistema de transportes via 

bonde contemplava os bairros de Ribeira, Tirol, Petrópolis e Cidade Alta, expandindo-se em 

1930 para Areia Preta, Alecrim e Lagoa Seca. Já a linha férrea para uso de trens 
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intermunicipais, moldava-se às margens do Rio Potengi atravessando Ribeira, Cidade, Alta, 

Alecrim, Quintas e outras áreas ainda não ocupadas no período.  

Com relação aos bondes na cidade de Natal, destaca-se a presença nas regiões de 

Areia Preta e nas proximidades do bairro do Alecrim. Além disso, as vias em que passam as 

linhas antigas em Petrópolis e Cidade Alta chamam atenção pela presença nas que se 

tornaram duas das principais vias da cidade nas décadas seguintes, Avenida Hermes da 

Fonseca e Avenida Rio Branco. Através do mapeamento percebe-se que, em razão de seu 

percurso, a linha de bonde já consolidava o que se manteria como um importante ponto 

comercial, o cruzamento entre a Rio Branco e a João Pessoa, o Grande Ponto. Além disso, 

independente da manutenção desta infraestrutura e da frequência dos transportes por estas 

vias, a presença da infraestrutura de transportes para Areia Preta já na década de 1930 

demonstra a preocupação em atender às demandas de lazer de uma parcela da sociedade. A 

presença na região revela também uma demanda por deslocamento para a área de praia e a 

conexão com a linha Tirol-Petrópolis sugere a origem destes usuários. O fluxo Petrópolis-

Areia Preta e a consolidação do ponto comercial no bairro da Cidade Alta se mostram, 

portanto, elementos para investigação ao delimitar os itinerários do novo modal nas décadas 

seguintes.  

Sobre a linha férrea do trem, destaca-se a presença na Ribeira, Cidade Alta, Alecrim 

e outras regiões que até então não haviam sido ocupadas em grande densidade. Como já 

mencionado, o bairro do Alecrim cresceu na presença de migrantes do Sertão e a presença 

de uma linha férrea atravessando o bairro pela extremidade do rio pode indicar a importância 

de conexões regionais para este espaço. Como afirma Flávio Villaça, “As vias regionais de 

transportes constituem o mais poderoso elemento na atração da expansão urbana [...]” 

(Villaça, 1998, P. 85). Identificar a presença de vias regionais nas proximidades do bairro é 

atentar-se para conexões não necessariamente com os bairros tradicionais, mas com cidades 

vizinhas. 

No que diz respeito ao sistema de ônibus, como dito anteriormente, sabe-se que teve 

início na cidade de Natal em 1929 com a inauguração de duas linhas (CASCUDO, 1999). 

Neste ano, encontravam-se ônibus circulando nos bairros de Tirol, Petrópolis e Alecrim. 
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[...] iniciará hoje, nesta capital, o serviço de transporte, telefone, e 

fornecimento de energia elétrica [...] transporte em confortável auto-

omnibus, para 30 passageiros, provisoriamente obedecendo à tabela 

‘circular’ fazendo os bondes as linhas Petropolis, Tirol e Alecrim em 

horários que terão de vigorar daqueles bairros à antiga sessão do tráfego, à 

rua Cel. Pedro Soares (ACERVO HCURB, 1929). 

Por mais que o documento seja dúbio ao apresentar a inauguração de auto-omnibus, 

mas falar de linhas de bondes, outros documentos que foram melhor explorados mais adiante, 

confirmam a presença do modal na cidade (ACERVO..., 1930a; ACERVO..., 1930b). O que 

interessa aqui é a identificação que já na década de 1930, ambos os modais estavam presentes 

nos bairros do Alecrim, Tirol e Petrópolis e posteriormente para Areia Preta (OMNIBUS..., 

1935) presença que permaneceria e seria alvo de disputas nas décadas seguintes. 
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MAPA 02: LINHAS DE BONDES ATÉ 1930 EM NATAL/RN 

 

FONTE: MEDEIROS, 2011. Editado. 
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Por fim, considera-se importante retomar brevemente a discussão sobre a natureza 

das fontes utilizadas nesta pesquisa para investigar os itinerários de transporte, em razão de 

uma quantidade considerável destas fontes terem sido oriundas dos jornais, tenha sido por 

meio de reclamações, denúncias, editoriais ou mesmo informes oficiais reproduzidos na 

imprensa local. Não foram encontradas séries de documentos oficiais de governo 

identificando itinerários de ônibus, por mais que, como será detalhado em item posterior, 

reconheça-se o sistema de transporte motorizado como regulamentado e delineado por 

setores do governo municipal. Deste modo, inverte-se a abordagem tradicional em que a fonte 

oficial seria principal e os jornais auxiliares. Em razão desta abordagem, deve-se explicitar 

que os itinerários aqui apresentados representam a realidade que foi de interesse do jornal 

expor. Mesmo diante de um levantamento em série e de informes do governo reproduzidos 

na imprensa, se reconhece a possibilidade do jornal não noticiar eventuais mudanças, 

acréscimos ou reduções de linhas. Deste modo, o que se apresenta adiante é um resgate 

daqueles itinerários que foram considerados relevantes pelos grupos sociais ou indivíduos 

responsáveis por sua divulgação, o que já é suficiente para revelar redes, fluxos, nós e espaços 

de interesse por parte de quem produzia e consumia estas fontes. 

4.2 O crescimento de cidade de Natal e a consolidação de espaços - A primeira metade 

do século XX  

 

A cidade de Natal passou por um processo de crescimento, em diferentes fases e por 

diferentes razões, durante o século XX. Intervenções estatais, influências de redes técnicas, 

concentrações de arrendamento de terras, expansões do mercado imobiliário, financiamentos 

de moradias e políticas habitacionais foram alguns dos fatores que influenciaram o 

crescimento, as formas e os usos da cidade. Dentro deste este processo, as redes de 

transportes coletivos foram criadas, regulamentadas e ordenadas. Em primeiro momento, esta 

organização deu-se por meio da instalação e expansão de linhas férreas para uso dos bondes 

na cidade. Em seguida, deu-se através da regulamentação das linhas de ônibus. Esta Natal 

que havia iniciado o século XX como uma pequena cidade sem sistema de transportes, em 
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poucas décadas tornou-se uma cidade conectada já influenciada pela dinâmica dos veículos. 

Do início para a metade do século, a cidade de Natal cresceu populacionalmente, aprofundou 

antigas relações espaciais e inaugurou novos caminhos e fluxos.   

De acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) (CENSO, 2010), em 1900, a cidade de Natal dispunha de uma população 

presente de apenas 16.056 habitantes, o menor quantitativo entre as capitais do Nordeste na 

época. Para comparação, no mesmo período, a cidade de João Pessoa tinha 28.793 habitantes, 

a cidade de Fortaleza tinha 48.369 e Recife 113.106. Neste período a cidade de Natal 

caracterizava-se pelo seu isolamento devido às poucas conexões, inclusive com as cidades 

vizinhas. Natal, que no fim do século XIX era delimitada formalmente em Ribeira e Cidade 

Alta, passou a receber intervenções estatais para ampliação de vias e de infraestrutura como 

um todo. Uma das intervenções que a historiografia destaca é a criação e demarcação da 

Cidade Nova. A ação moldou parte de um novo ideal de cidade e formou as bases para a 

efetiva criação dos, hoje, bairros Tirol e Petrópolis. Como expõe Angela Lúcia Ferreira, a 

execução de obras na região se deu por meio da expulsão e destruição de casas que já existiam 

na região. Aquelas casas que não tinham valor para os interventores da época, deram lugar a 

um espaço valorizado que viria a favorecer os proprietários de terra do novo bairro, incluindo 

o próprio Presidente da Intendência Municipal na época, Joaquim Teixeira de Moura 

(FERREIRA, 1996). 

Já nesta primeira intervenção, percebe-se a prevalência no atendimento por grupos 

dominantes que moldaram a forma da cidade e o pensamento sobre ela. De acordo com 

Gabriela Siqueira (2013) a conformação do bairro foi fruto de um ideal particular 

modernizante, um ideal de um grupo em que não se incluíam pequenos proprietários de 

casebres e sítios que existiam onde se originou o novo bairro. A autora acrescenta que o 

Estado não hesitou em publicizar a demolição de casas da região. Ao contrário, tal anúncio 

da substituição das “cabanas em desordem” por largas avenidas e ruas agradáveis apareceu 

no próprio jornal oficial do governo. Já os antigos habitantes expulsos, apenas tiveram suas 

reclamações anunciadas no jornal oposicionista O Diário de Natal, que apelidou esta 

iniciativa de Cidade das Lágrimas (SIQUEIRA, 2013). O destino dos desapropriados é 

incerto, mas o processo confirma ideais de intervenções modernizantes e excludentes durante 
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a consolidação de um bairro que eventualmente atraiu infraestrutura urbana, incluindo 

infraestrutura viária e sistema de transporte. Não sendo possível, até o momento desta 

pesquisa, identificar os movimentos históricos dos moradores da cidade, busca-se evidenciar 

os grupos sociais e os tipos de uso dos espaços que primeiro foram favorecidos ou priorizados 

na estrutura de transportes urbanos.  

Assim sendo, qualquer análise a respeito do desenvolvimento da infraestrutura urbana 

no bairro deve ao menos pontuar esta característica sobre seus habitantes como fator de 

possível influência sobre o investimento no espaço. Portanto, considera-se o elemento social 

como possível elemento que soma à explicação sobre o crescimento da infraestrutura na 

região.  

Em paralelo, a Ribeira e a Cidade Alta, bairros que fizeram parte da formação inicial 

da cidade, também tiveram suas relações espaciais alteradas na primeira metade do século, 

assim como tiveram alterações em sua densidade demográfica e nos tipos de uso do espaço. 

De acordo com Josélia Carvalho de Araújo (2017), os dois bairros abrigaram os primeiros 

mercados públicos da cidade, o que revela uma tendência para formação de um centro de 

comércio na região. Enquanto a Cidade Alta cresceu economicamente e gerou uma ocupação 

de uso comercial em torno das avenidas Rio Branco e João Pessoa, sendo o cruzamento entre 

as duas, conhecido na época por Grande Ponto; A Ribeira cresceu, em torno do centro político 

da capital, abrigando prédios institucionais, incluindo a própria Prefeitura Municipal e ruas 

comerciais, como a Rua do Comércio (hoje Rua Chile). Para Giovana Oliveira (2008), as 

primeiras décadas do século XX foram marcadas por intervenções no espaço que partiam do 

desejo modernizante de uma elite política interessada em concretizar seus próprios interesses 

e ideais. Na década de 1940, segundo a autora, a implantação do Plano Geral de Obras 

elaborado na década anterior pelo escritório Saturnino de Brito contribuiu 

 

[...] para a mudança de uso do bairro e, especialmente da Avenida Rio 

Branco. A proposta modernizadora incluía a instalação da rede do 

saneamento e o abastecimento de água, o que estimulou a ocupação 

dos lotes vazios, a remodelação de antigas edificações e a 

transferência, desde a Ribeira, de alguns estabelecimentos comerciais 
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e serviços públicos diversos. As transformações dinamizavam o bairro 

porque as obras carregavam em si, a novidade e aquilo que as elites 

políticas compreendiam como sendo mais moderno para a cidade 

(OLIVEIRA, 2008, p. 60) 

Enquanto a Cidade Alta destacava-se pela Avenida Rio Branco, a Ribeira tinha como 

eixo central a Avenida Tavares de Lira. A cidade recebia investimentos conforme os 

interesses da elite política dominante que no período pré Segunda Guerra Mundial orientava-

se por ideais modernizantes e durante a Guerra por ideais de progresso econômico. 

De acordo com Josélia Carvalho de Araújo (2017), para além destes bairros, também 

se destacava o bairro do Alecrim, espaço comercial e habitacional que foi construído a partir 

da chegada de imigrantes do sertão, fosse para fixar residência, fosse para transitar entre o 

comércio da região, tornando-se assim, o bairro mais populoso da cidade. Neste sentido, 

Ribeira, Cidade Alta e Alecrim podem ser considerados bairros que fizeram parte da primeira 

centralidade da cidade de Natal, fenômeno vigente para o período desta pesquisa. Ainda 

segundo a pesquisadora, apenas décadas depois, na década de 1980, é que novos centros 

passaram a surgir na cidade. Para esta pesquisa, cabe averiguar as relações espaciais entre o 

transporte, esta primeira centralidade e o aparecimento destas redes de transportes em 

espaços para além dela. 

Neste período, dois planos almejaram ordenar a infraestrutura, localizações e fluxos 

da cidade. Tratava-se do plano Geral de Sistematização de 1929, desenvolvido pelo arquiteto 

Giacomo Palumbo e o Plano Geral de Obras do escritório Saturnino de Brito dez anos depois. 

O primeiro foi planejado para uma cidade de 100 mil habitantes, valor que seria alcançado 

apenas na década de 1950. Este plano indicou localização de iluminação pública, jardins, 

praças, mercados e outros itens de infraestrutura. Dentre as alterações planejadas, destacam-

se a organização e expansão em zonas com usos específicos assim como a preocupação e 

planejamento do sistema viário e de transporte para conectar bairros antigos com novos 

bairros. No segundo planejaram novas obras, saneamento e até um novo bairro projetado 

localizado ao Norte de Tirol e Petrópolis. Destaca-se aqui o ideal de ordenamento intra-

urbano que, mesmo planejado para as décadas seguintes ainda se limitaria as áreas de Tirol, 
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Petrópolis, Ribeira, Alecrim, Rocas e Cidade Alta. No entanto, pouco foi efetivado a partir 

destes planos, destacando-se apenas a infraestrutura de saneamento, o edifício de 

administração do Saneamento, o Grande Hotel e a Avenida do Contorno (FERREIRA, 2008). 

Para a década de 1930, segundo Ângela Ferreira e George Dantas (1998), buscavam-

se expandir as vias propostas para a Cidade Nova, ao mesmo tempo que se pretendia 

conservar a paisagem. O bairro da Ribeira se tornou bairro comercial, enquanto Petrópolis e 

Tirol – agora já consolidados como bairros valorizados – se desenvolveram como bairros 

residenciais, ganhando o estádio Juvenal Lamartine e o Aero-Club. Destaca-se, nesse sentido, 

de um lado a inserção privilegiada de equipamentos urbanos em determinadas áreas da 

cidade, e de outro a exclusão arbitrária de trabalhadores: “todas as casas de operários 

existentes junto ao cais, na entrada da cidade e em terrenos baldios serão demolidas, sendo 

construído um bairro operário inteiramente novo afastado do centro [...]” (FERREIRA, 

DANTAS, 1998). Houve ainda a proposta de efetivamente ampliar e melhorar algumas ruas. 

A cidade estava sendo pensada para uma futura cidade de transportes motorizados nos moldes 

da cidade moderna. No entanto, esta infraestrutura estaria sendo desenvolvida de acordo com 

interesses de grupos dominantes. Os bairros afastados das áreas tradicionalmente centrais, 

mesmo os bairros com uma relativa aglomeração populacional, como Baldo e Quintas, eram 

considerados pela elite intelectual das primeiras décadas, como bairros exteriores. “Isolados 

e construídos espontaneamente, sempre segregados do centro e com pouco investimento dos 

governos” (OLIVEIRA, 2008, P. 53). Tratavam-se de áreas produzidas para “limpar o 

centro”, segundo os pensadores do período. A exceção estaria para o Alecrim, que teria sido 

oficializado em 1911 e “ficava localizado no caminho que ligava o centro das elites aos 

municípios e aos estados vizinhos [...] conhecida como “estrada de Macaíba” [...]” 

(OLIVEIRA, 2008, P. 54). 

Antes de adentrar efetivamente na questão das redes de transporte coletivos na cidade 

de Natal, vale elencar e discutir dois fatores, um histórico e um urbano, que podem ter 

rebatimento nas formas de organização do transporte na cidade para o período estudado: os 

efeitos da Segunda Guerra Mundial e a questão da moradia.  

Em 1942, a multidão de novos moradores que se instalou subitamente na 

Cidade do Natal era visível nas ruas. Os moradores antigos eram espremidos 
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pela nova realidade e ficavam esperando que as providências fossem 

tomadas para amenizar seu incômodo. [...] Anteriormente, foram informados 

que a cidade conquistaria o desenvolvimento, porém viam que esta havia se 

transformado em um caos, numa interrogação ou em uma cidade que não 

correspondia ao que havia sido planejado pelo Plano Geral de Obras [...] 

(OLIVEIRA, 2008, P. 202-203). 

Segundo Oliveira (2008), a Segunda Guerra Mundial trouxe investimentos em 

infraestrutura para o mesmo centro e eixos de crescimento. Ao mesmo tempo, o contexto 

possibilitou a ampliação considerável no uso de veículos motorizados e na densidade 

demográfica na cidade de Natal. A infraestrutura e serviços nos bairros tradicionais da cidade 

aumentaram enquanto o combustível encareceu e a moradia, mesmo com aumento na 

construção civil, não supriu a demanda por habitação (OLIVEIRA, 2008). Durante a década 

de 1940 a questão da habitação tornou-se tema de discussão e de investimento público ou 

privado na cidade. Loteamentos e conjuntos habitacionais passaram a ser efetivados, 

moldando-se ou até moldando os eixos de crescimento urbano. 

Identificando onde grupos distintos passaram a morar na década de 1940, é possível 

coletar indícios de quais espaços demandaram transportes nos anos seguintes. De acordo com 

Tamms Morais, ainda nas primeiras décadas, os governantes locais apresentaram 

preocupação com a questão da moradia, visto que foram discutidas propostas de criação de 

vilas operárias e abrigos para os moradores de rua (MORAIS, 2010). A presença do Estado 

na normatização do padrão de moradia e da iniciativa pública e privada na concentração de 

moradores em determinadas regiões, produziu uma cidade com novas distâncias, novos 

fluxos e demandas por deslocamento.   

Foi ainda na década de 1930 que na cidade de Natal se construiu a primeira vila 

operária, no Alecrim, ampliando as áreas de investimento público e privado na cidade, fator 

a se destacar por revelar uma preocupação pelo ordenamento da cidade e pela organização 

da densidade populacional que tendia apenas a crescer. Destaca-se que por mais que tais 

medidas tenham sido tomadas, uma parte considerável da população e dos espaços da cidade 

atual ainda estavam à margem das iniciativas de ordenamento. Foi neste mesmo período que 

a comunidade do Maruim começou a se organizar no bairro da Ribeira e que outros 

loteamentos expandiram gradativamente as áreas de habitação na cidade (MORAIS, 2010). 
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Neste mesmo período foram promovidas intervenções ativas por parte do Estado com 

a ampliação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões. Durante os anos de execução de 

políticas de habitação e loteamentos, na instância municipal, foram realizados loteamentos 

nos bairros de Santos Reis, Praia do Forte, Monte Carlos, Mãe Luiza, Quintas e Cidade 

Campestre do Jequi. Sobre especificamente os Instituto de Aposentadoria e Pensões (IAP), 

o levantamento desenvolvido pelo HCUrb e analisado por Almeida  (2007) para as primeiras 

décadas do século XX constatou uma certa desigualdade de localizações quanto aos lotes e 

os bairros, havendo uma concentração em maior quantidade respectivamente para os bairros 

do Alecrim, Tirol, Petrópolis e Cidade Alta, e em considerável menor quantidade para 

Ribeira, Lagoa Seca e outras regiões entre a Zona Sul e Leste. 

Já na década de 1950, no governo de Djalma Maranhão, além da continuidade das 

políticas de financiamento, houve proposições de reconhecimento e urbanização dos bairros 

da Praia do Forte, Ponta Negra, Redinha e Igapó através de políticas diversas de infraestrutura 

para estes bairros. Além deles, buscava-se, a efetivação de um plano para Santos Reis 

(ALMEIDA, 2007, P 138). Paralelo a isso, houve no período a instalação da Vila Naval no 

bairro do Alecrim, fator que contribuiu com mais de 150 casas e novos moradores para o 

bairro, aprofundando o processo que o levou a ser identificado como segundo bairro mais 

populoso da cidade ainda na década de 1950 (BEZERRA, 2005). Neste sentido, por mais 

que, até o presente momento, não se tenham encontrado indícios de uma integração 

normativa entre as políticas de habitação e as políticas de infraestrutura urbana, percebe-se 

que, ao menos nos governos da década de 1950, havia certa preocupação em, além de buscar 

soluções para o problema da habitação, desenvolver a infraestrutura da cidade como um todo. 

Como exposto nos capítulos anteriores, é preciso, no entanto, compreender, para além dos 

discursos e proposições políticas, o que realmente foi efetivado, por quais razões e em quais 

momentos. 

