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RESUMO 

 
 

Este estudo aborda o perfil edilício da avenida Engenheiro Roberto Freire, como expressão 

material da confluência de fatores dentre os quais se destacam o alto grau de acessibilidade 

como conseqüência da reestruturação espacial urbana, e a ampliação do mercado 

imobiliário em face da presença crescente de consumidores que têm chegado a Natal nas 

últimas décadas. O intenso processo de remodelação urbana por que vem passando Natal 

desde, pelo menos, a década de 1980 tem engendrado a formação de longos eixos viários 

que expressam exemplarmente essa dinâmica e algumas das forças subjacentes a ela.  A 

avenida tem sido um dos exemplos icônicos de eixos viários nos quais a arquitetura torna-

se, primordialmente, suporte de comunicação capaz de ser percebida por passantes em 

rápido movimento, aspecto que a faz aproximar-se do conceito venturiano de strip (Venturi 

et al, 1972). Os tipos edilícios que ali abrigam usos diversificados não só respondem à 

dinâmica em curso, mas também contribuem para intensificá-la e realimentá-la, na medida 

em que atraem pessoas e geram mais movimento. Some-se a isso a atuação do setor 

imobiliário que se beneficia com a ampliação de localizações dotadas de alta acessibilidade, 

e com incentivos públicos e privados ao turismo, visando inserir a cidade no mundo 

globalizado. Embora se tenha tido a intenção de reconstituir parte da história do 

adensamento da avenida em perspectiva diacrônica, a contribuição central desse estudo é 

entender relações entre acessibilidade topológica e a natureza tipológica do acervo edilício. 

Mediante a leitura de um quadro morfológico sincrônico resultante da análise da 

configuração espacial que contém a avenida (cf. Hillier e Hanson, 1984), e do inventário e 

classificação do acervo edilício que lá está, este estudo objetiva compreender como a 

arquitetura responde à acessibilidade vis-à-vis o desenvolvimento do mercado imobiliário, 

impulsionado por um processo de cosmopolitismo que tem ocorrido pela contínua chegada 

de visitantes e moradores temporários ou permanentes, nacionais e estrangeiros. 

 
Palavras-chave: morfologia edilícia, morfologia urbana, configuração espacial, 

acessibilidade, mercado imobiliário e cosmopolitismo. 



 

ABSTRACT 

 
 
This study focuses on the building ensemble of Avenida Roberto Freire, a main road in Natal, 

Brazil, as a material expression of the confluence of various factors among which the 

following may be emphasized: high level of accessibility due to urban spatial re-structuring 

and the growth of the real estate market, in view of the increasing number of consumers, 

who arrived in Natal within the last decades. The intense urban modification process that has 

been going on in Natal since at least the 1980s, has engendered the formation of long axial 

lines which express the expansion dynamics and some of the forces subjacent to it. Avenida 

Roberto Freire has been an iconic example of an urban thoroughfare where architecture 

becomes primarily a communication support that can be perceived by fast moving passers-

by, what brings it close to the “venturian” concept of “strip” (Venturi at al, 1972). The building 

types that line the road not only respond to the dynamics in process but also contribute to 

intensify it, as they house a variety of uses which attract people and generate more 

movement. The dynamics is further strengthened by the action of the real estate business 

which benefits from the increase of highly accessible locations, and from the private and 

public investments and incentives to tourism that aim to insert this city into the globalized 

world. Although the intention of reconstituting part of the history of density increase on this 

avenue in a diachronical perspective was attempted within the limits of the available 

references and documentation, the central contribution of this study is to understand the 

relations between topological accessibility and the typological nature of the building 

ensemble. By observing the synchronic morphological frame resulting from the spatial 

configuration analysis pertinent to this avenue (cf. Hillier and Hanson,1984) and the inventory 

and classification of the building ensemble there existing, this study aims to understand how 

architecture responds to accessibility in view of the real estate pressure, boosted by a 

cosmopolitanizing process brought about by the continuous flow of foreign and Brazilian 

arrivals as visitors, temporary or permanent residents.  