Percebe-se uma continuidade da cidade planejada, mesmo que em sua extensão, 

houvesse a manutenção da integridade de parte dos conjuntos habitacionais com a cidade já 

construída, interpretação que pode ser corroborada pela análise da Caliane Oliveira de 

Almeida 
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O projeto de reforma urbana e regularização fundiária realizados nas áreas 

de Mãe Luíza e, principalmente, Brasília Teimosa, marcam a posição do 

poder municipal nesta frente de combate à crise de moradias [...] Em fins de 

1950 o quadro de higiene e salubridade das habitações ali instaladas era 

julgado preocupante. (ALMEIDA, 2007, P. 142) 

A cidade avançou gradativamente nas margens de sua área central (Mapa 02), 

expandindo continuamente com os programas habitacionais produzidos pelo governo 

municipal e estadual. Fugiam deste padrão apenas o eixo de crescimento para Parnamirim 

em razão da Segunda Guerra Mundial, para Ponta Negra e, na década de 1960, para Cidade 

da Esperança, com a construção do conjunto residencial operário Cidade da Esperança em 

1964, um projeto desenvolvido pela Fundação Habitação Popular do Rio Grande do Norte 

(FUNDHAP-RN) em parceria com a Aliança Pelo Progresso e a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (ALMEIDA, 2007, P 141), a cidade continuava a 

acolher grupos de trabalhadores às margens dos centros comerciais. 
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MAPA 03: LOCAIS DE EXPANSÃO E CONCENTRAÇÃO DA CIDADE DE 

NATAL NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX

 

FONTE: BASE DE DADOS: Origens, destinos e itinerários da cidade de Natal sob a base 

cartográfica atual da CartoDB elaborado via QGIS. Elaboração própria. Apêndice.5 

 
5 Esta base foi desenvolvida com base em levantamentos realizados para esta pesquisa durante o ano 

de 2019 e 2020. Na impossibilidade de garantir a permanência deste material online após a conclusão deste 
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Neste processo, enquanto bairros como o Alecrim cresciam com comércios e 

habitações em razão da densidade populacional e dos investimentos públicos, a Ribeira, 

antigo bairro de lazer e entretenimento, fez cada vez menos parte da dinâmica da cidade e 

das escolhas por lazer. Ainda era tempo de guerra e o bairro da Ribeira recebeu um grande 

interesse por parte principalmente dos militares que transitavam por ali, mas com o fim do 

conflito, outros bairros ganharam mais destaque.  

Quando em 1945 foi anunciado o fim da guerra e os estadunidenses 

foram embora, juntamente com seus dólares, a cidade de Natal, mais 

especificamente a Ribeira, passou a enfrentar uma dura realidade: a 

sobrevivência econômica pós-dólares americanos e o significativo 

crescimento do comércio na Cidade Alta. Porém algumas realidades 

na cidade não se alteraram com o fim da guerra, o caráter boêmio da 

Rua Chile-Ribeira e a sua capacidade atrativa de inúmeras 

personalidades: intelectuais, boêmios e vagabundos. Nesse novo 

momento do bairro, a Rua Chile ainda possuía certo destaque com os 

tradicionais e decadentes cabarés Arpege, Wonder Bar e o “marginal” 

Beco da Quarentena. Entretanto, outro ponto assumiu o posto de centro 

boêmio do bairro, a esquina da Dr. Barata com a Tavares de Lyra. 

(CUNHA, 2014. página 70) 

Os espaços de boêmia resistiriam no bairro por toda a década de 1950 e pela década 

de 1960, mas no decorrer da década de 1960, o comércio se consolidava cada vez mais entre 

Cidade Alta e Alecrim, as habitações se espalhavam por novos bairros na cidade e a Ribeira 

passaria cada vez mais a ser esquecida tanto pelo público, quanto pelo Estado.  

Regiões mais distantes como a Redinha e outras áreas litorâneas como Areia Preta, 

Ponta Negra e Praia do Meio foram primeiro ocupadas como moradias secundárias, ou seja, 

sítios, casas de férias, chalés, dentre outros tipos utilizadas ocasionalmente pelos seus 

moradores. Mesmo sendo reconhecidas oficialmente apenas em meados do século, nas 

primeiras décadas já foram construídas as avenidas Getúlio Vargas, Café Filho, Atlântica e 

Nilo Peçanha, ampliando acesso para Areia Preta e Praia do Meio. Sabe-se que a região 

ganhou de fato destaque apenas na década de 1960 em razão da construção do Hotel 

Internacional Reis Magos (NEVEROSKY, 2005). A Redinha, por sua vez, teve um mercado 

público e um clube construídos já na década de 1940, mas recebeu energia elétrica apenas no 

 
trabalho, optou-se por organizá-lo em fichas disponíveis no apêndice deste material com uma cópia física 

disponível no HCUrb-UFRN em Natal/RN. 
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início da década de 1960 no governo de Djalma Maranhão (FONSECA; SILVA, 2011). Por 

fim, Ponta Negra ganhou o interesse do setor imobiliário com o início de loteamentos em 

larga escala na década de 1960, processo realizado por agentes externos à então vila de 

pescadores (FERREIRA, 1996). Assim como na experiência de Tirol e Petrópolis de décadas 

antes, a expansão do interesse imobiliário e dos investimentos em infraestrutura não 

aconteceu sem conflito e sem segregação. Maria Silva (2006) evidencia memórias de 

moradores relatando os conflitos com Fernando Pedrosa. 

Pensar o processo de organização espacial da cidade no decorrer do tempo, é pensar 

o próprio espaço em expansão, mas é também analisar os conflitos sociais em torno disto. 

Entende-se que analisar o sistema de transportes como elemento da infraestrutura urbana nos 

permite avançar sobre o entendimento deste processo. O detalhamento dos itinerários adiante 

revela com mais precisão os nós nas redes intra-urbanas, os pontos com mais investimentos 

em infraestrutura e a expansão gradativa dos espaços ocupados na cidade. 

4.3 Itinerários em expansão e consolidação dos centros urbanos - 1950 

Mesmo com a presença de transportes nas décadas anteriores, nesta pesquisa não se 

identificou um sistema consolidado antes de 1950. É nesta década que se encontra o primeiro 

anúncio sobre a presença de transportes na cidade de forma organizada. Evidentemente, se 

há um sistema em 1950, ele foi organizado em datas anteriores, mas não foi possível datar 

sua origem. Dentre os documentos analisados, a primeira menção ao sistema de transporte 

organizado data de 1955. Trata-se de uma longa notícia no jornal O Poti anunciando diversas 

alterações nas linhas de ônibus da cidade de Natal. Em razão do aumento de tarifas no sistema 

de transportes, o jornal noticiou os novos preços de cada uma das rotas que sofreram 

alterações perpassando os bairros de Rocas, Quintas, Alecrim, Barro Vermelho, Areia Preta, 

Ribeira, Cidade Alta, Tirol, Lagoa Seca, Igapó e Redinha, revelando um total de 16 linhas, 

sendo 03 delas, rotas alternativas de outras. 
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QUADRO 01: LINHAS, ORIGENS, DESTINOS E PREÇOS EM 1955, NATAL/RN. 

LINHA ORIGEM DESTINO BAIRROS PREÇO 

Linha nº 01 Rocas Quintas Rocas, Quintas 1,50 

cruzeiros 

Linha nº 02 Rua Jaguarari -- Alecrim, Barro 

Vermelho 

1,50 

cruzeiros 

Linha nº 03 Grande Ponto Areia Preta Areia Preta, 

Ribeira, Cidade 

Alta 

1,50 

cruzeiros 

Linha nº 03B Alecrim Ribeira Alecrim, Ribeira 1,50 

cruzeiros 

Linha nº 04 

 

Ribeira (Circular) Ribeira, Cidade 

Alta, Petrópolis 

1,50 

cruzeiros 

Linha nº 05 Grande Ponto Avenida 18 Tirol, Cidade Alta 1,50 

cruzeiros 

Linha nº 05B Praça Augusto 

Leite 

Esplanada Silva 

Jardim 

Cidade Alta, Tirol 1,50 

cruzeiros 

Linha nº 06 

 

Lagoa Seca Avenida 15 Lagoa Seca, 

Alecrim 

1,50 

cruzeiros 

Linha nº 06 (2) Presidente 

Quaresma 

Até a Pista Alecrim, Tirol 1,50 

cruzeiros 

Linha nº 07 Alecrim Vila Operária Alecrim 1,50 

cruzeiros 

FONTE: RESOLVIDO, 1955. Elaboração própria.  
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QUADRO 01: LINHAS, ORIGENS, DESTINOS E PREÇOS EM 1955, NATAL/RN. 

LINHA ORIGEM DESTINO BAIRROS PREÇO 

Linha nº 08 Avenida 10 -- Alecrim 1,00 

cruzeiro 

Linha nº 0(9) Avenida 12 Mercado da Rua 

São Geraldo 

Quintas 1,00 

cruzeiro 

Linha nº 10 Avenida 09 -- Quintas 1,00 

cruzeiro 

Linha nº 11 Matadouro Igapó Quintas, Igapó 1,50 

cruzeiros 

Linha nº 12 Natal Redinha Igapó, Redinha 3-4,00 

cruzeiros 

Linha nº 13 Natal  Parnamirim -- 6,00 

cruzeiros 

FONTE: RESOLVIDO, 1955. Elaboração própria.  

Dois anos depois, o mesmo jornal reproduziu uma nota da Secretaria de Finanças da 

Prefeitura Municipal de Natal que confirma as origens e destinos destas linhas ao notificar o 

aumento da tarifa na maioria delas para 2,00 cruzeiros (SECRETARIA…, 1957). Nestes 

primeiros anos, percebe-se a presença de ônibus concentrados nos centros comerciais da 

cidade que gradativamente foram sendo produzidos nas décadas anteriores. Alecrim, Cidade 

Alta e Quintas faziam parte dos destinos da maioria das linhas. Ao detalhar os itinerários dos 

ônibus a partir da análise em série destes e de outros documentos tem-se o seguinte quadro: 
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QUADRO 02: ITINERÁRIOS COMPILADOS PARA A DÉCADA DE 1950 

LINHA ITINERÁRIO 

Nº 01 Rua Mario Negócio, Rua dos Paianeses, Av. Rio Branco 

Nº 02 Rua Jaguarari, Avenida 3 (Rua presidente José Bento). Daí em direção a Vila 

Naval até a avenida 10 (Rua leonel leite) com direção ao antigo itinerário  

Nº 03 Petrópolis, Dois de novembro, Grande Ponto 

Nº 03 B Percurso B da linha 3, Grande Ponto, Rua 2 de novembro e vice-versa até a 

Ribeira.  

 

Nº 04 

Circular, Princesa Isabel (partida do Boteginha), Rua Apodi, Av. Hermes da 

Fonseca, Rua Potengi, Rua Nilo Peçanha, Rua Seridó, Av. Floriano Peixoto, 

Rua Manoel Dantas, Avenida Deodoro, Rua Ulisses Caldas, e Rua Princesa 

Isabel, terminal no Boteginha 

Nº 05 Percurso A, Tirol, do Grande Ponto a Avenida 18 e vice-versa 

Nº 05B Praça Augusto Leite ao Grande Ponto até o Esplanada Silva Jardim.  

Nº 06 Presidente Quaresma, até alcançar a rua Alberto Silva e pela Presidente 

Bandeira, passando pela Avenida 15 até a pista.  

Nº 06(2) Presidente Quaresma, até alcançar a Rua Alberto Silva e pela Presidente 

Bandeira, passando pela Avenida 15 até a pista.  

Nº 07 (Avenida 4) passando pela 3, seguindo pela 4, até a Vila Operária e vice-

versa. 

Nº 08 Avenida 10. 

Nº 10 Avenida 09. 

FONTE: BASE DE DADOS: Origens, destinos e itinerários da cidade de Natal. 

Elaboração própria. Apêndice.  
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Trata-se de uma aproximação, uma coleta de dados a partir de notas oficiais, notícias 

e até acidentes. Ainda assim, ao analisar os itinerários mais detalhadamente percebe-se uma 

concentração da rede em torno da Avenida Rio Branco e do Grande Ponto (cruzamento desta 

com a João Pessoa). Independente das razões, nota-se o favorecimento de um já estabelecido 

centro comercial, consolidando a centralidade da cidade em torno da Cidade Alta. No mapa 

03 observam-se diversos itinerários levantados que não estão completos, portanto, destacam-

se por pontos de origem, destino e alguns pontos intermediários, estes estão em amarelo. Em 

roxo observa-se a linha circular Tirol Petrópolis, ou Circular Ribeira. Por fim, em azul, 

identificam-se duas linhas que seguem o percurso em direção ao Alecrim e às Rocas.  

Em direção às áreas para além da centralidade, existiram as linhas em direção ao 

Igapó e Redinha com origem incerta e as linhas com origem para Rocas e Areia Preta, estas 

com origem na Cidade Alta. Além das linhas em torno do Grande Ponto, percebe-se uma 

série de linhas menores preenchendo as vias do bairro comercial, Alecrim, seja em direção 

às Quintas, à Lagoa Seca ou à Cidade Alta. De modo que, é possível afirmar a existência de 

um quantitativo maior de linhas de ônibus em torno do centro comercial da cidade. Por fim, 

identifica-se que a linha, intitulada inicialmente por Circular Ribeira, satisfazia as 

necessidades por deslocamento dos habitantes da antiga Cidade Nova (Tirol e Petrópolis) em 

direção ao tradicional centro econômico da cidade.  A linha circular trata-se do único 

itinerário identificado que possibilitava aos moradores do bairro em que circulava a 

transitarem de ônibus entre espaços de moradia, lazer e produção. É possível destacar que 

esta linha avançava em uma via que também se tornaria eixo de deslocamento importante da 

cidade e que havia tido uma linha de bonde nas décadas anteriores, a Hermes da Fonseca, nas 

proximidades do estádio Juvenal Lamartine. 
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MAPA 04: ITINERÁRIOS E PONTO CENTRAL DA CIRCULAÇÃO NA CIDADE 

ENTRE 1950 E 1960 

   

FONTE: BASE DE DADOS: Origens, destinos e itinerários da cidade de Natal sob a base 

cartográfica atual da CartoDB elaborado via QGIS. Elaboração própria. Apêndice: Doc. 01, 

Doc. 07, Doc. 14, Doc. 30, Doc. 45. Elaboração própria. 
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Nos anos que se seguiram, algumas linhas sofreram alterações em decorrência dos 

interesses e disputas que tinham seu desfecho na Câmara Municipal de Natal como se verá 

adiante. Dentre estas mudanças e acréscimos, duas linhas de ônibus chamam atenção: o 

itinerário para Ponta Negra e a proposição de linha do Alecrim ao Grande Ponto (Av. Rio 

Branco). A primeira foi efetivada em 1959, já a segunda, não foram encontrados registros de 

sua efetivação, mas data de 1956 de acordo com os documentos levantados. 

QUADRO 03: LINHAS ENTRE ALECRIM E AV. HERMES NA DÉCADA DE 1950 

LINHA ANO ITINERÁRIO 

Proposição: Alecrim-Tirol 1956 Praça Gentil Ferreira, Alecrim, Rua Amaro Barreto, 

Avenida Alexandrino de Alencar, Avenida Hermes da 

Fonseca, Avenida Jundiaí, Praça Pio X, Rio Branco até o 

ponto inicial. 

Alecrim-Ponta Negra 1959 Edifício Leite, Avenida Presidente Bandeira, rua Amaro 

Barreto, Avenida Rio Branco, Rua Apodi, rua Princesa 

Isabel, rua General Osório, rua Jundiai, rua Hermes da 

Fonseca e vice versa. 

 

FONTE: FONTE: BASE DE DADOS: Origens, destinos e itinerários da cidade de 

Natal. Elaboração própria. Apêndice.  

Por mais que se trate de linhas de períodos diferentes e que a proposição apresentada 

não tenha indícios de efetivação, buscou-se comparar ambas para demonstrar uma tendência 

de uso da Avenida Hermes da Fonseca sem abrir mão das conexões com o Grande Ponto 

(diretamente ou nas proximidades), com Petrópolis e com Alecrim como pode ser visualizado 

no mapa 04. 
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MAPA 05: CONSTITUIÇÃO DE ROTAS ENTRE O GRANDE PONTO E 

VIAS PRINCIPAIS - 1950-1960.   

       

FONTE: BASE DE DADOS: Origens, destinos e itinerários da cidade de Natal sob a base 

cartográfica atual da CartoDB elaborado via QGIS. Elaboração própria. Apêndice: Doc. 01, 

Doc. 03, Doc. 07, Doc. 14, Doc. 29. Doc. 30, Doc. 41, Doc. 45. 
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A proposição de 1956 foi criada “Atendendo ao apelo formulado pelos moradores de 

algumas ruas desta capital que não são servidos por transportes coletivos [...]” (MAIS…, 

1956). Se fosse efetivada, seria mais uma linha permitindo que moradores de Tirol e 

Petrópolis circulassem no próprio bairro e seguissem para as áreas comerciais, apenas com o 

acréscimo da linha para a Av. Alexandrino de Alencar, avenida que foi contemplada por 

outra linha no ano seguinte. Por sua vez, a linha de ônibus Alecrim Ponta Negra de 1959 

assemelha-se a proposição de 1956 origem e pontos intermediários. Com origem também no 

Alecrim e passando pelas proximidades do Grande Ponto, a linha para Ponta Negra avançava 

pela Hermes da Fonseca e seguia para seu destino. Ambas as proposições em conjunto com 

outras consolidam e confirmam os eixos centrais e a centralidade da cidade no período. 

4.4 Readequação dos itinerários, novas políticas e mudanças espaciais - 1960 

A década de 1960 pode ser caracterizada politicamente por dois momentos, pré e pós 

1964, o ano do golpe que iniciou o regime civil-militar. O final da década de 1950 foi 

caracterizado por uma série de crises políticas e econômicas no campo nacional. Inflação, 

instabilidade política e grande disputas pela definição das prioridades de governo marcaram 

o período. Em 1964, dois discursos buscavam legitimar as estratégias e a continuidade do 

golpe: O discurso defensivo e o discurso revolucionário. Para os golpistas, buscava-se 

defender a sociedade tradicional e a democracia enquanto pretendia-se expurgar aqueles 

elementos que os agentes do processo consideravam maléficos à sociedade (REIS, 2014). 

Sabe-se que no contexto municipal, Djalma Maranhão, então prefeito, propunha projetos de 

praças de cultura e programas de alfabetização popular, propostas que foram interrompidas 

com a ascensão dos militares ao poder e, no caso do programa de alfabetização, ocorreram 

perseguições aos seus antigos colaboradores (CAVALCANTI, 2011). De modo que é 

possível caracterizar o período político como de instabilidades e rupturas, o que levou a se 

investigar nesta pesquisa se este contexto afetou conexões realizadas pelo sistema de 

transporte. 

Entre os anos de 1960 e 1961, o Diário de Natal divulga dois projetos de lei de autoria 

de Antônio Félix que propunham solucionar problemas da época. O primeiro projeto 

(PROJETO…, 1960) buscava dividir em dois a Linha nº 01 que se supõe ser a mesma da 

década passada. O segundo projeto, do ano seguinte, propunha uma alteração em dez linhas 
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da cidade (AUMENTA…, 1961). Em razão das incertezas sobre os percursos originais, não 

foi possível desenvolver uma análise mais profunda, mas considerando-as como expansão 

das Linhas Quintas-Rocas e Circular Tirol-Petrópolis, é possível perceber que os itinerários 

(Quadro 04) compõem uma expansão dos acessos para os mesmos centros, apresentando-se 

como propostas que aprofundam as formas de uso e conexão que a cidade apresentava para 

os mesmos espaços da década anterior. 

QUADRO 04: PROPOSIÇÃO DE EXTENSÃO E DIVISÃO DE LINHAS - 1960 -1961 

LINHA ALTERAÇÃO ANO 

Linha nº 01 Desdobramento em duas linhas, a atual linha número 01. A 

proposta visa dividir os veículos em dois itinerários. 

Metade seguindo o mesmo percurso – Rocas-Alecrim, 

voltando pela avenida quatro. O segundo, partindo da 

Rocas, deverá entrar na esquina da praça augusto severo, 

subindo a rio branco e tendo como terminal o grande ponto. 

1960 

Jaguarari, Tirol, 

Petrópolis, 

Esplanada Silva 

Jardim 

 Jaguarari, Tirol e Petrópolis devem seguir até a Esplanada 

Silva jardim, para voltar pela Duque de Caxias, Augusto 

Severo, Juvino Barreto e Rio Branco.  

1961 

Circular-Grande 

Ponto 

Deverá se estender pela Ulisses Caldas, Praça Sete de 

setembro, Andre de Albuquerque e João Maria, e João 

Pessoa, entrando depois pela rua Princesa Isabel, daí 

seguindo o itinerário habitual. 

1961 

Lagoa Seca, Avenida 

04, 05 e 10. 

Lagoa Seca, Avenida 4, cinco e dez, deveriam se estender 

pela Amaro Barreto, Fonseca e silva, coronel José 

Bernardo, Avenida Deodoro, retornando pela Rua Apodi, e 

após entrar na Rio Branco, seguirá para o Alecrim pelo 

mesmo itinerário da linha nº um até alcançar a Praça Gentil 

Ferreira, para daí seguir o percurso atual. 

1961 

FONTE: FONTE: BASE DE DADOS: Origens, destinos e itinerários da cidade de 

Natal. Elaboração própria. Apêndice.  
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Em período próximo, no mês de maio de 1960, a Prefeitura sancionou uma lei com 

alterações na linha Rocas-Quintas. É possível que esta seja uma das propostas de Antônio 

Felix para 1960 alterando o fluxo das vias, mas mantendo a proximidades das regiões e dos 

espaços centrais.  

Faço saber que a câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – A linha de transporte coletivo nº 1, Rocas – Alecrim, fica desdobrada em 

duas; s Único – A nova linha resultante do desdobramento, a que se refere este artigo, 

obedecera o seguinte itinerario: - Demandando do bairro das Rocas, seguira pela Rua 

Henrique Castriciano, penetrando na Avenida Rio Branco, e por esta via, alcançando 

a Rua Juvino Barreto, seguindo-a até atingir a Avenida Deodoro, em direção a Rua 

João Pessoa para novamente entroncar com a Avenida Rio Branco, quando 

prosseguira pelo trajeto vigente, observando, de volta, o mesmo percurso. 

(CÂMARA, 1960b) 

 Ao ser o itinerário apenas parcialmente conhecido, optou-se pela apresentação escrita 

e em quadro em razão da fragmentação dos dados, mas destaca-se que as ruas apresentadas 

nesta mudança, por mais que alterem o percurso, se mantiveram na mesma lógica espacial, 

inclusive, com o acesso à Rio Branco pela Rua João Pessoa, alcançando aí o Grande Ponto, 

espaço central na Cidade Alta como apresentado no mapa 02. 

Nos anos seguintes na década de 1960, o levantamento para esta pesquisa identificou 

uma série de alterações efetivadas nos itinerários da cidade, inclusive alterando a numeração 

das linhas. Em razão disto, não foi possível traçar continuidades diretas de expansão ou 

retração das rotas de anos anteriores. Esta mudança permitiu apenas a comparação entre 

origens, destinos, pontos intermediários e fluxos entre as décadas.  

QUADRO 05: NOVAS ORIGENS E DESTINOS DOS TRANSPORTES - 1961 E 1964 

 1961 1964 

LINHA ORIGEM DESTINO ORIGEM DESTINO 

100 Rocas Quintas Rocas Quintas 

101 Alecrim Areal Escola Rotary Praia do Meio 

FONTE: BASE DE DADOS: Origens, destinos e itinerários da cidade de Natal. 

Elaboração própria. Apêndice.  
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QUADRO 05: NOVAS ORIGENS E DESTINOS DOS TRANSPORTES - 1961 E 1964 

 1961 1964 

LINHA ORIGEM DESTINO ORIGEM DESTINO 

102 Alecrim Santos Reis Vila Naval Santos Reis 

103 Jaguarari Mercado da Cidade Alta Alecrim, Amaro 

Barreto  

Via Jaguarari, 

Banco do Brasil 

104 Lagoa Seca Mercado da Cidade Alta Alecrim  Tirol 

105 Circular Via Alexandrino de 

Alencar 

Cidade Alta Tirol-Petrópolis 

106 Circular Via Mossoró Cidade Alta Tirol-Petrópolis 

107 Circular Via Maxaranguape Cidade Alta Areia Preta 

108 Circular Via Pedro Velho Cidade, Rua 

Antônio Basílio 

Morro Branco 

109 Cidade Praça Augusto Leite Alecrim, 

Presidente 

Bandeira 

Nova 

Descoberta, 

Dinarte Mariz. 

110 Cidade Alta Bairro de Boa Sorte Alecrim Dix-sept Rosado 

111 Cidade Alta 2 de novembro (via 

Rádio Poti) 

Alecrim Boa 

Sorte 

112 Cidade Alta 2 de novembro (Praça 

Pedro Velho) 

Alecrim Nazaré, via D. 

Eugenio 

FONTE: BASE DE DADOS: Origens, destinos e itinerários da cidade de Natal. 

Elaboração própria. Apêndice.  
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QUADRO 05: NOVAS ORIGENS E DESTINOS DOS TRANSPORTES - 1961 E 1964 

 1961 1964 

LINHA ORIGEM DESTINO ORIGEM DESTINO 

113 Cidade Alta Areia Preta Alecrim Nazaré, via Bom 

Pastor. 

114 Alecrim Bairro de Boa Sorte Alecrim Igapó 

115 Alecrim Bairro de Boa Sorte -- -- 

116 Alecrim Nova Descoberta (via 

Boa Sorte) 

-- -- 

117 E 

118 

Alecrim Dix Sept Rosado -- -- 

119 Alecrim D. Eugenio -- -- 

120 Alecrim Bom Pastor -- -- 

121 Alecrim Igapó -- -- 

122 Alecrim Cidade Alta-Aeroporto 

(Parnamirim) 

-- -- 

FONTE: BASE DE DADOS: Origens, destinos e itinerários da cidade de Natal. 

Elaboração própria. Apêndice.  

Em 1961 a rede de transporte foi ampliada em linha e itinerários, sempre com origem 

ou destino em torno da mesma centralidade, mas ampliando-se em número de rotas 

alternativas ou em distância do percurso. Os novos percursos indicam o processo de expansão 

da cidade e ampliação da relevância do novo centro comercial. Do litoral aos novos bairros 
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que expandiram a cidade em direção sul, o Alecrim agora era ponto central para as conexões 

com Dix Sept Rosado, Bom Pastor, Parnamirim, Tirol e Santos Reis (ao norte da Ribeira).  

No ano de 1964, pré-golpe civil-militar, os itinerários foram reformulados, passando 

de ao menos 23 para apenas 14 linhas de ônibus circulando na cidade. Sabe-se que a 

descoberta destes itinerários revelaria diversos pontos intermediários que poderiam percorrer 

outros bairros. Diante apenas dos pontos de origem e destino, fica evidente a prioridade para 

o bairro do Alecrim. Enquanto a cidade se expandia, o ponto central da rede deslocava-se 

para o sul, para o ascendente centro comercial da cidade. 

Os primeiros meses pós-golpe civil-militar foi um período de continuidade na 

tentativa de solucionar gradativamente os problemas de transporte na cidade, sobretudo as 

demandas para as regiões centrais. De modo que em dois momentos distintos do mês de 

dezembro de 1964, houve proposições e efetivas alterações nos transportes da cidade. A 

primeira proposição pelo próprio prefeito da cidade foi a implantação de 10 novos ônibus 

para a via Rocas-Alecrim na tentativa de suprir uma necessidade de 40 mil lugares por dia 

(MODIFICAÇÕES..., 1964), o que revela a importância que este eixo de deslocamento tinha 

para a cidade. Outra alteração almejada era a ampliação dos itinerários de Tirol para a 

Ribeira, talvez em uma tentativa de retomar estes espaços como espaços de lazer. 

No dia 30 de dezembro de 1964, o prefeito Tertiu Rabelo assinou decreto 

determinando a criação de duas linhas de transportes coletivos: Nº 107, percurso Petrópolis-

Rocas, com capacidade para oitos ônibus e a Nº 115 fazendo o percurso Alecrim-Rocas 

(CRIADAS..., 1964). De acordo com o que foi publicado nos jornais (Quadro 06 e Mapa 05), 

a lógica de estruturação dos transportes foi mantida, ampliando-se percursos dentro da 

mesma ordenação espacial. 
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QUADRO 06: NOVOS ITINERÁRIOS LINHA Nº 107 E 115 - 1964 

LINHA ITINERÁRIO 

Nº 107 A nova linha Petropolis-Rocas obedecerá ao seguinte itinerário: Rua 2 de 

novembro, Dionísio Filgueira, Getúlio Vargas, Nilo Peçanha, Dr. Manoel 

Dantas, Deodoro, Apodi, Rio Branco, Henrique Castriciano, Augusto Severo, 

Duque de Caxias, Silva Jardim, Almino Afonso, Pereira Simões, São Francisco, 

onde termina. Faz volta o mesmo percurso. 

Nº 115 Já a linha 115 Alecrim-Rocas, tem 5600 metros de percurso e nela viajarão dez 

ônibus, de chassis de fabricação de 1962 em diante e obedecerá o seguinte 

itinerário: Inicia-se na presidente sarmento no abrigo de passageiros, e segue pela 

Rua Dos Paianazes, Presidente Bandeira, Amaro Barreto, Fonseca E Silva, 

Coronel José Bernardo, Rio Branco, Henrique Castriciano, Praça Augusto 

Severo, Duque De Caxias, Silva Jardim, Almino Afonso, Pereira Simões, São 

Franciso e termina no abrigo de passageiro da Rua São João. O regresso é feito 

pelo mesmo itinerário das linhas 100 e 101 que servem as Rocas vindo das 

Quintas.  

FONTE: CRIADAS..., 1964 
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MAPA 06: EXPANSÃO DE PERCURSOS DE ÔNIBUS EM 1964

 

FONTE: BASE DE DADOS: Origens, destinos e itinerários da cidade de Natal sob a base 

cartográfica atual da CartoDB elaborado via QGIS. Elaboração própria. Apêndice: Doc. 61, 

Doc. 66 
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A partir de 1966, Agnelo Alves assume a Prefeitura da cidade de Natal, buscando, ao 

menos em discurso, reorganizar e modernizar os planos da cidade, o que incluía um plano 

viário. As redes de transporte estavam sob nova gerência, de um governo com outro olhar 

sobre a cidade. Em um contexto espacial que os espaços de lazer definitivamente se 

deslocaram da Ribeira para as praias de Areia Preta, com a inauguração do Hotel 

Internacional Reis Magos. Em junho deste mesmo ano, um entendimento entre prefeitura e 

governo estadual resultou no prolongamento de alguns itinerários. 

QUADRO 07: EXTENSÃO DAS LINHAS EM 1966 

LINHA ITINERÁRIO 

Jaguarari-

Areia Preta 

A atual linha Jaguarari, será prolongada até a praia de Areia Preta. No retorno 

os ônibus virão pela Rua Getúlio Vargas, Rua Nilo Peçanha, Rua Cordeiro de 

Farias, seguindo até as imediações do Grande hotel, daí partindo no roteiro 

normal para o alecrim. Na parte compreendida entre o Grande Ponto e o Baldo. 

Prosseguindo da Ribeira, os ônibus vem pela Rua General Osório atravessam 

a Av. Rio Branco, dobram à direita na Rua Princesa Isabel, onde será o ponto 

final. Dali seguirão direto até o Baldo, tomando a Rua Meira e Sá, Jaguarari 

até ao Alecrim. 

Tirol e 

Petrópolis 

As linhas de Tirol e Petrópolis continuarão com o itinerário atual, descendo a 

Ribeira pela Junqueira Aires e retornando também por esta rua, entrando na 

Ulisses Caldas, conformando a Praça André de Albuquerque Rua General 

Osório. A parada de ambas as linhas na Rua General Osório, entre a Princesa 

Isabel e a Avenida Deodoro. 

FONTE: TRANSPORTES..., 1966 

 

A medida parecia atender às demandas por deslocamento no bairro da Ribeira que 

com certa frequência apareciam nas páginas dos jornais. A consolidação de itinerários nas 
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décadas de 1950 e 1960 em torno dos centros comerciais da cidade e circulando no que se 

tornou uma das principais, se não a principal via de trânsito na época, a avenida Rio Branco. 

A continuidade desta política de transportes resultou na exagerada concentração de fluxos 

em torno de um único eixo da cidade, o que levou o governo municipal da década de 1960 a 

trabalhar no plano viário em busca de soluções de trânsito, mas não de acesso. Em uma das 

publicações sobre o plano no jornal, encontra-se que  

Os ônibus e demais transportes coletivos que demandam da Ribeira para o 

Alecrim, não vão mais ao Grande Ponto. Da Rua Junqueira Aires, seguem 

pela praça das Mães, Rua Gonçalves Dias, Praça André de Albuquerque, 

praça João Tiburcio e Rua Padre Pinto, até o Baldo, continuando com o 

itinerário antigo (ALTERAÇÕES…, 1966). 

A solução para a manutenção da rede se dava a partir do uso de vias alternativas nas 

proximidades da avenida Rio Branco, em uma tentativa de fragmentar os fluxos mas sem 

descentralizar os destinos, política que se manteve nos anos seguintes como é visível em 

outra matéria de jornal sobre o plano viário. Em matéria de 1965, fala-se sobre a abertura de 

trecho entre Ribeira e Baldo, favorecendo itinerários que demandavam o percurso das Rocas 

ao Alecrim, servindo assim ao plano da prefeitura que objetivava reduzir o tráfego de 

veículos pesados no centro da cidade em razão do congestionamento no local 

(COM…,1966). 

Como consequência, nos anos seguintes a cidade de Natal passou a ter graves 

problemas com a manutenção efetiva da sua rede de transportes coletivos. Desta vez não se 

tratava de problemas de trânsito nas principais vias. Tratava-se da falta de incentivos para 

manter os veículos circulando nas áreas distantes da centralidade construída nas últimas 

décadas. De acordo com as observações de jornalistas da época, os itinerários tendiam a 

seguir as maiores demandas entre grandes áreas populacionais e centros comerciais. 

[...] enquanto os usuários daquela primeira linha não sofrem maiores 

problemas para conseguir transporte, os que demandam Tirol e a Petrópolis 

ficam demorando tempo ao sol (hoje de manhã foi na chuva) à espera do 

difícil coletivo.[...] o problema é financeiro e a culpa cabe aos proprietários 

de ônibus que, naturalmente, escolhem as linhas que oferecem um melhor 

lucro. O eixo Alecrim-Rocas leva os ônibus pelos bairros mais pobres, onde 

é mínimo o número daqueles que possuem transporte próprio. O problema é 

melhor notado quando se percorre as linhas-tronco, com seus ônibus 

trafegando pelo Plano Viário Municipal, cobrindo as linhas Rocas-Quintas, 

Alecrim-Rocas-Cidade da Esperança, todas bem servidas de coletivos. As 

demais, Rocas-Morro Branco, Rocas-Circular, Rocas-Petrópolis, são 
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servidas por um número bem pequeno de carros, atestado pelas longas filas 

em pontos centrais de estacionamento, como o da Rua Ulisses Caldas. [...] 

(LINHAS…, 1968) 

Argumentava-se que as linhas que demandavam menos passageiros diários recebiam 

menos interesse por parte dos proprietários e consequentemente eram supridas por menos 

veículos, enquanto os bairros mais pobres teriam mais acesso ao transporte coletivo. 

Ressalta-se, como apresentado até então e como pode ser percebido em documento do ano 

seguinte, que a questão do acesso aos itinerários não estava diretamente ligada aos bairros de 

população majoritária de baixa renda. Se assim fosse, talvez possibilitasse identificar mais 

conexões entre bairros populares, quando a realidade era também de dificuldade. Por 

exemplo, a ausência de itinerários em funcionamento para Cidade de Esperança, 

possivelmente em razão da ausência de infraestrutura viária. Motoristas alegavam não 

cumprir o itinerário “para não estragar os ônibus” (ÔNIBUS…, 1969). Na verdade, o que se 

se percebe é a constante manutenção das vias centrais da cidade, sendo as citadas linhas 

populares das Rocas, detentoras de rotas que cruzavam os dois grandes bairros comerciais 

do período. 

Os habitantes da cidade de Natal presenciaram uma expansão considerável do ônibus 

como modal de transportes coletivos nas décadas de 1950 e 1960. Com o fim das redes de 

bondes na cidade, o novo sistema de transportes coletivos rapidamente avançou sobre as 

principais avenidas dos centros comerciais e gradativamente se expandiram, em geral, em 

torno sempre do mesmo eixo. A partir da análise apresentada é possível afirmar que as redes 

de deslocamento na cidade cresceram em um processo contínuo, consolidando fluxos em 

torno da centralidade da Cidade Alta e Alecrim.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como apresentado anteriormente, o centro de uma cidade ou região é o nó que 

concentra boa parte dos fluxos, é para onde todos se dirigem ao buscar realizar determinadas 

atividades. O centro de uma cidade, de acordo com Sposito (1991) é um espaço integrador e 

dispersor pois ao mesmo tempo que determinados fluxos se dirigem a ele, outros fluxos têm 

nele sua origem para outras localidades. Uma centralidade é um processo identificado a partir 

da materialização de determinados centros que se diferenciam uns dos outros a partir de suas 

especializações funcionais, sejam funções de lazer, comércio ou serviços (BUENO, 2016). 

Entende-se que determinadas localizações na cidade concentram fluxos em razão de suas 

atividades e que estas localidades são produzidas a partir de diferentes razões políticas, 

sociais, econômicas, tecnológicas etc. Foi a partir deste entendimento que se analisou a 

relação entre o espaço da cidade e a inserção do ônibus como modal de transporte.   

 Ao propor que a implantação de itinerários de ônibus na cidade consolidaria a 

centralidade histórica e os centros tradicionais da cidade, dialogava-se com o conceito de 

centralidade e centro de Sposito (1991) a luz da formação social das redes no espaço intra-

urbano (VILLAÇA, 2011), considerando o papel dos agentes urbanos (CAPEL, 2013) na 

produção de redes urbanas (CORRÊA, 2011). O que se observou foi um processo gradativo 

de transformação dos percursos, mas nunca de alteração dos principais eixos de deslocamento 

da cidade. Observou-se o processo de mudança dos sujeitos que assumiam a gerência dos 

trajetos dos onibus em governos e empresas privadas, mas com poucas alterações nas 

categorias sociais que de fato disputavam o controle dela.  

 Com foco na dimensão organizacional da rede, buscou-se identificar aspectos da rede 

como agentes sociais envolvidos, sua origem, a natureza dos fluxos, sua formalização e sua 

construção (CORRÊA, 2011), bem como o processo de transformação durante as duas 

décadas estudadas. Sendo constituída para deslocamento de pessoas, o que a fez 

gradativamente substituir os antigos percursos de bonde, esta pesquisa revelou o caráter 

formal da rede, desde o início do período analisado tendo sida planejada, regulada e 

fiscalizada por um dos seus principais agentes: o Estado.  
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Identificou-se o Estado como agente urbano produtor, regulador e fiscalizador do 

sistema de transportes coletivos, sendo aquele que de fato definia e delineava os percursos 

dos ônibus na cidade. Neste sentido, é preciso retomar que Estado é instituição com várias 

instâncias e com disputas internas. Prefeitura e Câmara Municipal entraram em constantes 

disputas marcantes na década de 1950 e o que se observou foi um processo de centralização 

de decisões na instância da Prefeitura Municipal de Natal. Ao ser a prefeitura na década de 

1960, a principal responsável pela inserção e manutenção de toda rede de transportes da 

cidade, consequentemente, responsável pelos espaços que esta mesma rede atendia e pelas 

localizações favorecidas, compreende-se que ela, por mais que não sozinha,  teve papel 

fundamental na consolidação das áreas centrais da cidade.  

 Além dos setores do Estado, durante a pesquisa, identificou-se a presença de 

diferentes atores e agentes urbanos (CAPEL, 2013) envolvidos no processo de 

implementação, definição e manutenção das linhas de ônibus. Por mais que, no geral, não 

tenha sido possível mensurar a atuação e o nível de influência destes grupos, reconhece-se a 

presença de grupos de trabalhadores organizados, moradores, sindicalistas, estudantes, outros 

profissionais do conjunto da sociedade, moradores de bairros distintos e mesmo os próprios 

jornais como atores urbanos, grupos que buscavam intervir ou ao menos cobrar para que 

efetivas mudanças acontecessem. A década de 1960 formalizou em diferentes leis a 

existência destes grupos e foi justamente sua aparição que indica a existência destes já nos 

anos anteriores. Os proprietários de ônibus, por sua vez, foram identificados como importante 

grupo com poder de efetivamente disputar preços, rotas e demais decisões sobre a rede, 

disputa que se dava justamente com o Estado. Os donos das frotas de veículos, únicos capazes 

de efetivamente materializar os itinerários de ônibus, usavam desta influência para pressionar 

decisões legais sobre a distância e sobre os caminhos realizados. Como mencionado 

anteriormente, em alguns momentos os proprietários articulavam-se como grupo capaz de 

promover greves em prol do aumento de preço ou de rotas mais curtas. Em outros momentos 

cada proprietário agia individualmente, monopolizando trechos e aumentando o controle ou 

a influência, mesmo que a margem da lei, sobre parte dos fluxos na região controlada, 

aumentando a capacidade de disputa com as decisões das instâncias governamentais 

 Estas tensões e disputas pela manutenção ou alteração dos fluxos não acontecia 

silenciosamente. Sempre articulando argumentos a favor de uma cidade mais moderna, 
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diferentes integrantes dos jornais e agentes do Estado disputavam o convencimento do 

público de que a rede ou avançava ou precisava ser substituída. Mais de uma vez, os jornais 

demandavam dos órgãos competentes mais veículos para determinados bairros ou mesmo, 

como mencionado no segundo capítulo, a substituição do sistema de ônibus pelas linhas 

férreas para que a cidade voltasse a progredir. O Estado, por sua vez, anunciava 

esclarecimentos, notas e informes nas páginas de jornais, além de, em momentos oportunos 

e quando ganhavam espaço para tal, exaltar o ideal de uma nova cidade moderna com a 

consolidação dos planos propostos como o fez Agnelo Alves, então prefeito da cidade. Os 

empresários, por fim, justificavam seus preços, pressionavam o governo e até ameaçavam 

greves em busca de serem atendidos. 