 

Key words: building morphology, urban morphology, spatial configuration, accessibility, real 
estate market, cosmopolitism. 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

INTRODUÇÃO 

Natal, capital do Rio Grande do Norte, cuja mancha metropolitana1 apresenta-se 

em processo de expansão, tem sido reconhecida nacional e internacionalmente pelos seus 

atributos paisagísticos, desde pelo menos a década de 1980. Como em outras capitais 

litorâneas brasileiras, esses atributos vêm sendo explorados pelo turismo como viés 

econômico responsável pela entrada da cidade no mundo globalizado. Soma-se a isso o 

aquecimento do setor da construção civil, que se beneficiou com os incentivos públicos e 

privados ocorridos desde então. Isso é perceptível, por exemplo, nos eixos de maior 

movimento e tráfego da malha viária local, onde a arquitetura é objeto de constante 

atualização com vistas a atender demandas comerciais  e habitacionais.  

Nesse sentido, é razoável pensar que agrupamentos edilícios em eixos que se 

beneficiam da articulação de propriedades espaciais com processos socioeconômicos 

apontam tanto para tendências de ocupação como para graus de metamorfose da 

arquitetura  (re) estimulando fluxos e deslocamentos. A respeito disso, estudos como os de 

Trigueiro e Medeiros (2000), Carvalho (2007), Gurgel (2008) e Nóbrega et. al (2009), por 

exemplo, tratam da transformação, desaparecimento e substituíção de arquiteturas em 

função da mudança de uso e em ritmo mais intenso do que em áreas onde essas 

propriedades não se manifestam em níveis tão altos.  

Em Natal, uma das avenidas mais atingidas por esse fenômeno é a Eng. Roberto 

Freire, corredor de fluxo intenso onde existe uma arquitetura em processo de alteração. 

Diante disso, o objeto deste estudo consiste em uma abordagem do perfil edilício da avenida 

Engenheiro Roberto Freire como arquétipo da confluência de fatores dentre os quais se 

destacam o alto grau de acessibilidade como conseqüência da reestruturação espacial 

urbana, e a ampliação do mercado imobiliário em face da presença crescente de 

consumidores que têm chegado a Natal nas últimas décadas. 

Ferreira e Marques (2000) apontam que o redesenho dos percursos da cidade do 

Natal tem privilegiado a linearidade, à imagem das free ways e que remetem à idéia das 

strips norte-americanas (VENTURI et al, 2003). A Avenida Eng. Roberto Freire consta no rol 

das vias que mais se assemelham aos corredores comerciais visualmente caóticos que 

Robert Venturi estudou na década de 1960, cujo exemplo maior é a cidade de Las Vegas, 

                                                             
1
 A Região Metropolitana de Natal (RMNatal) hoje é formada pelos municípios de Natal, Parnamirim, São José 

do Mipibu, Nísia Floresta, Macaíba, Ceará Mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante e Monte Alegre, segundo 
o Observatório das Metrópoles (http://web.observatoriodasmetropoles.net/index.php.), portal eletrônico ao qual 
vinculam-se alguns pesquisadores da UFRN. 

 

http://web.observatoriodasmetropoles.net/index.php
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nos Estados Unidos, onde a arquitetura é desmaterializada em favor da embalagem 

publicitária, resultando em um cenário chamativo2 por vezes engendrando simulacros3. No 

contexto de Natal os tipos edilícios obedecem essencialmente à máxima visualização para 

quem trafega de automóvel, aspecto favorecido pela alta acessibilidade linear, numa região 

de interesse imobiliário turístico elevado. Portanto, as características da estrutura espacial 

da avenida definem altos níveis de acessibilidade topológica4 e, conseqüentemente, de 

potencial movimento natural5 que, se somam à presença de magnetos específicos (como os 

atributos paisagísticos e a própria valorização imobiliária), fazendo emergir novos tipos 

arquitetônicos.  

 Uma questão subjacente a esse fenômeno é a relação composição formal x 

mercado. Mahfuz (2001) cita sintomas para traduzir o momento crítico pelo qual a produção 

arquitetônica tem passado: a mercantilização, que se relaciona às exigências de mercado às 

quais está sujeita; e o marketing que se sobrepõe às qualidades visuais/formais da 

arquitetura. Isso pode ser sentido em eixos de maior fluxo em grandes cidades brasileiras, 

onde se percebe um pluralismo de tendências formais. 