Uma das principais diferenças do antigo sistema de bondes para o sistema de ônibus 

foi o caráter imaterial e moldável à diferentes necessidades momentâneas da rede. Por um 

lado, os bondes apenas podiam seguir os trilhos previamente construídos, enquanto os ônibus 

apenas necessitavam de vias abertas, não necessariamente calçadas, para que o fluxo 

acontecesse. Por outro lado, o aspecto formal e a origem planejada da rede identificada nesta 

pesquisa, revelou um sistema consistente. Não havia trilhos, mas havia regulações, normas e 

processos burocráticos definindo origens, destinos, percursos, horários, preços e até pontos 

de paradas intermediários, sendo necessário iniciar um processo burocrático e político para a 

tentativa de alteração formal de qualquer linha existente. Portanto, não se tratava de fluxos 

delimitados pela vontade única e repentina de motoristas ou proprietários. Tratava-se de um 

sistema de fluxos diários sobre fixos bem sistematizados, regrados e consistentes capaz de 

influenciar o desenvolvimento do espaço em seus eixos centrais e que por estas e outras 

razões foi disputado no campo político e na atuação dos agentes urbanos. 

Como exposto por Josélia Araújo (2017), Cidade Alta, Ribeira e Alecrim fazem parte 

da centralidade histórica da cidade de Natal. Estes três bairros e localidades específicas 

dentro de cada um deles fizeram parte de um processo de concentração e dispersão dos fluxos 

de pessoas e mercadorias. O que o processo estudado nesta pesquisa revela é que, mesmo 

sendo um processo conflituoso e que outros caminhos estavam propostos, houve uma 

tendência de concentração de itinerários em razão da função dos centros. Primeiramente 

Cidade Alta, como centro comercial e político, foi favorecido pela implementação de um 

novo modal de transporte. O Grande Ponto concentrou a maior parte dos fluxos da região e 
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servia como nó, ponto central, para quase toda a rede de transportes coletivos da cidade. Com 

o passar dos anos o Alecrim, outro bairro com um centro comercial passou a receber várias 

linhas que inicialmente voltavam-se para o Grande Ponto. Com o tempo, este centro passou 

a receber itinerários em direção às novas áreas da cidade como Cidade da Esperança. Já a 

Ribeira, identificada por Araújo como parte da centralidade histórica da cidade que engloba 

os três bairros aqui citados, por se tratar de um espaço que diminuiu a variedade de comércios 

com o pós-guerra, teve dificuldades em manter sem maiores problemas ônibus circulando na 

região. As disputas pela ampliação das linhas para além da Av. Rio Branco e de alguns eixos 

de circulação no Alecrim, resultavam ou em informalidade no sistema com trajetos mais 

curtos ilegais ou em disputas formais pelo aumento de preço. O centro consolidava os fluxos 

ao mesmo tempo que os fluxos, definidos por agentes urbanos, consolidaram o centro.  

Por um lado, a identificação dos itinerários é utilizada como mais um dado que 

corrobora estudos sobre o processo histórico de formação dos eixos centrais da cidade, visto 

que os fluxos de fato se centralizaram-se em vias que já consistiam e ainda hoje consistem 

em importantes caminhos intraurbanos, como o eixo da Avenida Rio Branco e, nos anos 

finais aqui estudados, da Hermes da Fonseca. Por outro, tendo sido este processo consciente, 

planejado e ordenado, considera-se que os agentes responsáveis acabaram por priorizar o 

fluxo em torno dos espaços e eixos centrais, aprimorando sua infraestrutura e consolidando-

os como centros. Em síntese, entende-se que o fluxo da cidade se guiou a partir da disputa 

para inserir-se ou manter-se em seus centros comerciais, sendo os atores e agentes deste 

processo, responsáveis diretos ou indiretos pela manutenção dos espaços consolidados. 

A partir dos resultados apresentados, se reconhece a necessidade de ampliar a 

pesquisa e conectá-la a estudos internacionais dentro deste tema para identificar 

aproximações e divergências entre processos espaciais semelhantes. Se percebe também a 

possibilidade de ampliar o recorte temporal em análises futuras para décadas seguintes. Por 

fim e talvez mais importante, se entende a necessidade de inserir estes resultados em estudos 

sobre outros tipos de redes e espaços urbanos para aprofundar análises. A conclusão desta 

pesquisa se apresenta como extensão de percursos de pesquisa e abertura de novos caminhos 

de análise e interação. 
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DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL  

Além da documentação catalogada em apêndice e disponível online, foi levantado 

também a documentação da Câmara Municipal de Natal no ano de 2018. Esta documentação 

encontra-se exclusivamente no arquivo de documentos da própria Câmara e tem acesso 

registro. Deste modo, considerou-se pertinente anexar as cópias dos documentos 

selecionados durante esta pesquisa para auxiliar novos levantamentos ou trabalhos futuros 

com estas mesmas fontes. 
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TRANSPORTE E CIDADE – FOTOGRAFIAS DE UMA NATAL ANTIGA 

 

PONTO CENTRAL NO ALECRIM – COMÉRCIO, TRANSPORTE E RELÓGIO 

 

Transporte e cidade – Século XX. Sem data. Acervo HCURB/UFRN, 2019. 
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PONTO CENTRAL NO ALECRIM – TRÂNSITO E COMÉRCIO 

  

Transporte e cidade – Século XX. Sem data. Acervo HCURB/UFRN, 2019. 

 

ENCONTRO DE GERAÇÕES – CARROÇA, BONDE E ÔNIBUS 

 

Transporte e cidade – Século XX. Sem data. Acervo HCURB/UFRN, 2019. 
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CONSTRUÇÃO DE NOVOS CAMINHOS – O AVANÇO DA REDE VIÁRIA 

 

Transporte e cidade – Século XX. Sem data. Acervo HCURB/UFRN, 2019. 

 

AS ANTIGAS LINHAS DE BONDE ABREM ESPAÇO PARA CARROS 

 

Transporte e cidade – Século XX. Sem data. Acervo HCURB/UFRN, 2019. 
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AS ANTIGAS LINHAS DE BONDE E OS NOVOS VEÍCULOS 

 

Transporte e cidade – Século XX. 1963. Acervo HCURB/UFRN, 2019. 

 

CAMINHOS DOS ÔNIBUS – PAVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 

 

Transporte e cidade – Século XX. Sem data. Acervo HCURB/UFRN, 2019. 
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https://tokdehistoria.com.br/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/. Acessado em: 17/04/2020. 
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AV. RIO BRANCO – PRESENÇA DO ÔNIBUS EM VIA CENTRAL DA CIDADE 

 

401 fotos antigas de Natal. Tok de História. Disponível em: 

https://tokdehistoria.com.br/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/. Acessado em: 17/04/2020. 
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401 fotos antigas de Natal. Tok de História. Disponível em: 

https://tokdehistoria.com.br/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/. Acessado em: 17/04/2020. 
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O GRANDE PONTO: CENTRO ESPACIAL NA CIDADE ALTA 

 

401 fotos antigas de Natal. Tok de História. Disponível em: 

https://tokdehistoria.com.br/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/. Acessado em: 17/04/2020. 

 

EXPANSÃO PARA PONTA NEGRA – NATAL/RN, SÉCULO XX. 

 

401 fotos antigas de Natal. Tok de História. Disponível em: 

https://tokdehistoria.com.br/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/. Acessado em: 17/04/2020. 
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REGISTRO DA CIRCULAÇÃO: ÔNIBUS E AVENIDA PRINCIPAL DA CIDADE. 

 

401 fotos antigas de Natal. Tok de História. Disponível em: 

https://tokdehistoria.com.br/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/. Acessado em: 17/04/2020. 

 

POPULARIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL – ÔNIBUS E CARROS NA CIDADE 

 

401 fotos antigas de Natal. Tok de História. Disponível em: 

https://tokdehistoria.com.br/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/. Acessado em: 17/04/2020. 
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NOVA RODOVIÁRIA NA RIBEIRA – NATAL/RN, DÉCADA DE 1960. 

 

401 fotos antigas de Natal. Tok de História. Disponível em: 

https://tokdehistoria.com.br/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/. Acessado em: 17/04/2020. 

 

ÔNIBUS COM ROTA PELA MATERNIDADE – NATAL/RN, SÉCULO XX 

 

401 fotos antigas de Natal. Tok de História. Disponível em: 

https://tokdehistoria.com.br/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/. Acessado em: 17/04/2020. 
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APÊNDICE 

BASE DE DADOS: ORIGENS, DESTINOS E ITINERÁRIOS DA CIDADE DE NATAL 

DESCRIÇÃO: Levantamento realizado entre Março de 2018 e dezembro de 2019 nos jornais do Rio 

Grande do Norte disponíveis no acervo digital da Biblioteca Nacional <http://memoria.bn.br>. Até a 

publicação deste material, todos os documentos estão disponíveis no acervo digital. A base foi 

construída em planilhas, mas para fins de publicação todo material foi convertido em fichas contendo 

informações organizacionais (número do documento, fonte, resumo e data) e informações pertinentes 

para o objeto desta pesquisa (Origem-destino da linha de transporte citada, o itinerário a linha, o preço 

e o proprietário da mesma). Uma cópia deste material está disponível no grupo de pesquisa Hcurb, 

localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Natal/RN. 

 

DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Em razão do aumento de preços, diversas linhas sofreram alterações em seus percursos. A linha nº 01, 
Rocas-Quintas teve aumento de 50%, para 1,50 cruzeiros. 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha Nº 01 

PREÇO 1,50 cruzeiros 

 

DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Em razão do aumento de preços, diversas linhas sofreram alterações em seus percursos. A linha nº 02, 
deveria ir da Jaguarari à Avenida 3. Daí em direção a Vila Naval até a Avenida 10 com direção ao antigo 
itinerário também a preço de 1,50. 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Rua Jaguarari 

ITINERÁRIO Jaguarari, Avenida 3 (rua pres. José Bento). Daí em direção a Vila Naval até a Avenida 10 (r. Leonel Leite) 
com direção ao antigo itinerário. 

LINHA Linha nº 02 

PREÇO 1,50 cruzeiros 

 

DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Em razão do aumento de preços, diversas linhas sofreram alterações em seus percursos. A linha nº 03 
tem o itinerário Grande Ponto – Rua 02 de novembro e Grande Ponto – Areia Preta a 1,50 cruzeiros. 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Grande Ponto – Areia Preta 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha nº 03 A 

PREÇO 1,50 cruzeiros 
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DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Em razão do aumento de preços, diversas linhas sofreram alterações em seus percursos. A linha nº 03 
tem o itinerário Grande Ponto – Rua 02 de novembro e Grande Ponto – Areia Preta a 1,50 cruzeiros. 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Grande Ponto – Rua 02 de novembro 

ITINERÁRIO Percurso B da linha 3, Grande Ponto, Rua 2 de novembro e vice-versa até a Ribeira. 
 

LINHA Linha nº 03 B 

PREÇO 1,50 cruzeiros 

 

DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Em razão do aumento de preços, diversas linhas sofreram alterações em seus percursos. A linha nº 04, 
Circular teve percurso alterado. 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Circular Princesa  Isabel 

ITINERÁRIO Circular: Rua Princesa Isabel, Rua Apodi, Avenida Hermes da Fonseca, Rua Potengi, Rua Nilo Peçanha, 
Rua Seridó, Avenida Floriano Peixoto, Rua Manoel Dantas, Avenida Deodoro, Rua Ulisses Caldas e Rua 
Princesa Isabel. 

LINHA Linha nº 04 

PREÇO 1,50 cruzeiros. 

 

DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Alterações nos preços levaram a alterações nos itinerários da linha nº 05 A. 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Grande Ponto – Avenida 18 

ITINERÁRIO Tirol, Grande Ponto, Avenida 18 e virse-versa. 

LINHA Linha nº 05 A 

PREÇO 1,50 cruzeiros 

 

DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Alterações nos preços levaram a alterações nos itinerários da linha nº 05 B 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Praça Augusto Leite-Silva Jardim 

ITINERÁRIO Praça augusto Leite ao Grande Ponto até o Esplanada Silva Jardim. 

LINHA Linha nº 05 B 

PREÇO 1,50 cruzeiros 
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DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Em razão do aumento de preços, diversas linhas sofreram alterações em seus percursos. A linha nº  06 
também teve alterações em seu percurso. 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Lagoa Seca – Avenida 15 

ITINERÁRIO Rua Presidente Quaresma, Rua Alberto Silva, Avenida Presidente Bandeira, Avenida 15 até a pista. 

LINHA Linha nº 06 

PREÇO 1,50 cruzeiros. 

 

DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Em razão do aumento de preços, diversas linhas sofreram alterações em seus percursos. A linha nº 07 
teve percurso alterado. 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Avenida 04 – Vila Operária 

ITINERÁRIO Avenida 04, Avenida 03, Vila Operária 

LINHA Linha nº 07 

PREÇO 1,50 cruzeiros. 

 

DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Em razão do aumento de preços, diversas linhas sofreram alterações em seus percursos. A linha nº 08 
teve percurso alterado. 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Avenida 12 até mercado da Rua São Geraldo 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha nº 08 

PREÇO 1,00 cruzeiros. 

 

DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Em razão do aumento de preços, diversas linhas sofreram alterações em seus percursos. A linha nº 10 
teve percurso alterado. 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Avenida 09 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha nº 10 

PREÇO 1,00 cruzeiro 
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DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Em razão do aumento de preços, diversas linhas sofreram alterações em seus percursos. A linha nº 11 
teve percurso alterado. 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Matadouro-Igapó 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha nº 11 

PREÇO 1,50 cruzeiros. 

 

DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Em razão do aumento de preços, diversas linhas sofreram alterações em seus percursos. A linha nº 12 
teve percurso alterado. 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Natal-Redinha 

ITINERÁRIO Natal-Igapó, Igapó-Redinha. 

LINHA Linha nº 12 

PREÇO 4 cruzeiros 

 

DOC Nº DOC 01 

FONTE RESOLVIDO, finalmente, o caso do aumento das passagens nos transportes coletivos. O Poti. Natal, p. 
8-4. 16 abr. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1819>. Acesso em: 09 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Em razão do aumento de preços, diversas linhas sofreram alterações em seus percursos. A linha nº 13 
teve percurso alterado. 

DATA 16 de abril de 1955 

ORIGEM-DESTINO Natal-Parnamirim 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha nº 13 

PREÇO 6 cruzeiros 

 

DOC Nº DOC 02 

FONTE CHOQUE de ônibus com auto-lotação: Excesso de velocidade determinou o acidente em que não 
houve vítimas. Excesso de velocidade determinou o acidente em que não houve vítimas. O Poti. Natal, 
p. 08-08. 01 ago. 1954. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/32>. Acesso em: 
10 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Batida de ônibus às 11h45 no trecho registrado em itinerário. 

DATA 01/08/1954 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO Rua Almirante Ary Parreiras com Presidente Quaresma, Alecrim. 
 

LINHA Auto-lotação 36-43 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO Motorista proprietário José Victor Sobrinho 
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DOC Nº DOC 03 

FONTE ABALROOU com o onibus o ciclista quanto tentava um "morcego". O Poti. Natal, p. 08-08. 19 ago. 
1954. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/146>. Acesso em: 11 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Batida de ônibus da linha Rocas-Quintas 

DATA 19/08/1954 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO Aconteceu no cruzamento da Avenida 10 e Avenida 4 

LINHA Rocas-Quintas 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 04 

FONTE AINDA as "paradas" de onibus do Tirol e Petrópolis. O Poti. Natal, 01 set. 2019. Qeuixas e Reclamações, 
p. 04-04. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/234>. Acesso em: 11 set. 
2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Antigamente os ônibus de Petrópolis partiam da Princesa Isabel, em frente do "Cruzeiro". Já a linha 
Tirol estacionava no outro lado da rua junto ao prédio da central telefônica. Com o novo Inspetor, os 
ônibus de Petrópolis foram para a Rua João Pessoa, em frente ao escritório central do PSP. Já as linhas 
do Tirol ficaram no mesmo lugar. Em seguida, ambas as linhas foram deslocadas para o Bar Botijinha, 
antes do cruzamento da Rua Princesa Isabel. N Rua Pio X alguém grita ao perceber que pegou a linha 
Tirol em vez da Petrópolis. 

DATA 09/01/1954 

ORIGEM-DESTINO Tirol/Petrópolis-Grande Ponto 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 05 

FONTE AGUIAR, Moreira de. Apelo dos veranistas. O Poti. Natal, p. 07-06. 30 set. 1954. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/031151_01/448>. Acesso em: 11 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Reclama-se do favorecimento de linhas para quintas-rocas e poucas linhas, mesmo no domingo, para 
Petrópolis Grande Ponto. Reclama-se também da ausência de linhas Petrópolis-Areia Preta. 

DATA 30/09/1954 

ORIGEM-DESTINO Petrópolis-Grande Ponto 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 06 

FONTE ATROPELADO ontem nas quintas um menor de 4 anos de idade. O Poti. Natal, p. 08-08. 18 dez. 1954. 
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/031151_01/1034>. Acesso em: 11 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Ônibus da linha Rocas-Quintas, em seu ponto de saída, as 17h, na rua Mario Negócio, gerou o 
atropelamento de uma criança. Motorista foge, o que é recorrente, e o jornal expõe o oferecimento de 
recompensa para encontrá-lo. 

DATA 18/12/1954 

ORIGEM-DESTINO Quintas-Rocas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Quintas-Rocas 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 07 

FONTE ITINERÁRIO inútil, o dos ônibus e lotações da linha circular: fazem "mil voltas" desnecessárias por 
inúmeras vielas. fazem "mil voltas" desnecessárias por inúmeras vielas. O Poti. Natal, p. 08-08. 29 dez. 
1954. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1090>. Acesso em: 11 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Sobre o circular da linha Tirol opinou-se que seria um Itinerário inútil: “Bar Botijinha, Princesa Isabel, 
General Osório (que de rua só tem nome), Filipe Camarão, João Pessoa e Praça Pio X para finalmente 
entrar na rua Apodi, sem que, segundo o autor, ninguém espere onibus nestes pontos”. 

DATA 29/12/1954 

ORIGEM-DESTINO Tirol 

ITINERÁRIO Bar Botijinha, Princesa Isabel, General Osório, Filipe Camarão, João Pessoa e Praça Pio X, Rua Apodi. 

LINHA Circular 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 08 

FONTE AGUIAR, Moreira de. Agora é tarde. O Poti. Natal, p. 07-07. 30 dez. 1954. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/031151_01/1097>. Acesso em: 11 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Os bondes somem na linha Alecrim – Lagoa Seca e a companhia não tem interesse em substituir o 
trajeto por ônibus. 

DATA 30/12/1954 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Lagoa Seca 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 09 

FONTE VOLTA ao cartaz o serviço de onibus de Tirol e Petrópolis: Desejam os proprietários das linhas 
modificar o percurso determinado pela prefeitura - Ameaça aos habitantes daqueles bairros. Desejam 
os proprietários das linhas modificar o percurso determinado pela prefeitura - Ameaça aos habitantes 
daqueles bairros. O Poti. Natal, p. 08-08. 05 jan. 1955. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/031151_01/1122>. Acesso em: 11 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Conflito. Desejo dos proprietários da linha Tirol e Petrópolis em seguir para o Grande Ponto, mas não 
para a Ribeira. 

DATA 05/01/1955 

ORIGEM-DESTINO Tirol-Grande Ponto, Petrópolis-Grande Ponto 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha Tirol e Linha Petrópolis 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 10 

FONTE IRREGURALIDADES no serviço de ônibus das Quintas: Após às 21,00 horas não vão mais até o final da 
linha no. 1. Após às 21,00 horas não vão mais até o final da linha no. 1. O Poti. Natal, p. 03-03. 01 fev. 
1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1305>. Acesso em: 11 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO A completude da rota Quintas-Rocas, percurso usado por estudantes, marinheiros e população 
trabalhadora, não estava sendo cumprida como estipulado com o aumento de preços. 