Esse pluralismo tem apontado para uma arquitetura permissiva, de rápida 

obsolescência espacial e principalmente da embalagem. Tal panorama pode ser identificado 

nos estudos de Brandão (2008) ao argumentar que esse conjunto de transformações 

configura desdobramentos de um novo ecletismo proposto por Charles Jenks (1977)6 e 

Venturi (2003, 2004)7.  

A composição arquitetônica, então, tem se apresentado como uma das respostas às 

propriedades espaciais da malha viária (acessibilidade) – perspectiva que figura como fio 

condutor metodológico desse estudo. Como parte complementar do quadro analítico aqui 

enfocado consideram-se, ainda, efeitos da pressão exercida pelos ditames do mercado 

imobiliário e das demandas geradas por levas de migrantes, visitantes, turistas e 

investidores de outras localidades, aqui referidos como “chegantes”, a partir da abordagem 

de Neverovsky (2005). 

                                                             
2
 Essa arquitetura chamativa tem como maior representante o galpão decorado ou decorated shed, presente nos 

estudos de Venturi et al. (2003). 
3
 Quase sempre vinculadas a referências vernáculas locais e/ou estrangeiras no caso da Eng. Roberto Freire.  

4
 Este termo será detalhado no referencial teórico. Entretanto, pode-se adiantar que Hillier (1996) refere-se à 

acessibilidade topológica como os caminhos melhor conectados entre si considerando-se sua inserção na malha 
urbana. 
5
 O movimento natural é gerado pela configuração da malha viária, conforme Hillier (1996). 

6
 A linguagem da arquitetura pós-moderna. 

7
 Aprendendo com Las Vegas e Complexidade e Contradição em Arquitetura. 
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Historicamente, desde a década de 1960, a antiga estrada de Ponta Negra – como 

era chamada a Avenida Engenheiro Roberto Freire até o início da década de 1980, 

conforme Silva (2003) – tem se caracterizado pelo status de importante acesso à Praia de 

Ponta Negra, à Vila de Ponta Negra (vila de pescadores), sítios, fazendas e casas de 

veraneio localizadas no litoral sul de Natal e municípios vizinhos. A disponibilidade de terras 

loteadas capazes de acomodar empreendimentos para habitação horizontal em larga 

escala8, preferidos pelo mercado local à época, impulsionou a valorização fundiária e 

imobiliária da região a partir da década de 1970. Na década de 1990, incentivos financeiros 

de programas federais9 de desenvolvimento em infra-estrutura para fomento do turismo local 

e a conseqüente penetração do capital privado nacional e estrangeiro favoreceram o 

surgimento de tipos edilícios comerciais (shoppings, supermercados), de serviços (bancos, 

hotéis, pousadas e flats) e residenciais (condomínios verticais e horizontais) para dar 

suporte a essa nova realidade. (NOBRE, 2001; FERREIRA E SILVA, 2008; FERREIRA, et 

al, 2009; CLEMENTINO E PESSOA, 2009; GOMES, 2009; BENTES, TINÔCO E 

CLEMENTINO, 2009).  

Em grande parte, influenciado por possibilidades comerciais que se descortinaram 

em função do turismo e da presença de visitantes, o mercado imobiliário utiliza a paisagem 

(praia de Ponta Negra e o Morro do Careca) como maiores atratores. Hoje o cenário da 

Avenida Eng. Roberto Freire é constituído tanto de edifícios em altura (ALVES, 2005; 

FURUKAWA, et al., 2008) como de uma arquitetura desmontável, substituível e, 

principalmente, recriável ao sabor das necessidades de mercado (LEITE, 2005, OLIVEIRA E 

MONTEIRO, 2005).  

Esses edifícios seguem a lógica daquilo que os promotores locais do espaço urbano 

intitulam como “turismo imobiliário”, fenômeno recorrente não só em Natal como em outras 

capitais nordestinas litorâneas, como estudaram Ferreira e Silva (2008) e Araújo e Francisco 

(2009). Neste estudo a ênfase estará na análise de como propriedades espaciais da trama 

viária favorecem a geração de uma arquitetura que também atende parcialmente a esse 

requisito de mercado. 