DATA 01/02/1955 

ORIGEM-DESTINO Quintas-Rocas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha nº 01 

PREÇO 1,50 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 11 

FONTE CONTINUA ruim o serviço de ônibus de Petrópolis: Não cumprem o itinerário fixado os 
onibus empregados naquele bairro. Não cumprem o itinerário fixado os onibus 
empregados naquele bairro. O Poti. Natal, p. 03-03. 04 fev. 1955. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/1329>. Acesso em: 11 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Ônibus que deveriam ir até a Rádio Poti não completam o percurso nas linhas 
Petrópolis. 

DATA 04/02/1955 

ORIGEM-DESTINO Petrópolis-Radio Poti 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha Petrópolis 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 12 

FONTE ABALROAMENTO no Alecrim. O Poti. Natal, p. 08-08. 08 fev. 1955. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/031151_01/1362>. Acesso em: 11 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Ônibus da linha Rocas-Quintas sendo dirigido por Alberto de Sousa Trigueiro ocasiona 
uma batida na Praça Gentil Ferreira enquanto transitava pela Amaro Barreto. 

DATA 08/02/1955 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO Amaro Barreto, Praça Gentil Ferreira 

LINHA Rocas-Quintas 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 13 

FONTE GRANDE concentração em frente à Radio Poti, na Avenida Deodoro.: Como será feito 
o tráfego dos transportes coletivos. Como será feito o tráfego dos transportes 
coletivos. O Poti. Natal, p. 08-08. 19 fev. 1955. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/031151_01/1446>. Acesso em: 11 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Em razão do Carnaval, ônibus mudavam de rota ao passar pelo cruzamento com a Rio 
Branco. 

DATA 19/02/1955 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha nº 01 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 14 

FONTE CONFUSÃO todas as tardes, nas filas dos onibus do bairro do Tirol: Deve a inspetoria 
do trânsito impor ordem - Nada menos de cinco filas se intercalam. Deve a inspetoria 
do trânsito impor ordem - Nada menos de cinco filas se intercalam. O Poti. Natal, p. 
08-08. 20 fev. 1955. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/031151_01/1458>. Acesso em: 11 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Ônibus do Tirol para o AeroClube, seja pela linha circula ou da Avenida 15, tem 
grandes filas de espera segundo o jornal. 

DATA 20/02/1955 

ORIGEM-DESTINO Tirol-Aero-Clube 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Tirol-Avenida 15, Tirol-Circular 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 15 

FONTE ATROPELAMENTO na Rua Amaro Barreto. O Poti. Natal, 02 abr. 1955. Polícia e 
Assistência, p. 03-03. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/031151_01/1734>. Acesso em: 12 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Notícia sobre mais um atropelamento por um ônibus da linha Alecrim-Rocas em 
mesma página que se fala sobre o desaparecimento de bondes e acidentes com 
outras linhas de ônibus. 

DATA 02/04/1955 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Rocas 

ITINERÁRIO Rua Amaro Barreto 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 16 

FONTE TRANSPORTES caros que não atendem bem à população de nossa Capital: Situação 
dos ônibus e auto-lotações - Coletivos Super lotados e falta de troco. Situação dos 
ônibus e auto-lotações - Coletivos Super lotados e falta de troco. O Poti. Natal, p. 08-
08. 10 maio 1955. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/031151_01/1995>. Acesso em: 12 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Opinião: “[...] Os nossos coletivos trafegam super-lotados, principalmente nas horas 
de abertura e fechamento de comércio, e, nos dias de feiras, quando os cobradores 
não tem moedas divisionárias para satisfazer o troco de cinquenta centavos. Estamos, 
assim, com transportes caros, e que não atende bem ao público natalense. [...] (a 
comissão) deve olhar a precAria situação em que se acham alguns onibus, muitos já 
com requisitos indispensaveis para linhas suburnas, e nunca para a linha tronco: 
Rocas, Ribeira e Cidade Alta.[...]” 

DATA 10/05/1955 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Ribeira 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha Tronco 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 17 

FONTE LOPES, Ivanildo. Igapó: Autentico subúrbio de Natal. O Poti. Natal, p. 03-06. 03 jun. 
1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/2134>. Acesso 
em: 16 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Um contraste no entorpecimento da população: Clima bom e localização. “Igapó, 
autentico subúrbio...:"[...] a marcha foi iniciada e rua mário negócio [...] Para tudo se 
faz preciso a contribuição e interesse públicos e o mais imediato no momento seria o 
aumento do número de onibus com linha até Igapó transpondo mesmo a ponte. 
Atualmente, se não nos enganamos, apenas um velho coletivo lento e sem conforto 
vai das rocas ao povoado estando muito longe de servir a sua população. A medida 
preliminar que se deveria tomar divisando-se o futuro do bairro seria o aumento de 
veículos pois o recanto já naturalmente exige [...] Vamos ajudar Igapó. Prolonguemos 
Natal para o outro lado do rio. - Texto de Ivanaldo Lopes intitulado "Um contraste no 
entorpecimento da povoação: clima bom e localização. + Calçada a estrada ate a 
ponte.” 
 

DATA 03/06/1955 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Igapó 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 
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DOC Nº DOC 18 

FONTE QUEIXAS contra o serviço de onibus das avenidas 4 e 10. O Poti. Natal, 02 jul. 1955. 
Câmara Municipal, p. 3-3. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/2337>. Acesso em: 16 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Severino Galvão (PSD) e Sebastião Malaquias, denunciam o serviço das linhas 
avenida10 e 4, como aparece como único concessionário Antonio Manso "elemento 
por demais arbitrário". 
 

DATA 02/07/1955 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO Avenida 10 e Avenida 04 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO Antônio Manso 

 

DOC Nº DOC 19 

FONTE LOPES, Ivanaldo. Profundas irregularidades nos coletivos: Auto-lotações saem da linha 
para cumprir outros "grandes contratos". O Poti. Natal, p. 03-03. 21 jul. 1955. 
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/031151_01/2483>. Acesso em: 16 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Auto-lotações saem da linha para cumprir outros "grandes contratos". Desapareceram 
os ônibus da Avenida 4, no Alecrim. Texto de Ivanaldo Lopes. Esse texto faz uma série 
de denúncias sobre as linhas de ônibus. Há uma denúncia da retirada de uma auto-
lotação das 11h as 13h e das 16h as 17h30 na linha Petrópolis. O motorista deixa os 
passageiros no ponto inicial da Rua Princesa Isabel para cumprir outros contratos. A 
explicação é que alguém comprou a linha do alecrim que vai às bandas da Avenida 4, 
trecho populoso. Se diz que essa compra se deu de forma que outros não possam 
explorar a linha. 

DATA 01/07/1955 

ORIGEM-DESTINO Petrópolis-Alecrim 

ITINERÁRIO Princesa Isabel. Avenida 04 

LINHA Linha Tirol e Petrópolis 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 20 

FONTE INCIDENTE entre o bacharel Wilson Dantas e um motorista, ontem. O Poti. Natal, p. 
08-08. 22 jul. 1955. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/2496>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO No grande ponto, próximo à parada dos ônibus que fazem a linha Circular [...] Mais ou 
menos 20 horas trafegava pela Rua João Pessoa um dos coletivos da citada linha, 
dirigido por "Seu Vicente" e ao fazer manobra para entrar na Isabel, bateu [...] 

DATA 22/07/1955 

ORIGEM-DESTINO Tirol Circular 

ITINERÁRIO João Pessoa 

LINHA Circular 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 21 

FONTE NENHUMA melhora tem apresentado o serviço de transportes coletivos em Natal. O 
Poti. Natal, p. 04-08. 24 jul. 1955. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/031151_01/2508>. Acesso em: 16 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Ônibus da linha Tirol e Petrópolis parados por longos minutos no café O Botejinha 
antes da partida. Além deles, ônibus da linha da Avenida 04, com terminal no Alecrim, 
na rua Paianazes, trafegou de forma irregular, com 04 passageiros por banco. 

DATA 24/07/1955 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Rua Paianezes e O Botejinha 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha Avenida 04 e Linha Petrópolis 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 22 

FONTE DEBATIDOS vários assuntos relacionados com o trânsito. O Poti. Natal, p. 08-08. 06 
ago. 1955. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/2656>. 
Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Na tarde de ontem estiveram reunidos, numa mesa redonda, realizada no gabinete 
da presidência da câmara municipal, os Srs. Wilson Miranda, Prefeito da Capital, 
Major Ulisses Cavalcanti, Chefe de Polícia do Estado, Cel. José Paulino de Souza, 
Inspetor Estadual do Transito, Pedro Rodrigues Caldas, Sub-inspetor do transito e 
vários vereadores, debatidos vários e interessantes assuntos, relacionados com os 
serviços de transito da capital [...] Em mesa redonda, foi objeto de um requerimento 
convocatório do vereador Dioclecio Sergio de bulhões, no qual solicitava uma reunião 
entre as autoridades, para que em face dos assuntos ventilados, fossem as 
providencias postas em prática, em benefício da coletividade”. 
 

DATA 06/08/1955 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha nº 04 e nº 10 

PREÇO  

PROPRIETÁRIO  

 

DOC Nº DOC 23 

FONTE AUTO-LOTAÇÕES até o bairro das Quintas: Auto-lotações saem da linha para cumprir 
outros "grandes contratos". O Poti. Natal, p. 08-08. 26 out. 2019. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/3232>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Reclamação sobre população das quintas: As lotações Alecrim-Rocas são demandadas 
por cumprirem itinerário até as rocas direto, pois eles estão indo até a altura do 
matadouro municipal, nas quintas, atrasando as obrigações diárias, demorando mais 
de 40 minutos para chegar as quintas. Além disso, o ônibus da linha Tirol, segundo 
denúncia, não desce a ribeira. Segundo as reclamações, as 11h45 o ônibus vem do 
Tirol até a cidade, não descendo a ribeira porque o motorista alega que vai almoçar. 
Há propaganda para o Diário de Natal 
 

DATA 26/10/1955 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Rocas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 24 

FONTE ESTATÍSTICA dos transportes urbanos: Movimento de passageiros em onibus e auto-
lotações. Movimento de passageiros em onibus e auto-lotações. O Poti. Natal, p. 08-
08. 12 jan. 1956. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/3780>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Citação: O setor de estatística da Capital, da Inspetoria Regional de Estatística (Praça 
Augusto Severo, n. 268 - 2. andar) está novamente os senhores proprietários de 
onibus e auto-lotações para receberem informações mensais dos movimento de 
passageiros e as respectivas instruções a que estão obrigados por lei (dec.lein 4462, 
10 de julho de 1942). Na ultima página, o prefeito Wilson Miranda e vereadores 
examinam o caso dos coletivos. O prefeito e os vereadores Antonio Felix, Sebastião 
Malaquias, Dioclecio Sergio de Bulhões e Manuel Satiro e o proprietário de onibus e 
lotações Antonio Manso, buscaram soluções para os onibus das avenidas 10 e 4. O 
proprietário fará circular mais onibus na avenida 10, enquanto a av 4 será beneficiada 
com uma auto-lotação do tipo metropolitano, com capacidade para 19 passageiros. A 
linha ficando, portanto com um onibus e uma auto-lotação.  Lotações faltosas de 
acordo com a lei: 20-0833-18,33-22,33-35,33-37,33-40,33-43,33-47,33-60,34-01,34-
02,34-03,34-05,34-07,34-59,34-75,34-98,35-28,35-37,35-50,35-67,35-98,36-15,36-
17,36-19,36-31,36-34,36-43,36-46,36-48,36-57,36-59,36-60,36-62,36-67,36-90,36-
96,36-97,36-98,37-07,37-33,37-35,37-71,37-79,38-01,38-02,38-33,38-60,39-53,39-
89,39-90,39-91,40-15,40-32,41-08,41-56,41-90,41-97,41-31,42-20,42-29,42-63,42-
66,42-75,42-82,42-86,43-00,43-04,43-18,43-21,43-26,43-27,43-42,43-57,43-61,43-
82,43-98,73-71,44-04,44-11,54-62,54-79,61-01,61-08 

DATA 12 de janeiro de 1956 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 25 

FONTE SERIA regulada a marcha dos onibus. O Poti. Natal, p. 03-03. 04 fev. 1956. Disponível 
em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/3923>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Mudança de marchas de ônibus, principalmente na linha rocas-quintas. Nova cidade, 
novas velocidades. 

DATA 04/02/1956 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 26 

FONTE MELHOR o serviço de ônibus do Tirol: Novo coletivo fazendo a linha do Grande Ponto 
até a Praça Augusto Leite. O Poti. Natal, p. 08-08. 25 fev. 1956. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/4056>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Há um novo coletivo fazendo a linha do Grande Ponto até a Praça Augusto Leite. Os 
que residem no trecho compreendido entre a rua Hemeterio Fernandes, e Rua Ceará 
mirim e Adjacências são sempre os mais prejudicados, pois dificilmente os ônibus 
estão vagos quando passam naquelas imediações. Determinou-se ainda que os ônibus 
da linha Tirol que desciam a ribeira, agora vão até o grande ponto e voltem”. 
 

DATA 25/02/1956 

ORIGEM-DESTINO Cidade Alta-Tirol 

ITINERÁRIO Grande Ponto, Praça Augusto Leite 

LINHA Tirol-Circular 
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DOC Nº DOC 27 

FONTE PACHECO, Rivaldo. A PEDIDOS: Esclarecimento dos proprietários de ônibus da linha: 
Rocas - Quintas. O Poti. Natal, p. 03-03. 06 abr. 1956. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/4315>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “A PEDIDOS: Esclarecimento dos proprietários de ônibus da linha: Rocas-Quintas, 
"linha nº1 ... a de percurso mais longo da cidade". O escritor reclama do incessante 
ataque midiático a linha. Fala-se que não se tem pronunciado greve, como os jornais 
haviam noticiado. Além disso, é dito que não se pediu um aumento das tarifas, mas 
um reajuste com devidas benfeitorias para a população. Em diante, há uma 
argumentação sobre custos e reajustes para alguns pontos. O texto é assinado em 
nome dos proprietários da linha por Rivaldo Pacheco” 

DATA 06/04/1956 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha nº 01 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 28 

FONTE ALTERADO o preço das passagens nos onibus da linha: Rocas-Quintas. O Poti. Natal, p. 
06-06. 15 maio 1956. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/4558>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Houve um aumento no preço das passagens na linha Rocas-Quintas 

DATA 17/09/1956 

ORIGEM-DESTINO Rocas Quintas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha Rocas Quintas 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 29 

FONTE MAIS uma linha de ônibus. O Poti. Natal, p. 03-03. 05 jul. 1956. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/4913>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Mais uma linha de ônibus: "Atendendo ao apelo formulado pelos moradores de 
algumas ruas desta capital que não são servidos por transportes coletivos, o capitão 
Acirio Alirio Trigueiros, chefe da inspetoria de transito vem de propor ao prefeito a 
criação de nova linha de onibus..." 

DATA 05/07/1956 

ORIGEM-DESTINO Tirol-Alecrim 

ITINERÁRIO PROPOSIÇÃO: A nova linha partiria da Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, seguindo pela 
Amaro Barreto, Alexandrino de Alencar, Hemes da Fonseca, Jundiaí, praça Pio X, Rio 
Branco até o ponto inicial. 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 30 

FONTE SECRETARIA DAS FINANÇAS. Prefeitura Municipal de Natal. AVISO. O Poti. Natal, p. 03-
03. 31 jan. 1957. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/6399>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Houve um aumento de preços tabelado pela comissão que alterou o valor de diversas 
linhas. 

DATA 31/01/1957 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha nº 01 

PREÇO 2,00 Cruzeiros 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 30 

FONTE SECRETARIA DAS FINANÇAS. Prefeitura Municipal de Natal. AVISO. O Poti. Natal, p. 03-
03. 31 jan. 1957. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/6399>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Houve um aumento de preços tabelado pela comissão que alterou o valor de diversas 
linhas. 

DATA 31/01/1957 

ORIGEM-DESTINO Jaguarari 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha nº 02 

PREÇO 2,00 Cruzeiros 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 30 

FONTE SECRETARIA DAS FINANÇAS. Prefeitura Municipal de Natal. AVISO. O Poti. Natal, p. 03-
03. 31 jan. 1957. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/6399>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Houve um aumento de preços tabelado pela comissão que alterou o valor de diversas 
linhas. 

DATA 31/01/1957 

ORIGEM-DESTINO Petrópolis-Grande Ponto 

ITINERÁRIO Petrópolis, Dois de novembro, Grande Ponto. 

LINHA Linha nº 03 

PREÇO 1,50 Cruzeiros 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 30 

FONTE SECRETARIA DAS FINANÇAS. Prefeitura Municipal de Natal. AVISO. O Poti. Natal, p. 03-
03. 31 jan. 1957. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/6399>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Houve um aumento de preços tabelado pela comissão que alterou o valor de diversas 
linhas. 

DATA 31/01/1957 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha Circular 

PREÇO 2,00 Cruzeiros 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 30 

FONTE SECRETARIA DAS FINANÇAS. Prefeitura Municipal de Natal. AVISO. O Poti. Natal, p. 03-
03. 31 jan. 1957. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/6399>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Houve um aumento de preços tabelado pela comissão que alterou o valor de diversas 
linhas. 

DATA 31/01/1957 

ORIGEM-DESTINO Grande Ponto – Praça Augusto Severo 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha nº 05 

PREÇO 1,50 Cruzeiros 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 30 

FONTE SECRETARIA DAS FINANÇAS. Prefeitura Municipal de Natal. AVISO. O Poti. Natal, p. 03-
03. 31 jan. 1957. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/6399>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Houve um aumento de preços tabelado pela comissão que alterou o valor de diversas 
linhas. 

DATA 31/01/1957 

ORIGEM-DESTINO  

ITINERÁRIO  

LINHA Linha nº 

PREÇO Cruzeiros 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 30 

FONTE SECRETARIA DAS FINANÇAS. Prefeitura Municipal de Natal. AVISO. O Poti. Natal, p. 03-
03. 31 jan. 1957. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/6399>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Houve um aumento de preços tabelado pela comissão que alterou o valor de diversas 
linhas. 

DATA 31/01/1957 

ORIGEM-DESTINO Avenida 04 

ITINERÁRIO Avenida 04 

LINHA Linha nº 07 

PREÇO 2,00 Cruzeiros 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 30 

FONTE SECRETARIA DAS FINANÇAS. Prefeitura Municipal de Natal. AVISO. O Poti. Natal, p. 03-
03. 31 jan. 1957. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/6399>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Houve um aumento de preços tabelado pela comissão que alterou o valor de diversas 
linhas. 

DATA 31/01/1957 

ORIGEM-DESTINO Grande Ponto – Alexandrino 

ITINERÁRIO Via Alexandrino de Alencar 

LINHA Linha nº 08 

PREÇO 2,00 Cruzeiros 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 30 

FONTE SECRETARIA DAS FINANÇAS. Prefeitura Municipal de Natal. AVISO. O Poti. Natal, p. 03-
03. 31 jan. 1957. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/6399>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Houve um aumento de preços tabelado pela comissão que alterou o valor de diversas 
linhas. 

DATA 31/01/1957 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas-Igapó 

ITINERÁRIO Rocas-Quintas/Quintas Igapó 

LINHA Linha nº 11 

PREÇO 2,00 Cruzeiros/ 3,00 Cruzeiros 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 31 

FONTE INSPETORIA ESTADUAL DE TRANSITO. NOTA. O Poti. Natal, p. 07-07. 03 abr. 1957. 
Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/6849>. Acesso em: 19 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Segundo Inspetoria Estadual de Trânsito, ônibus da linha circular ao atingir o 
cruzamento da Apodi e Rodrigues Alves, “[...] as viaturas entrarão por esta avenida, 
Rua Maxaranguape, av. Hermes da Fonseca e continuarão pelo já estabelecido e vice-
versa. inspetor geral Major Arcírio Trigueiro”. 
 

DATA 03/04/1957 

ORIGEM-DESTINO Tirol-Cidade Alta 

ITINERÁRIO ônibus da linha circular ao atingir o cruzamento da Apodi e Rodrigues Alves, as 
viaturas entrarão por esta avenida, Rua maxaranguape, Av. Hermes da Fonseca e 
continuarão pelo já estabelecido e vice-versa. Inspetor geral Major Arcírio Trigueiro. 
 

LINHA Linha Circular 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 32 

FONTE SECRETARIA DAS FINANÇAS (Natal). Prefeitura Municipal de Natal. Portaria nº 4. O 
Poti. Natal, p. 07-07. 26 abr. 1957. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/7007>. Acesso em: 20 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO II - Determinar as auto lotações o horário das 4h as 21h; 
III - Ônibus das 4h às 23h; IV Linha º 01 - Canto do Mangue/Matadouro, até as 22h e 
alguns até as 24h 

DATA 26/04/1957 

ORIGEM-DESTINO Canto do Mangue-Matadouro 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 33 

FONTE SENSIVEIS melhorias no serviço de transportes coletivos na nossa Capital: Adquiridas 
mais oito veículos na firma Paula Irmãos & Cia. Adquiridas mais oito veículos na firma 
Paula Irmãos & Cia. O Poti. Natal, p. 08-08. 13 jun. 1957. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/7338>. Acesso em: 20 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Adquiridos mais oito veículos na firma Paula Irmãos e Cia, lançados na linha: Rocas-
quintas dois modernos Mercedes-Benz. Existiu um boato que uma organização 
pernambucana estaria interessada em instalar uma frota de coletivos em Natal. 
 

DATA 13/06/1957 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Rocas-Quintas 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO Paula Irmãos & Cia 

 

DOC Nº DOC 34 

FONTE MODIFICADA a cobrança de preços nas passagens de ônibus. O Poti. Natal, p. 06-06. 
19 nov. 1957. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/8404>. 
Acesso em: 20 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Aumento de preço na linha um, no percurso Alecrim-Cidade alta e vice-versa 

DATA 19/11/1957 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Cidade Alta 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha nº 01 

PREÇO 2,00 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 35   

FONTE APELO ao presidente da república. O Poti. Natal, p. 06-06. 20 nov. 1957. Disponível 
em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/8412>. Acesso em: 20 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “[...] É que a partir de ontem, os onibus estavam cobrando o preço de um cruzeiro nos 
trajetos Rocas-Cidade Alta e desta para o Alecrim, continuando todavia a cobrar 2 
cruzeiros, para o bairro das Quintas”. 

DATA 20/11/1957 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Cidade Alta / Cidade Alta-Quintas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Rocas-Quintas 

PREÇO 1,00 / 2,00 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 36 

FONTE ACIDENTADA a menor no choque entre o caminhão e o onibus. O Poti. Natal, p. 01-01. 
22 dez. 1957. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/8667>. 
Acesso em: 20 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Acidente de ônibus na rua Mário Negócio 

DATA 22/12/1957 

ORIGEM-DESTINO Avenida 04 

ITINERÁRIO Cruzamento da Rua Mario Negócio com a Presidente José Bento (antiga av. 3). 

LINHA Linha Avenida 04 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 37 

FONTE LOTAÇÕES vão circular agora até as Quintas. O Poti. Natal, p. 08-08. 08 jan. 1958. 
Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/8812>. Acesso em: 20 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Lotações passaram a circular até as Quintas, o que até então era monopólio dos 
ônibus. 

DATA 08/01/1958 

ORIGEM-DESTINO Quintas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 38 

FONTE ITINERARIO dos transportes coletivos para as Quintas. O Poti. Natal, p. 08-08. 10 jan. 
1958. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/8828>. Acesso 
em: 20 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Determinações da câmara municipal alteraram percursos do transporte. 

DATA 10/01/1958 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO Alecrim: Rua Dr. Mario Negócio, São Geraldo na ida, Rua dos pegas, presidente 
Mascarenhas, Paiatis, Presidente Sarmento e Paianazes, na volta. Para as rocas, a 
extensão vai até a rua das dunas com campos pinto. Os ônibus fariam o mesmo 
percurso das lotações para as quintas, mantendo o mesmo percurso para as rocas, até 
o canto do mangue. 

LINHA Linha 01 Rocas-Quintas 

PREÇO 3 seções, 4 cruzeiros. 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 39 

FONTE AUTO-LOTAÇÕES irão agora até as Quintas, beneficados os moradores. O Poti. Natal, 
p. 06-06. 21 jan. 1958. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/8934>. Acesso em: 20 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Auto-lotações são regulamentadas para ir até as quintas e preços regularizados. Os 
itinerários de coletivos rocas-quintas cobravam um cruzeiro, mas para as quintas 
cobravam dois. Rocas-cidade alta se mantém como 1 cruzeiro segundo regulação 
câmara-prefeitura e rocas-quintas se mantem em 2. Na mesma lei a linha de lotações 
se estende até o terminal na rua São Geraldo nas quintas e tem inicio na travessa 
campos pinto. Se fala ainda de proprietários ainda cobrando 2 cruzeiros para alecrim-
quintas. Fala-se que o terminal beneficiará a população como um todo. 

DATA 21/01/1958 

ORIGEM-DESTINO Quintas – Rocas 

ITINERÁRIO Travessa Campo Pinto, Rua São Geraldo 

LINHA -- 

PREÇO 01 a 02 cruzeiros 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 40 

FONTE PROPRIETÁRIOS de onibus ameaçam retirar da Linha Rocas- Quintas todos seus 
veículos. O Poti. Natal, p. 08-08. 25 fev. 1958. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/8968>. Acesso em: 25 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Proprietários de ônibus ameaçam retirar da Linha Rocas-Quintas todos seus veículos, 
caso não se aprovem aumento nas passagens. Comissão de proprietários ameaçam 
greve ou retirada da linha. Trajeto Alecrim-Quintas em discussão. 

DATA 25/02/1958 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas/ Alecrim-Quintas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha Rocas-Quintas 

PREÇO Proposição: 03 cruzeiros para Rocas Quintas. Alecrim-Quintas, 01 cruzeiro. 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 41 

FONTE ATROPELADO verdureiro por um ônibus ontem à noite. O Poti. Natal, p. 08-06. 21 fev. 
1958. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/9168>. Acesso 
em: 25 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Em frente ao Hotel America, foi atropelado um verdureiro as 19h30 por um onibus 
da linha rocas-quintas. O onibus estava com destino as rocas quando o acidente 
aconteceu. O onibus era propriedade de José Pereira Sobrinho e era dirigido por 
Antonio de tal. João Tavares, da inspetoria de transito, tomou as providencias”. 

DATA 21/02/1958 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO Hotel América 

LINHA Quintas-Rocas 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 42 

FONTE ESMAGADA a criança de dois anos pelo onibus, no Carrasco, ontem: Teve morte 
instantanea a pequena Maria Salete. O Poti. Natal, p. 06-06. 03 abr. 1958. Disponível 
em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/9424>. Acesso em: 25 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Jovem atropelada no carrasco, terminal. Ônibus dava ré 

DATA 03/04/1958 

ORIGEM-DESTINO Alecrim 

ITINERÁRIO Terminal: Carrasco 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 43 

FONTE COLETIVOS da linha 1 mudam de itinerário em sinal de protesto: Não mais trafegam 
(por conta própria) pela Sílvio Pélico, devido a existência de uma vala que prejudica o 
tráfego. O Poti. Natal, p. 06-06. 18 jul. 1958. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/10012>. Acesso em: 25 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Coletivos da linha 01 mudam de itinerário (por conta própria). Não mais trafegam pela 
Sílvio Pélico, Ari Parreiras e Avenida Dois, entrando finalmente na Gentil Ferreira, 
terminal da linha. Agora porem seguem direto pela Amaro Barreto, até o final da 
linha. Destaque para “por conta própria”, sinalizando a necessidade de 
regulamentação do Estado.   

DATA 18/07/1958 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO “Não mais trafegam pela Sílvio Pélico, Ari Parreiras e Avenida Dois, entrando 
finalmente na Gentil Ferreira, terminal da linha. Agora porem seguem direto pela 
Amaro Barreto, até o final da linha” 

LINHA Linha nº 1 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 44 

FONTE REDAÇÃO final do projeto de lei que altera os preços de passagens dos transportes 
coletivos de nossa capital. Aprovada pela Câmara municipal de Natal e remetida a 
Prefeitura para os devidos fins. O Poti. Natal, 01 fev. 1959. Camara Municipal de Natal, 
p. 07-07. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/10817>. 
Acesso em: 25 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Projeto de lei que altera os preços do transporte é aprovado na camara. Lotação de 
todas as linhas passam para 3 cruzeiros. Ônibus linha n. 1 passa para 2. Demais linhas 
para 3, incluindo sessões únicas e linha Quintas-Santos Reis. Se determina a 
permanência no numero de coletivos igual ao ano de 1958 para o ano seguinte. Se 
define a não concessão de alteração de coletivos de uma linha para outra. Cada linha 
tem número limite de coletivos que deve ser respeitado. Concessões podem ser 
retiradas pela prefeitura. A lei entra em vigor em fevereiro do ano seguinte. Na 
mesma página há uma nota da prefeitura sobre a lotação dos veículos de lotação, não 
sendo permitido mais passageiros em pé; Há a permanência de uma linha de Igapó, 
controle da Estrada de Ferro, ao Gancho. 
 

DATA 01/02/1959 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO Todas as linhas, 3 cruzeiros, sessão única. Linha 1, 2 cruzeiros 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 45 

FONTE COLETIVO diariamente à Ponta Negra, Agora: Inauguração, hoje, da linha para aquela 
praia - Facilidades para o povo. Inauguração, hoje, da linha para aquela praia - 
Facilidades para o povo. O Poti. Natal, p. 01-01. 30 e 31 ago. 1959. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_01/11080>. Acesso em: 26 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Inauguração de Coletivo ligando diariamente a Ponta Negra. A empresa Auto 
Transporte Ltda inaugurou a linha de ônibus ligando Natal à Praia de Ponta Negra. 
Trata-se de uma linha com transporte reduzido, mas com itinerário bem definido de 
domingo a domingo. 

DATA 30/08/1959 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Ponta Negra 

ITINERÁRIO “O onibus sairá do edificio leite, no Alecrim, percorrendo o seguinte intinerário: 
Avenida Presidente Bandeira, rua Amaro Barreto, Avenida Rio Branco, Rua Apodi, rua 
Princesa Isabel, rua General Osório, rua Jundiai, rua Hermes da Fonseca e vice versa”. 

LINHA Natal-Ponta Negra 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO Empresa Auto Transporte Ltda 

 

DOC Nº DOC 46 

FONTE LINHAS de onibus: Jaguarari e Caes do Porto Base naval. Jaguarari e Caes do Porto 
Base naval. A Ordem. Natal, p. 04-04. 15 fev. 1951. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/764051/20918>. Acesso em: 26 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Linhas de onibus:Jaguarari e Caes do Porto Base Naval. Portaria n. 4) O Chefe de 
polícia de acordo com o item portaria de 9 do corrente mês resolveu: a) modificar o 
intinerário da linha "Jaguarari" o qual deveria obedecer o seguinte: partindo das 
Rocas percorrerá o Intinerário comum aos demais onibus até alcançar o Baldo, onde 
entrará nas [pças] Meira e sá, jaguarari, avenida da tres, avenida onze, avenida dois, e 
até alcançar novamente a jaguarari de retorno as rocas. b) Criar a linha caes do porto-
base naval, obedecendo o seguinte intinerário, partindo do Cais do Porto percorrerá o 
intinerário comum aos demais onibus até alcançar a rua Silvio Petico, indo até o fim 
da linha que será nas imediações do portão da base naval, daí retornando pela rua ari 
parreiras, rua presidente bandeira, rua amaro barreto onde prosseguirá no intinerário 
dos demais onibus até o cais do porto”. 
 

DATA 15/02/1959 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO “Deveria obedecer o seguinte: partindo das Rocas percorrerá o Intinerário comum aos 
demais onibus até alcançar o Baldo, onde entrará nas [pças] Meira e sá, jaguarari, 
avenida da tres, avenida onze, avenida dois, e até alcançar novamente a jaguarari de 
retorno as rocas” 

LINHA Linha Jaguarari 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 46 

FONTE LINHAS de onibus: Jaguarari e Caes do Porto Base naval. Jaguarari e Caes do Porto 
Base naval. A Ordem. Natal, p. 04-04. 15 fev. 1951. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/764051/20918>. Acesso em: 26 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Linhas de onibus:Jaguarari e Caes do Porto Base Naval. Portaria n. 4) O Chefe de 
polícia de acordo com o item portaria de 9 do corrente mês resolveu: a) modificar o 
intinerário da linha "Jaguarari" o qual deveria obedecer o seguinte: partindo das 
Rocas percorrerá o Intinerário comum aos demais onibus até alcançar o Baldo, onde 
entrará nas [pças] Meira e sá, jaguarari, avenida da tres, avenida onze, avenida dois, e 
até alcançar novamente a jaguarari de retorno as rocas. b) Criar a linha caes do porto-
base naval, obedecendo o seguinte intinerário, partindo do Cais do Porto percorrerá o 
intinerário comum aos demais onibus até alcançar a rua Silvio Petico, indo até o fim 
da linha que será nas imediações do portão da base naval, daí retornando pela rua ari 
parreiras, rua presidente bandeira, rua amaro barreto onde prosseguirá no intinerário 
dos demais onibus até o cais do porto”. 
 

DATA 15/02/1959 

ORIGEM-DESTINO Caes do Porto-Base Naval 

ITINERÁRIO linha Caes do porto-base naval, obedecendo o seguinte intinerário, partindo do Cais 
do Porto percorrerá o intinerário comum aos demais onibus até alcançar a rua Silvio 
Petico, indo até o fim da linha que será nas imediações do portão da base naval, daí 
retornando pela rua ari parreiras, rua presidente bandeira, rua amaro barreto onde 
prosseguirá no intinerário dos demais onibus até o cais do porto. 
 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 47 

FONTE IRRESPONSABILIDADE em transporte público. O Poti. Natal, p. 02-02. 11 jun. 1961. 
Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_02/206>. Acesso em: 26 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Pequena nota sobre um fato ocorrido no dia anterior sobre um motorista da linha 
Alecrim-Grande Ponto ter parado na rua Amaro Barreto a altura da loja Seta sem 
maiores explicações. 

DATA 11/06/1961 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Grande Ponto 

ITINERÁRIO Rua Amaro Barreto 

LINHA Alecrim-Grande Ponto 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 48 

FONTE REDISTRIBUIÇÃO das linhas, ponto de partida para entendimento: coletivos. O Poti. 
Natal, p. 08-08. 18 jun. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/031151_02/220>. Acesso em: 26 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Redistribuição das linhas, ponto de partida para o entendimento: coletivos”.  
 
“Prefeitura apresentará plano com o desaparecimento da linha tronco: os lotações 
convergeriam para a ribeira, vindo de todas as linhas. Os preços aumentariam para 
quem vive no centro, mas diminuiriam para quem precisava pega onibus nas 
periferias para trabalhar na cidade alta ou ribeira. Na ausência do que chamam de 
Linha Tronco, 15 dos 41 onibus da linha Rocas-Alecrim passariam para um novo 
itinerário de Quintas-Rocas e 26 passariam para novas linhas. Além disso, se discutia a 
diminuição de onibus a noite, devendo circular até as 23h30 e sem obrigação a 
circular sem passageiro após as 22h”. 

DATA 18/06/1961 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Ausência: Linha Tronco 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 49 

FONTE ABUSOS da linha jaguarari devem ser coibidos. O Poti. Natal, p. 06-06. 15 nov. 1964. 
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/031151_02/1753>. Acesso em: 26 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Reclama-se sobre a linha Jaguarari que passa via Cidade Alta pelo Alecrim. 

DATA 15/11/1964 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO Cidade Alta, Alecrim 

LINHA Linha Jaguarari 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 50 

FONTE DET Anuncia grandes modificações no trânsito. O Poti. Natal, p. 08-08. 14 ago. 1964. 
Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/031151_02/2567>. Acesso em: 26 
set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO DET – Departamento Estadual de Transito - anuncia grandes modificações no trânsito. 
Se tratava da primeira etapa do plano viário. Modificações pretendidas: 
 
“Como passará a funcionar o tráfego na Rio Branco. Os veículos que procederem da 
Ribeira, entrarão na prof. Zuza que será de mão única, indo pela voluntários da pátria 
até a rua padre pinto descendo até o baldo, proseguindo para o alecrim. A Rio branco 
será mão única ate a prof. Zuza. 
 
A rua padre pinto será mão única em direção ao baldo. 
 
A santo antonio será mão única vindo do baldo 
 
A voluntarios da patria será mão única em direção a padre pinto, servindo de 
escoamento para o trânsito ribeira-alecrim 
 
A gonçalves ledo será mão única até a radio nordeste, vindo do alecrim 
 
A general osório será mão única da igreja de santo antonio até a rio branco.  
 
Na prof. Zuza, mão única da rio branco à santo antonio. 
 
Abrigo no cruzamento da Rio Branco com a ulisses caldas e sinal manual na praça 
gentil ferreira. 
 

DATA 14/08/1964 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 51 

FONTE PROJETO alterando o itinerário da linha Alecrim-Rocas beneficiará população: Câmara 
deve aprovar. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 13 maio 1960. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/7115>. Acesso em: 26 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Aumento considerado irregular pela câmara. 
 
Notícia em destaque: 
 
Projeto alterando itinerário Alecrim-Rocas entra em discussão. Iniciativa de Antonio 
Felix. Desdobramento em duas linhas, a atual linha numero 01. A proposta visava 
dividir os veiculos em dois itinerario, metade seguindo o mesmo percurso – rocas-
alecrim, voltando pela avenida quatro, o segundo, partindo da rocas, deverá entrar na 
esquina da praça augusto severo, subindo a rio branco e tendo como terminal o 
grande ponto. 
 

DATA -- 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Rocas 

ITINERÁRIO Avenida 04 ou Praça Augusto Severo, Rio Branco, Grande Ponto. 

LINHA Linha nº 01 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 52 

FONTE AUMENTA a confusão: vereadores querem modificar linhas de onibus e lotações. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 23 fev. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/8947>. Acesso em: 26 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Proposição de Antônio Felix modificava itinerário de 03 linhas, revelando interesses na 
forma da circulação em torno dos centros da cidade. 
 
“Tirol, jaguarari, petropolis e circular-grande ponto. Outro projeto de lei de autoria de 
antonio felix alterando itinerarios. Segundo a proposição: 
 
A linha jaguarari, tirol e petropolis deveriam seguir até a explanada silva jardim, para 
voltar pela duque de caxias, augusto severo, juvino barreto e rio branco.  
 
Já a circular deveria se estender pela ulisses caldas, praça sete de setembro, andre de 
albuquerque e joão maria, e joão pessoa, por fim princesa isabel. 
 
As linhas de Lagoa Seca, Avenida 4, cinco e dez, deveriam se estender pela amaro 
barreto [...]” 

DATA 23/02/1961 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO Diversos 

LINHA Jaguarari, Tiro, Petrópolis, Circular, Lagoa Seca, Avenida 04, 05 e 10, 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 53 

FONTE PROPRIETÁRIOS continuarão cobrando 4 cruzeiros: Emprezários cumprem ato do 
prefeito - Proposta dos vereadores não foi aceita. Emprezários cumprem ato do 
prefeito - Proposta dos vereadores não foi aceita. Diário de Natal. Natal, p. 06-04. 27 
fev. 1961. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/8964>. 
Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Os proprietarios de transporte regeitaram a tentativa de extensão das linhas de 
onibus até a ribeira liderada por Silvino Serafim. O preço continuará 4 cruzeiros. 

DATA 27/02/1961 

ORIGEM-DESTINO  

ITINERÁRIO  

LINHA  

PREÇO 4 cruzeiros 

PROPRIETÁRIO Severino Soares Pereira, Antonio Manso Maciel e Pedro de Oliveira. 

 

DOC Nº DOC 54 

FONTE AUMENTO dos coletivos: Memorial dos proprietários seria encaminhado, hoje, à 
Câmara dos vereadores. Diário de Natal. Natal, p. 08-06. 04 abr. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9141>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Proposta: Todas as linhas desceriam ao grande hotel. Discussão na camara municipal. 
O ponto central da discussão estava sobre o aumento. 

DATA 04/04/1961 

ORIGEM-DESTINO Todas-Ribeira 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Todas 

PREÇO 5 cruzeiros 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 55 

FONTE LINHA tronco seria extinta: novos itinerários para onibus e lotações. Diário de Natal. 
Natal, p. 08-08. 11 abr. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9185>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Proposta: Linha tronco seria extinta. O Poder municipal enviaria à câmara projeto para 
extinguir a linha alecrim-rocas. A ideia é que todas as linhas da cidade fizessem o 
percurso pela ribeira, não havendo mais necessidade da linha tronco. Segundo o 
jornal, a medida não agradava os proprietários, principalmente, aos da linha alecrim-
rocas que iriam disputar com os vereadores para não aprovar o projeto. 

DATA 11/04/1961 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha tronco 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 56 

FONTE CAPITULARAM os empresários: Quase normalizado o transporte coletivo. Diário de 
Natal. Natal, p. 06-06. 06 jul. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9685>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Capitularam os empresários: quase normalizado o transporte coletivo 
 
Revogado itinerário da linha tronco e empresários fazendo petições para explorar o 
itinerário da linha, considerado o mais lucrativo. De início, só 20 onibus circulariam no 
itinerário.  
 