 A acessibilidade topológica potencial será investigada, em perspectiva morfológica, 

com emprego da Análise Sintática do Espaço (HILLIER et al, 1984; HILLIER, 1996), 

buscando-se verificar os efeitos da incidência de seus altos níveis em agrupamentos de vias 

                                                             
8
 Conjunto Ponta Negra (1978), o Conjunto dos Professores da UFRN e o Conjunto Alagamar (ambos de 1979), 

o loteamento Natal Sul (1981), e os loteamentos que hoje fazem parte dos bairros de Capim Macio e Mirassol 
(ambos de 1973). 
9
 PRODETUR-NE (Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste). As consequências desse programa 

serão detalhadas no referencial teórico. 
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nos tipos edilícios da avenida. A partir do instrumental teórico-metodológico da ASE é 

possível compreender de que maneira a configuração do traçado viário aponta para padrões 

de acessibilidade e distribuição de usos, bem como para o surgimento de determinados 

tipos edilícios, sabendo-se que o ambiente construído costuma responder à intensificação 

do movimento gerado pela configuração espacial da malha viária enquanto sistema de 

permeabilidades e barreiras. Desse modo, a ASE, como um dos ramos da morfologia, visa 

descrever a configuração do traçado e suas relações com outras variáveis e fatores através 

de medidas quantitativas. 

O estudo tem como objetivo geral entender o perfil edilício da Avenida Eng. Roberto 

Freire como expressão material que dá resposta aos fatores: acessibilidade topológica 

viária, pressão imobiliária e cosmopolitismo gerado pela penetração de “chegantes”. Os 

objetivos específicos consistem em (1) entender o contexto da produção imobiliária em face 

da chegada crescente de visitantes; (2) reconstituir parte do desenvolvimento ocupacional 

da cidade abordando a expansão da malha urbana e da acessibilidade na área que contém 

a avenida desde a década de 1970; (3) delinear um panorama morfológico e espacial do 

acervo edilício no espaço, e (4) investigar relações entre acessibilidade e tipos edilícios. 

Para atingir os objetivos específicos obedeceram-se os seguintes procedimentos: (1) 

representação da estrutura viária que contém a avenida, considerando níveis escalonados 

de inserção na estrutura da malha viária da cidade (da escala metropolitana à local); (2) 

quantificação da acessibilidade topológica potencial da Avenida Eng. Roberto Freire em 

escalas distintas de inserção na estrutura viária de Natal; (3) levantamento o conjunto 

edilício; (4) classificação segundo tipos formais e de uso; (5) construção de uma base de 

dados georeferenciada reunindo as variáveis estudadas (acessibilidade, classificações 

tipológicas dos edifícios segundo forma construída, usos/ocupação), (6) correlação de níveis 

distintos de acessibilidade, agrupamentos de tipos e usos e, (7) análise, a partir da 

articulação das variáveis estudadas, enclaves tipológicos que melhor respondem a pressões 

da acessibilidade topológica potencial, requisitos do mercado imobiliário e do 

cosmopolitismo10. 

Neste estudo a ASE foi combinada à exploração de ferramentas representacionais 

de geoprocessamento, os denominados Sistemas de Informações Geográficas (SIG). O 

Geoprocessamento, segundo Rodrigues (1993) se caracteriza pelo conjunto de tecnologias 

                                                             
10

 O cosmopolitismo pode ser entendido, conforme Ferreira (2008), como a ausência de fronteiras impostas pela 
sociedade, considerando-se o axioma de que o mundo é uma pátria e que os homens são formadores de uma 
única nação cultural e urbanística. Portanto, as megacidades, guardadas as devidas proporções e relativizadas 
em face da região, seriam o lócus do cosmopolitismo. No contexto natalense, o turismo parece ter papel 
importante na formação da região metropolitana e, portanto, de uma cidade cosmopolita. 
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de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de informações espaciais voltadas para 

um objetivo específico. Com o SIG é possível realizar análises complexas ao integrar dados 

de diversas fontes, criando um banco de dados georeferenciados (CÂMARA et. al, 2010). 