Após o calçamento da Av. 10, as linhas serão estendidas até as Quintas” 
 

DATA 06/07/1961 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO Avenida 10 

LINHA Linha tronco 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 57 

FONTE NOVA disciplina para os coletivos estará disponível dentro de 3 dias. Diário de Natal. 
Natal, p. 06-06. 17 jul. 1961. Disponível em: <Avenida Amintas Barros, 5260>. Acesso 
em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Duas notícias: Manchete – Nova disciplina para os coletivos estará concluída dentro de 
3 dias. O texto fala sobre o grupo de trabalho da Prefeitura que efetuaria mudanças 
radicais nas linhas da cidade. O texto trata de disciplinamento e número de frota. O 
itinerário Alecrim-Santos Reis teria aumento de 3 para 10 veículos, sendo 5 para 
Alecrim-Santos Reis, via areal, e outros Alecrim-Areal, via Santos Reis. Os onibus da 
Lagoa Seca passariam a trafegar pela Olinto meira, servindo aos passageiros da 
jaguarari com ambas as linhas concluindo a rota no mercado da cidade alta. Se fala 
ainda sobre a linha grande ponto-areia preta, uma linha deficitária, dita no jornal como 
a mais decifitária da cidade. Destacasse o seguinte: “Será feita uma experiência de 
onibus da Dois de novembro aumentar o percurso, chegando até aquela praia, sendo 
que para isto a prefeitura necessitaria desapropriar uma ou duas casinholas que 
existem impedindo atualmente a ampliação do itinerário”. Estes seriam assuntos 
abordados no relatório para o prefeito. Outra notícia trata de uma possível 
regulamentação das lanchas pois se fala que “proprietários de lanchas aumentam a 
tarifa por sua conta”. O por sua conta chama atenção para uma regulação de preços do 
transporte marítimo. 
 

DATA 17/07/1961 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Santos Reis, Lagoa Seca Cidade Alta, Grande Ponto-Areia Preta 

ITINERÁRIO O itinerário Alecrim-Santos Reis teria aumento de 3 para 10 veículos, sendo 5 para 
Alecrim-Santos Reis, via areal, e outros Alecrim-Areal, via Santos Reis. 
 
Os onibus da Lagoa Seca passariam a trafegar pela Olinto meira, servindo aos 
passageiros da jaguarari com ambas as linhas concluindo a rota no mercado da cidade 
alta. 
 
A linha grande ponto-areia preta, uma linha deficitária, dita no jornal como a mais 
deficitária da cidade. 
 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 58 

FONTE SECRETARIA DE NEGÓCIOS INTERNOS E JURÍDICOS. Prefeitura Municipal de Natal. 
AVISO. Diário de Natal. Natal, p. 03-03. 04 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9854>. Acesso em: 17 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Secretaria dos negócios internos e jurídicos. Diretoria municipal de fiscalização de 
trânsito. Aviso da secretaria sobre as normas de uso e licença para trafegar nas vias da 
cidade segundo decreto nº 547, de 2 de agosto de 1961 que regulava o transporte 
coletivo na cidade. Fala-se sobre limites viários por linha. Fala-se em concessão de 
acordo com a prefeitura por meio da mesma secretaria do informe. Fala-se sobre 
rigidez no número de linhas por via Fala-se sobre novas linhas do decreto. 3 de 
agosto, josé pacheco, diretor 
 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Agrava-se cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital: 
Número de veículos registrados na prefeitura não atende à população – desinteresse 
dos empresários na exploração de diversas linhas – um grande problema – passes e 
falsos estudantes – necessidade de um planejamento a longo prazo para equacionar a 
questão. O jornalista informa que o prazo para solicitação de concessão se encerrou 
sem interessados por várias das linhas. Se fala no decreto da prefeitura, e da diminuição 
de 100 para 80 onibus circulando. O jornalista informa sobre o decreto: “Há 
atualmente, pelo novo decreto da prefeitura, 22 linhas de coletivos de Natal, que estão 
numeradas de 100 a 122”. A matéria segue fazendo balanço de cada uma das linhas. 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA “A linha rocas-quintas, de numero 100 prevê 20 veículos de acordo com o decreto 
municipal. Até o encerramento da data de concessão havia vagas ainda para 8 onibus 
pois somente 12 haviam solicitado licença para tráfego”. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Areal, Alecrim-Santos Reis 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Já as linhas 101 e 102, do Alecrim-Areal e Alecrim-Santos Reis, com 10 veículos em 
cada uma, estão com os seus efetivos completos. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Jaguarari-Mercado da Cidade Alta 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha Jaguarari-Mercado da Cidade Alta é outro caso que talvez venha trazer muitas 
dificuldades às autoridades municipais. O atual proprietário que, diga-se de passagem 
ser pessimamente aos moradores daquela linha, não registrou nenhum veículo como 
exigia a nova disciplina do trafego da Capital. Está ainda circulando com dois onibus 
mas se sabe que está em negocios para vende-los, afatando-se, mais dias menos dias, 
da linha que lhe deu inegavelmente bons lucros. Apareceu um lotação, em pessimo 
estado de conservação, que em ultima analise vai ficar sozinho quando os outros 
forem desviados deste itinerario. Esta linha admite quatro veículos.  [...] Até ontem 
nenhum proprietário se interessara pela linha n. 103. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Lagoa Seca-Mercado da Cidade Alta 

ITINERÁRIO -- 

LINHA O mesmo está acontecendo com a linha 104 (Lagoa seca-mercado da cidade alta) que 
permite dois veiculos e até agora nenhum concessionário se apresentou. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Circular via Alexandrino de Alencar 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha da ciruclar, via alexandrino de alencar (n. 105) é outra dor de cabeça. Servida 
por onibus velhissimos se houver alguma vistoria, por mais que que seja, retirará de 
circulação os veiculos existentes. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Cidade Alta-Tirol 

ITINERÁRIO -- 

LINHA As linhas 106, (circular: cidade alta-tirol, via mossoró, 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Tirol-Circular 

ITINERÁRIO -- 

LINHA 107, circular: tirol, via maxaranguape 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Petrópolis-Circular 

ITINERÁRIO -- 

LINHA 108 circular: petropolis-via pedro velho 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Cidade-Praça Augusto Leite 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha cidade-praça augusto leite continua com as duas vagas de veículos. Ninguém 
quis concessão nesta linha nº 109. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Cidade Alta-Boa Sorte 

ITINERÁRIO -- 

LINHA 110 - cidade alta - bairro de boa sorte 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Cidade Alta-02 de novembro 

ITINERÁRIO -- 

LINHA 111 - Cidade Alta - 2 de novembro, via radio poti 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Cidade Alta-Praça Pedro Velho 

ITINERÁRIO -- 

LINHA 112, cidade alta -2 de novembro -praça pedro velho 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Cidade Alta-Areia Preta 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Nenhum veiculo foi licenciado para a linha 113 (cidade alta-areia preta) apesar de ser 
uma das linhas que foi beneficiada com o preço da passagem a seis cruzeiros. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Boa Sorte 

ITINERÁRIO -- 

LINHA As linhas 114, 115, 116, 117, 118 e 118 estão praticamente com os seus efetivos. As 
linhas 114 e 115 de Alecrim-Bairro de Boa Sorte mudando apenas de alguns 
itinerários, tem direito a cinco veiculos cada, já registrados 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Nova Descoberta 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha 116: Alecrim-Nova Descoberta, via Bairro de Boa Sorte, já tem licenciado os 
seus dois veículos, o mesmo acontecendo com as linhas 117 e 118 que serve Alecrim-
Bairro de Dix Sept Rosado com dois veículos cada. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Rua D. Eugenio 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha 119 (alecrim-rua D. Eugenio com 8 veiculos) já tem concessionários 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Bom Pastor 

ITINERÁRIO -- 

LINHA a linha 120 (Alecrim-Bom Pastor) tem um veiculo havendo vaga para mais um. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Igapó 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Está havendo experiencia de um interessado na linha 121 (Alecrim-Igapó) que permite 
o tráfego de depois veiculos. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 59 

FONTE AGRAVA-SE cada vez mais o problema de transportes coletivos em nossa capital. 
Diário de Natal. Natal, p. 06-03. 18 ago. 1961. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/9951>. Acesso em: 27 set. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 59 

DATA 04/08/1961 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Aeroporto de Parnamirim 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha 122 (Alecrim Cidade Alta-Aeroporto de parnamirim) teve registrados os seus 
sete veiculos. Esta a situação até ontem” 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 60 

FONTE ONIBUS de Santos Reis não estão cumprindo todo o itinerário. Diário de Natal. Natal, 
p. 06-06. 31 ago. 1962. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/12098>. Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Onibus em Santos Reis não estão cumprindo todo o itinerário”. Reclamação sobre a 
linha 102 não dispor dos 18 veículos registrados na prefeitura. Além disso, o onibus 
estaria retornando no canto do mangue ao invés de ir até o terminal 

DATA 08/31/1962 

ORIGEM-DESTINO Santos Reis 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha 102 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Regulamentado o serviço de transportes coletivos. A partir do dia 15 do corrente, 
haverá modificações, quase completas nas linhas de coletivos desta capital, de acordo 
com o decreto baixado pelo prefeito disciplinando a matéria. Isto em face do 
crescimento da cidade e os itinerários existentes não atenderem perfeitamente as 
necessidades. Ficou previsto numero maximo de veiculos, em cada itinerario e 
durante o corrente ano proibe qualquer acrescimo ao numero fixado no decreto que 
foi publicado hoje no diario do município.  
 
14 LINHAS 
 
São fixadas em 14 linhas, os itinerários dos onoibus que servirão a população 
natalense e tem numeração a partir de 100 até 114. [citação direta] 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Nº 100 – Rocas Quintas, terminando na fábrica Potyere[s] [pouco] além da rua 
Napoleão [Laureano]. Poderão circular 40 veículos com o seguinte itinerário: 
 
Saída do abrigo de passageiros da rua São João, Av. H[il]debrando de Gois, Silva 
Jardim, Duque de Caxias, Praça Augusto severo, Junqueira aires, Ulisses caldas, Santo 
Antonio, General Osorio, Rio Branco, Cel. José Bernardo, Rio branco Fonseca e Silva, 
Silvio Pelico, Ari Parreiras, Presidente Bandeira, Praça Gentil Ferreira, Mario Negócio, e 
Napoleão Alureano. O percurso é de 8.500 metros. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Escola Rotary-Praia do Meio 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha [102] será da escola rotary à praia do meio, inicinando tary a praia do meio, 
iniciando-o [sic] passageiros até a avenida bernardo vieira, na escola do rotary. Serão 
admitidos nesta linha de 8 quilometros 20 veiculos. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Santos Reis 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha 102 (vila naval-santos reis) tem um total de 20 veiculos e tem terminal na 
igreja santos reis. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Jaguarari 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha 103 (alecrim banco do brasil, via jaguarary) começa na amaro barreto e 
termina na agencia do Banco do Brasil. Admitirá 8 veículos com um itinerário de 4.900 
metros. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Tirol 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha circular nº 104, atende Alecrim e Tirol terá 4 onibus e 4 kombis num percurso 
de 9.000 metros. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Tirol-Petrópolis 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha nº 105 – cidade tirol-petropolis (6 quilometros de percurso) terá 3 onibus e 2 
kombis 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Tirol-Petrópolis 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha nº 106 – também circular – servirá a cidade alta, tirol e petropolis, com seis 
quilometros de excesão, admitindo também 3 onibus e duas kombis 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Cidade Alta-Areia Preta 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha 107 começa na cidade alta e terrmina na praia de areia preta, com percurso de 
3.700 metros. Capacidade de oito onibus. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Cidade Alta-Areia Preta 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha 107 começa na cidade alta e terrmina na praia de areia preta, com percurso de 
3.700 metros. Capacidade de oito onibus. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Cidade Alta-Areia Preta 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha 107 começa na cidade alta e terrmina na praia de areia preta, com percurso de 
3.700 metros. Capacidade de oito onibus. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Cidade-Morro Branco 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha cidade-morro branco (nº 108) começa na rua antonio [Basino] e terá 02 
veículos para percorrer um itinerário de [5,800] metros 
 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Nova Descoberta 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha alecrim nova descoberta (linha nº 109) terá 4 veículos num percurso de 6 
quilometros, iniciando-se na preidente bandeira e terminando em nova descoberta na 
rua governador dinarte mariz. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Dix-sept Rosado 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha alecrim-governador dix-sept rosado é a linha nº 110, com 7 veiculos e um 
percuro de 5.400 metros 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Boa Sorte 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha nº 111 é a do alecrim a boa sorte, com 7 veiculos e percurso de 5600 metros 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Nazaré 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha 112 é a alecrim nazaré via D. Eugenio que terá 4 onibus e duas kombis faz um 
percurso de 6.100 metros 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Nazaré 

ITINERÁRIO -- 

LINHA A linha 113 atenderá outro itinerário a alecrim-nazaré via bom pastor com 5900 
metros de percurso e com capacidade para 4 onibus e duas kombis 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 61 

FONTE REGULAMENTADO o serviço de transportes coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 
07 out. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16183>. 
Acesso em: 02 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Continuação do documento 61 

DATA 07/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Igapó 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Finalmente a linha 114 é a do alecrim-igapó com 5900 metros de percurso e 
capacidade para quatro veículos. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 62 

FONTE LINHAS mudaram e começou desrespeito aos percursos. Diário de Natal. Natal, p. 03-
03. 16 out. 1964. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16230>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO As mudanças no itinerário geraram reclamação da população que, segundo o jornal, 
alegava que as linhas foram ampliadas, mas com o mesmo número de veículos. 
Denuncia-se ainda que os coletivos que deveriam ir até a fabrica potycrep faziam 
ponto terminal no matadouro municipal, deixando de atender o restante da linha. [ 
citação direita] 
 
Diretoria de Transito municipal e DET devem tomar providencias. 

DATA 16/10/1964 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 
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DOC Nº DOC 63 

FONTE NÚMERO deficitário de veículos prejudica reforma do trânsito. Diário de Natal. Natal, 
p. 08-08. 22 out. 1964. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16265>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Número decifitário de veículos prejudica a Reforma do Trânsito.  
 
É o que se observa por exemplo, com a linha de jaguarari que vinha até o mercado da 
cidade alta e pelo novo itinerario deve ir até o banco do Brasil na ribeira, três veiculos 
fazia esse primeiro itinerario Foi aumentado para oito. Até agora somente quatro 
estão trafegando, o que aumento o tempo de espera. 
 
 
Além disso,  
 
Um ponto positivo foi, sem duvida, a transferencia para a frente do mercado da 
cidade alta, do ponto da parada da esquina da ulisses caldas com a rio branco. 

DATA 22/10/1964 

ORIGEM-DESTINO Jaguarari-Ribeira 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Jaguarari 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 64 

FONTE RECLAMAÇÕES contra o novo itinerário dos transportes. Diário de Natal. Natal, p. 04-
04. 29 out. 1964. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16301>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Reclamações contra o novo itinerario dos transportes:  
 
Fala-se da linha tronco e da distancia entre as paradas de onibus da frente do 
mercado da cidade e praça augusto severo na ribeira, sem intermedios.  
 
Reclama-se do problema de poucos onibus na linha jaguarari 
 
A linha tirol que agora ia do grande ponto ao morro branco, aumentou o percurso 
com menos veículos. 
 
O da praia de areia preta, os itinerarios de petropolis voltariam a descer areia preta, 
mas não foi posta em vigor até o momento “ao que se informa, em beneficio de 
alguns 'figurões' de prestigio junto à edilidade, que residem na Rua 2 de novembro. 
Enquanto isso, centenas de pessoas residentes na praia, ficaram prejudicadas”. 

DATA 29/10/1964 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Tirol, Areia Preta 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 65 

FONTE MODIFICAÇÕES imediatas no itinerário dos coletivos. Diário de Natal. Natal, p. 02-04. 
19 dez. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16585>. 
Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Modificações imediatas no itinerário de coletivos: 
 
Prefeitura realizou estudos em conjunto com o prefeito Mario Neves Santos sobre os 
itinerários. 
 
A linha Rocas Alecrim, linha tronco, deveria receber mais 10 ônibus para atender à 
uma demanda de mais 40 mil lugares diários. 
 
Se estudou também o problema das tarifas para estender a linha  de Petrópolis e Tirol 
para a ribeira. 

DATA 19/12/1964 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Alecrim 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Linha tronco 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 66 

FONTE CRIADAS mais duas linhas de coletivos, nesta cidade. Diário de Natal. Natal, p. 05-05. 

30 dez. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16645>. 

Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO "O prefeito Tertius Rabelo assinou decreto determinando a criação de mais duas 

linhas nos transportes coletivos da capital. Uma, a de n 107, que tem capacidade para 

oito onibus fará o itinerário Petropolis-Rocas e a linha 115 que terá como itinerário 

Alecrim-Rocas.” 

DATA 30/12/1964 

ORIGEM-DESTINO Petrópolis-Rocas 

ITINERÁRIO Linha nº 107 Rua 2 de novembro, Dionísio Filgueira, Getúlio Vargas, Nilo Peçanha, Dr. 

Manoel Dantas, Deodoro, Apodi, Rio Branco, Henrique Castriciano, Augusto Severo, 

Duque de Caxias, Silva Jardim, Almino Afonso, Pereira Simões, São Francisco, onde 

termina. Faz volta o mesmo percurso. 

ITINERÁRIO Linha nº 115 Inicia-se na presidente sarmento no abrigo de passageiros, e segue pela 

Rua dos Paianazes, Presidente Bandeira, Amaro Barreto, Fonseca e Silva, Coronel José 

Bernardo, Rio Branco, Henrique Castriciano, Praça Augusto Severo, Duque De Caxias, 

Silva Jardim, Almino Afonso, Pereira Simões, São Franciso e termina no abrigo de 

passageiro da Rua São João. O regresso é feito pelo mesmo itinerário das linhas 100 e 

101 que servem as Rocas vindo das Quintas. 

LINHA Nº 107  Petrópolis-Rocas 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 66 
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FONTE CRIADAS mais duas linhas de coletivos, nesta cidade. Diário de Natal. Natal, p. 05-05. 

30 dez. 1964. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16645>. 

Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “tem 5600 metros de percurso e nela viajarão dez onibus, de chassis de fabricação de 

1962 e diante” 

DATA 30/12/1964 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Rocas 

ITINERÁRIO Linha nº 107 Rua 2 de novembro, Dionísio Filgueira, Getulio Vargas, Nilo Peçanha, Dr. 

Manoel Dantas, Deodoro, Apodi, Rio Branco, Henrique Castriciano, Augusto Severo, 

Duque de Caxias, Silva Jardim, Almino Afonso, Pereira Simões, São Francisco, onde 

termina. Faz volta o mesmo percurso. 

ITINERÁRIO Linha nº 115 Inicia-se na presidente sarmento no abrigo de passageiros, e segue pela 

rua dos Paianazes, Presidente Bandeira, Amaro Barreto, Fonseca E Silva, Coronel José 

Bernardo, Rio Branco, Henrique Castriciano, Praça Augusto Severo, Duque De Caxias, 

Silva Jardim, Almino Afonso, Pereira Simões, São Franciso e termina no abrigo de 

passageiro da rua São João. O regresso é feito pelo mesmo itinerário das linhas 100 e 

101 que servem as Rocas vindo das Quintas. 

LINHA Nº 107  Petrópolis-Rocas  

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 



222 

 

 

DOC Nº DOC 67 

FONTE VÃO pedir ao prefeito para onibus da 2 de novembro não descerem à Ribeira, à noite, 

e nos domingos. Diário de Natal. Natal, p. 02-02. 21 jan. 1965. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/16747>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Pedido dos empresários para que os ônibus da cidade não desçam a Ribeira no 

domingo, ficando limitados ao Grande Ponto, centro comercial favorecido. 

DATA 21/01/1965 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Grande Ponto e Ribeira 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO Dois de novembro 

 

DOC Nº DOC 68 

FONTE DANILO. Bom para uns, ruim para muitos. Diário de Natal. Natal, 26 maio 1966. 

Cronica Social, p. 04-04. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/19204>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Bom para uns, ruim para muitos...: A coluna aborda uma denúncia pontual sobre o 

desvio irregular que Onibus da Linha Rocas-Quintas, Jaguarari e Petrópolis estariam 

fazendo para evitar a descida da Ribeira. 

DATA 26/05/1966 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO “Descendo de volta pela Rio Branco, chegam à parada depois do Mercado Municipal. 

Daí entram abusivamente naquele estreito trecho da Rua Auta de Souza, mais 

apertado ainda com materiais de construção do instituto Churchill, desabalando para 

a subida da Junqueira Aires, depois de contornarem o edifício do SESC.” 

LINHA Rocas- Quinta 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 69 

FONTE TRANSPORTES coletivos têm itinerários e paradas alteradas a partir de amanhã. Diário 

de Natal. Natal, p. 06-02. 18 jun. 1966. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/19326>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO "Haverá parada única no Grande Ponto, vindo da Ribeira, situada próximo à esquina 

Rio Branco com a Professor Zuza, desaparecendo a atual parada, próximo à rua 

General Osório. Não será permitido que vários onibus fiquem simultaneamente na 

parada somente dois […] estará no local um guarda do trânsito, controlando o 

movimento, desaparecendo a atual parada" 

DATA 18/06/1966 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Alecrim 

ITINERÁRIO Parada única no Grande Ponto, vindo da Ribeira, situada próximo à esquina Rio 

Branco com a Professor Zuza,  próximo à rua General Osório 

LINHA Linha Tronco 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 69 
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FONTE TRANSPORTES coletivos têm itinerários e paradas alteradas a partir de amanhã. Diário 

de Natal. Natal, p. 06-02. 18 jun. 1966. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/19326>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Quanto as paradas no Alecrim, ficou estabelecido que: 

I – Os veículos que se destinam aos bairros das Quintas, Igapó, Bom Pastor, Cidade da 

Esperança e Vila Naval, farão parada junto ao Banco do Comércio de Campina Grande, 

seguindo depois todos eles em frente;” 

DATA 18/06/1966 

ORIGEM-DESTINO Alecrim- Vila Naval 

ITINERÁRIO Parada junto ao Banco do Comércio de Campina Grande, seguindo depois todos eles 

em frente por Quintas, Igapó, Bom Pastor, Cidade da Esperança e Vila Naval 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 69 

FONTE TRANSPORTES coletivos têm itinerários e paradas alteradas a partir de amanhã. Diário 

de Natal. Natal, p. 06-02. 18 jun. 1966. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/19326>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO "Os veículos que se destinam aos bairros de [...] terão parada no segundo cartório da 

Avenida Presidente Bandeira (esta terá mão única) devendo ser instalado um abrigo 

para passageiros próximo ao cruzamento desta arteria com a rua Ari Parreira." 

DATA 18/06/1966 

ORIGEM-DESTINO Lagoa Seca - Conceição 

ITINERÁRIO Lagoa Seca, Morro branco (via Alecrim), Nova Descoberta, Lagoa Novo, Nazaré, Dix-

Sept Rosado, Conceição 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 69 

FONTE TRANSPORTES coletivos têm itinerários e paradas alteradas a partir de amanhã. Diário 

de Natal. Natal, p. 06-02. 18 jun. 1966. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/19326>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “No retorno, todos os veículos sejam os que atualmente param na Presidente 

Bandeira, os que o fazem na Amaro Barreto, terão parada única próximo a esquina da 

Amaro Barreto com a Presidente Quaresma, 100 metros além da parada atual. Neste 

ponto também será colocado um abrigo para passageiros.” 

DATA 18/06/1966 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 69 

FONTE TRANSPORTES coletivos têm itinerários e paradas alteradas a partir de amanhã. Diário 

de Natal. Natal, p. 06-02. 18 jun. 1966. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/19326>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Delimitações sobre novas paradas de ônibus e suas localizações: “[...]  a atual parada 

existente na praça sete de setembro, avançará cem metros, será retirada a atual 

parada da Praça Tamandaré, No Alecrim, sendo fixada outra na esquina anterior, da 

Rua Coronel José Bernardo, com a rua Omar Medeiros, a parada existente na cel. José 

Bernardo (ida para o alecrim) em frente a padaria Pedro II (próximo a igreja), será 

recuada para a esquina anterior e retirada a parada existente no momento no 

cruzamento com a Rua Benjamin Constant. Também a parada existente próximo ao 

cemitério, será retirada, indo para a esquina ao lado da policlínica.” 

DATA 18/06/1966 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO -- 

LINHA Jaguarari 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 69 

FONTE TRANSPORTES coletivos têm itinerários e paradas alteradas a partir de amanhã. Diário 

de Natal. Natal, p. 06-02. 18 jun. 1966. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/19326>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “A atual linha Jaguarari, será prolongada até a praia do areia preta.” 

DATA 18/06/1966 

ORIGEM-DESTINO Jaguarari-Areia Preta. 

ITINERÁRIO “Jaguarari, Areia preta, Rua Getúlio Vargas, Rua Nilo Peçanha, Rua Cordeiro De Farias, 

seguindo até as imediações do Grande hotel, daí partindo no roteiro normal para o 

alecrim.” 

LINHA Jaguarari 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 69 

FONTE TRANSPORTES coletivos têm itinerários e paradas alteradas a partir de amanhã. Diário 

de Natal. Natal, p. 06-02. 18 jun. 1966. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/19326>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “As linhas de Tirol e Petrópolis continuarão com o itinerário atual” 

DATA 18/06/1966 

ORIGEM-DESTINO Tirol-Petrópolis 

ITINERÁRIO “descendo a Ribeira pela Junqueira Aires e retornando também por esta rua, entrando 

na Ulisses Caldas, conformando a Praça André de Albuquerque rua General Osório. A 

parada de ambas as linhas na rua General Osório, entre a Princesa Isabel e a Avenida 

Deodoro.” 

LINHA Tirol e Petrópolis 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 69 

FONTE TRANSPORTES coletivos têm itinerários e paradas alteradas a partir de amanhã. Diário 

de Natal. Natal, p. 06-02. 18 jun. 1966. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/19326>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Há, ainda, outra alteração no itinerário da linha Jaguarari Areia Preta,na parte 

compreendida entre o Grande Ponto e o Baldo.” 

DATA 18/06/1966 

ORIGEM-DESTINO Jaguarari- -- 

ITINERÁRIO “Jaguarari,  Ribeira, os onibus vem pela rua General Osório atravessam a Av. Rio 

Branco,dobram a direita na rua princessa Isabel, onde será o ponto final. Dali seguirão 

direto até o Baldo, tomando a rua Meira e Sá, jaguarari até ao Alecrim.” 

LINHA Jaguarari- Areia Preta 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 70 

FONTE ONIBUS atropela e DET toma medidas para coibir abusos. Diário de Natal. Natal, p. 06-

06. 27 ago. 1966. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/19598>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Onibus da Linha Rocas-Quintas trafegava pela rua Amaro Barreto-Alecrim e atropelou 

uma vitima 

DATA 18/06/1966 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO Rua amaro barreto 

LINHA Rocas-Quinta 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 71 

FONTE PREFEITURA modificou itinerário de ônibus. Diário de Natal. Natal, p. 02-02. 31 jan. 

1967. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/20540>. Acesso 

em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Prefeitura modificou itinerário de onibus 

DATA 31/01/1967 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO “O trânsito para a cidade alta não mais será feito através da rua Amaro Barreto e sim 

pela Avenida 9 (Rua Coronel Estevam).” 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 71 

FONTE PREFEITURA modificou itinerário de ônibus. Diário de Natal. Natal, p. 02-02. 31 jan. 

1967. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/20540>. Acesso 

em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Mudança no itinerário da linha areia preta-vila naval 

DATA 31/01/1967 

ORIGEM-DESTINO Areia Preta - Alecrim 

ITINERÁRIO “trajeto de retorno a partir do alecrim (vila naval) pela av. 7, rua presidente bandeira, 

rua coronel estevam até a Rua Coronel José Bernardo, de onde prosseguirá em 

itinerário normal.” 

LINHA Areia Preta – Vila Naval 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 71 

FONTE PREFEITURA modificou itinerário de ônibus. Diário de Natal. Natal, p. 02-02. 31 jan. 

1967. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/20540>. Acesso 

em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Mudança de itinerário na linha Nova Descoberta 

DATA 31/01/1967 

ORIGEM-DESTINO Nova Descoberta  - Alecrim 

ITINERÁRIO “Ao chegar à Av. 4 seguindo para o Alecrim, deverá tomar a Av. 7, seguir pela Av. 2, rua 

coronel estevam, rua Coronel José Bernardo e daí proseguir normalmente.” 

LINHA Nova Descoberta 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 71 

FONTE PREFEITURA modificou itinerário de ônibus. Diário de Natal. Natal, p. 02-02. 31 jan. 

1967. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/20540>. Acesso 

em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Mudança de itinerário dos “onibus da linha 102 – santos reis-instituto kennedy vindo 

de lagoa seca em direção ao alecrim” 

DATA 31/01/1967 

ORIGEM-DESTINO Lagoa Seca- Santos Reis 

ITINERÁRIO av. Presidente bandeira, rua cel. Cel. Estevam, até a Coronel José Bernardo, de onde 

prosseguiram em itinerario normal. 

LINHA 102 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 71 

FONTE PREFEITURA modificou itinerário de ônibus. Diário de Natal. Natal, p. 02-02. 31 jan. 

1967. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/20540>. Acesso 

em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Mudança de itinerário nos “coletivos que trafegam na linha rocas-cidade da esperança 

via Nazaré” 

DATA 31/01/1967 

ORIGEM-DESTINO Rocas- Cidade da Esperança 

ITINERÁRIO “chegando à Av. 4, prosseguirão pela Av. 7, Av. 2, Rua Coronel Estevão, rua coronel 

José Bernardo, retomando o itinerário normal.” 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 71 

FONTE NOVAS mudanças nas linhas dos coletivos a partir de amanhã. Diário de Natal. Natal, 

p. 08-08. 27 jun. 1968. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/23508>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Novas mudanças nas linhas dos coletivos a partir de amanhã: Novas mudanças em 

vigor. [...]Diz respeito as linhas: Morro Branco; Petrópolis; Circular via Lagoa de 

Manuel Felipe; Circular via Praça Pedro Velho; Jaguarari e Mãe Luiza.” 

 

A ação foi tomada para tentar solucionar o engarrafamento na Rio Branco com a 

General Osório na hora do “rush”. 

 

DATA 27/06/1968 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO “Os onibus que fazem estas linhas deixarão de trafegar pela rua General Osório 

“cortando” a Avenida Rio Branco e irão subir pela Rua Junqueira Aires, entrando a 

esquerda na Rua Ulisses Caldas, por onde seguirão em direção a Deodoro para dali 

seguirem seu itinerario atual. Por sua vez, a Ulisses Caldas terá mão única a partir do 

cruzamento com a Junqueira Aires, havendo naquela rua apenas uma parada de 

coletivos, que ficará localizada entre a Princesa Isabel e a Felipe Camarão.” 

LINHA Morro Branco; Petrópolis; Circular via Lagoa de Manuel Felipe; Circular via Praça 

Pedro Velho; Jaguarari e Mãe Luiza. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 71 

FONTE NOVAS mudanças nas linhas dos coletivos a partir de amanhã. Diário de Natal. Natal, 

p. 08-08. 27 jun. 1968. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/23508>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Novas mudanças nas linhas dos coletivos a partir de amanhã: Novas mudanças em 

vigor. [...]Diz respeito as linhas: Morro Branco; Petrópolis; Circular via Lagoa de 

Manuel Felipe; Circular via Praça Pedro Velho; Jaguarari e Mãe Luiza.” 

 

A ação foi tomada para tentar solucionar o engarrafamento na Rio Branco com a 

General Osório na hora do “rush”. 

 

DATA 27/06/1968 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO “Quanto ao itinerario dos coletivos que modificaram apenas no que diz respeito ao 

retorno da Ribera, quando atingir o fim da rua junqueira aires entrara na rua ulisses 

caldas seguindo em direção a deodoro. O itinerairo de volta continuará o mesmo.” 

LINHA Morro Branco; Petrópolis; Circular via Lagoa de Manuel Felipe; Circular via Praça 

Pedro Velho; Jaguarari e Mãe Luiza. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 71 

FONTE NOVAS mudanças nas linhas dos coletivos a partir de amanhã. Diário de Natal. Natal, 

p. 08-08. 27 jun. 1968. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/23508>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Novas mudanças nas linhas dos coletivos a partir de amanhã: Novas mudanças em 

vigor. [...]Diz respeito as linhas: Morro Branco; Petrópolis; Circular via Lagoa de 

Manuel Felipe; Circular via Praça Pedro Velho; Jaguarari e Mãe Luiza.” 

A ação foi tomada para tentar solucionar o engarrafamento na Rio Branco com a 

General Osório na hora do “rush”. 

DATA 27/06/1968 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO “A linha de morro branco, por exemplo: deixando a ulisses caldas, entrará na Deodoro, 

depois jundiaí e segue seu itinerario normal.” 

LINHA Morro Branco; Petrópolis; Circular via Lagoa de Manuel Felipe; Circular via Praça 

Pedro Velho; Jaguarari e Mãe Luiza. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 71 

FONTE NOVAS mudanças nas linhas dos coletivos a partir de amanhã. Diário de Natal. Natal, 

p. 08-08. 27 jun. 1968. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/23508>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Novas mudanças nas linhas dos coletivos a partir de amanhã: Novas mudanças em 

vigor. [...]Diz respeito as linhas: Morro Branco; Petrópolis; Circular via Lagoa de 

Manuel Felipe; Circular via Praça Pedro Velho; Jaguarari e Mãe Luiza.” 

 

A ação foi tomada para tentar solucionar o engarrafamento na Rio Branco com a 

General Osório na hora do “rush”. 

 

DATA 27/06/1968 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO “Ônibus segue pela Deodoro, seu percurso atual, circular via lagoa manuel felipe, 

depois da Rua Ulisses Caldas entra na Avenida Deodoro, Segue Jundiai, Prudente De 

Morais, Apodi e continua o itinerario anterior.” 

LINHA Morro Branco; Petrópolis; Circular via Lagoa de Manuel Felipe; Circular via Praça 

Pedro Velho; Jaguarari e Mãe Luiza. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 71 

FONTE NOVAS mudanças nas linhas dos coletivos a partir de amanhã. Diário de Natal. Natal, 

p. 08-08. 27 jun. 1968. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/23508>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Novas mudanças nas linhas dos coletivos a partir de amanhã: Novas mudanças em 

vigor. [...]Diz respeito as linhas: Morro Branco; Petrópolis; Circular via Lagoa de 

Manuel Felipe; Circular via Praça Pedro Velho; Jaguarari e Mãe Luiza.” 

 

A ação foi tomada para tentar solucionar o engarrafamento na Rio Branco com a 

General Osório na hora do “rush”. 

 

DATA 27/06/1968 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO “Circular Via Pedro Velho, Ulisses Caldas, depois Deodoro, dai como antes.” 

LINHA Morro Branco; Petrópolis; Circular via Lagoa de Manuel Felipe; Circular via Praça 

Pedro Velho; Jaguarari e Mãe Luiza. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 71 

FONTE NOVAS mudanças nas linhas dos coletivos a partir de amanhã. Diário de Natal. Natal, 

p. 08-08. 27 jun. 1968. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/23508>. Acesso em: 04 out. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Novas mudanças nas linhas dos coletivos a partir de amanhã: Novas mudanças em 

vigor. [...]Diz respeito as linhas: Morro Branco; Petrópolis; Circular via Lagoa de 

Manuel Felipe; Circular via Praça Pedro Velho; Jaguarari e Mãe Luiza.” 

 

A ação foi tomada para tentar solucionar o engarrafamento na Rio Branco com a 

General Osório na hora do “rush”. 

 

DATA 27/06/1968 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO “Mae Luiza, passa pela Deodoro, entra na Seridó e segue para o morro de Mãe Luiza e 

Jaguarari entra na Deodoro e segue itinerario normal.” 

LINHA Morro Branco; Petrópolis; Circular via Lagoa de Manuel Felipe; Circular via Praça 

Pedro Velho; Jaguarari e Mãe Luiza. 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 72 

FONTE RODOVIA de Ponta Negra é Assis Chateaubriand. Diário de Natal. Natal, p. 03-03. 05 

jul. 1968. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/23553>. 

Acesso em: 08 out. 2019 

RESUMO/CITAÇÃO Preocupação em renomear rua de Ponta Negra indica a importância que a região 

vinha tomando para a cidade. 

DATA 07/05/1968 

ORIGEM-DESTINO Ponta Negra 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 73 

FONTE LINHAS deficitárias de ônibus preocupam o DTM. Diário de Natal. Natal, p. 02-02. 22 

out. 1968. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/24214>. 

Acesso em: 08 out. 2019.S 

RESUMO/CITAÇÃO “Linhas deficitárias de ônibus preocupam o DTM” Documento cita a linha Rocas-

Quintas 

DATA 22/10/1968 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Quintas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 73 

FONTE LINHAS deficitárias de ônibus preocupam o DTM. Diário de Natal. Natal, p. 02-02. 22 

out. 1968. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/24214>. 

Acesso em: 08 out. 2019.S 

RESUMO/CITAÇÃO “Linhas deficitárias de ônibus preocupam o DTM” Documento cita a linha Rocas-Tirol 

DATA 22/10/1968 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Tirol 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 73 

FONTE LINHAS deficitárias de ônibus preocupam o DTM. Diário de Natal. Natal, p. 02-02. 22 

out. 1968. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/24214>. 

Acesso em: 08 out. 2019.S 

RESUMO/CITAÇÃO “Linhas deficitárias de ônibus preocupam o DTM” Documento cita a linha Rocas-

Petrópolis 

DATA 22/10/1968 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Petrópolis 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 73 

FONTE LINHAS deficitárias de ônibus preocupam o DTM. Diário de Natal. Natal, p. 02-02. 22 

out. 1968. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/24214>. 

Acesso em: 08 out. 2019.S 

RESUMO/CITAÇÃO Menos carros atendem à população, o que induz o governo a buscar soluções para as 

principais rotas da cidade. 

DATA 22/10/1968 

ORIGEM-DESTINO Alecrim-Rocas 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 73 

FONTE LINHAS deficitárias de ônibus preocupam o DTM. Diário de Natal. Natal, p. 02-02. 22 

out. 1968. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/24214>. 

Acesso em: 08 out. 2019.S 

RESUMO/CITAÇÃO “Linhas deficitárias de ônibus preocupam o DTM” Documento cita a linha Alecrim-

Cidade da Esperança, revelando uma expansão das redes de circulação, ligando o 

novo espaço habitacional ao centro comercial. 

DATA 22/10/1968 

ORIGEM-DESTINO Alecrim- Cidade da Esperança 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 
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DOC Nº DOC 73 

FONTE LINHAS deficitárias de ônibus preocupam o DTM. Diário de Natal. Natal, p. 02-02. 22 

out. 1968. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/24214>. 

Acesso em: 08 out. 2019.S 

RESUMO/CITAÇÃO  “LINHAS deficitárias de ônibus preocupam o DTM” Documento cita a linha Tirol-

Petrópolis 

DATA 22/10/1968 

ORIGEM-DESTINO Tirol-Petrópolis 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 74 

FONTE ÔNIBUS sem itinerário. Diário de Natal. Natal, p. 08-08. 25 ago. 1969. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/26137>. Acesso em: 25 nov. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO Existe uma linha que conecta a área de lazer da cidade, o litoral turístico, à nova área 

habitacional, no entanto, segundo o jornal, os motoristas se recusavam a adentrar a 

Cidade da Esperança alegando pouco lucro. 

DATA 25/08/1969 

ORIGEM-DESTINO Areia-Preta-Cidade da Esperança 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº DOC 75 

FONTE COM a inauguração da primeira etapa do Plano Viário linhas de ônibus serão 

modificadas. Diário de Natal. Natal, p. 06-06. 10 ago. 1966. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/19508>. Acesso em: 25 nov. 2019 

RESUMO/CITAÇÃO “Com inauguração da primeira etapa do plano viário linhas de ônibus serão 

modificadas.” Modificação sugere retirar os veículos pesados das vias centrais, 

modificando percursos, mas mantendo o destino para o bairro comercial do Alecrim. 

DATA 08/10/1966 

ORIGEM-DESTINO Rocas-Alecrim 

ITINERÁRIO -- 

LINHA -- 

PREÇO -- 

PROPRIETÁRIO -- 

 

DOC Nº Doc 76 

FONTE ALTERAÇÕES no trânsito (Plano Viário), aprovaram em parte: Itinerário da "Rio 

Branco" é confuso. Diário de Natal. Natal, p. 8-2. 16 ago. 1965. Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/docreader/028711_01/19530>. Acesso em: 25 nov. 2019. 

RESUMO/CITAÇÃO “Alterações no trânsito (Plano Viário), aprovaram em parte: Itinerário da "Rio Branco" 

é confuso”. Novo itinerários desagradavam parte da população. 

DATA 16/08/1966 

ORIGEM-DESTINO -- 

ITINERÁRIO Rio Branco 

LINHA -- 

PREÇO -- 