Como parte dos procedimentos para viabilizar a perseguição dos objetivos, fez-se a 

leitura da cartografia disponível11, de modo a reconstituir historicamente parte da ocupação 

do lugar. Com os mapas geoprocessados em SIG, cruzaram-se dados e promoveram-se 

rebatimentos quanto à evolução da ocupação. Ainda utilizando-se dessa ferramenta foram 

atribuídas classificações12 para o acervo edilício inventariado mediante categorias de 

análises cujos critérios definidores serão explicitados adiante, de modo a atender aos 

objetivos mencionados.  

Para a definição do escopo teórico do estudo quanto à acessibilidade, ao mercado 

local de terras e ao cosmopolitismo como resultado da atuação do turismo, conta-se com as 

contribuições de Ferreira e Silva (2007, 2008 e 2009)13; Nobre (2001); Gomes (2009), 

Ferreira et al (2009), Bentes et al (2009) e Silva (2010). 

 A pesquisa apresenta caráter descritivo que, conforme Gil (2008) e Chissotti (1998), 

tem como objetivo principal a descrição de características de determinado fenômeno à luz 

de suas relações com variáveis específicas. Além disso, combina abordagens qualitativas e 

quantitativas, pois consiste na interpretação de dado fenômeno através do conhecimento de 

um universo geográfico apoiado por dados mensuráveis e quantificáveis. A quantificação 

será feita mediante softwares específicos14, desenvolvidos para calcular medidas de 

conectividade e principalmente integração, variável chave nos estudos de ASE (HILLIER et 

al, 1984).  

O estudo encontra-se dividido em três capítulos: o primeiro trata da abordagem do 

escopo teórico e metodológico quanto à acessibilidade sob o olhar da Lógica Social do 

Espaço (LSE), ao mercado imobiliário e cosmopolitismo em Natal.  O segundo capítulo 

consiste em uma compilação de informações sobre aspectos históricos, de configuração 

espacial e forma edilícia da av. Eng. Roberto Freire desde a década de 1970, e uma 

perspectiva sincrônica do uso e ocupação do solo. O terceiro e último contém correlações e 

                                                             
11

 Fotografias aéreas (1974) e mapas de dois momentos diferentes de ocupação (1978 e 1984), cedidos pela 
SEMURB (Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal). 
12

As classificações estão representadas em mapas temáticos produzidos em software de georeferenciamento a 
partir de base cedida pela base MUsA (Morfologia e Usos da Arquitetura). 
13

 Reforçados por Abramo (2001), Carlos (2008), Corrêa (1989, 1995 e 2000) e Villaça (2001) num contexto 
brasileiro mais geral. 
14

 Detpth Map®, desenvolvido por Alasdair Turner, pesquisador da UCL (University College London) e 
Mindwalk®, desenvolvido por Lucas Figueiredo, professor visitante do Departamento de Arquitetura da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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inter-relações entre formas, usos e tipos mediante análise dos efeitos da acessibilidade 

sobre usos, ocupação e forma edilícia. 

Os resultados demonstraram que edifícios baixos que se assemelham aos galpões 

decorados venturianos (Venturi et al., 2003) tendem a se localizar em trechos onde a 

acessibilidade é mais elevada e onde a via mais remete à strip. Por outro lado, os edifícios 

altos e os de aparência “vernácula” localizam-se em sua maioria em trechos onde a 

acessibilidade é menor, porém de paisagem mais exuberante e código urbanístico 

permissivo. Tais tipos edilícios dão resposta à acessibilidade, que em menor ou maior grau, 

se articulam ao desenvolvimento do mercado imobiliário em face da incidência de 

“chegantes” que visitam, estabelecem residência ou investem na cidade. Desse modo, 

avenida tem sido considerada reflexo de um panorama sociocultural de diversidade, e 

comparativamente aos demais bairros de Natal e à totalidade dos municípios do Rio Grande 

do Norte, se define como núcleo cosmopolita do estado. 

Nesse sentido, a contribuição deste estudo reside em entender o processo acima 

descrito, como emblemático de situações afins, podendo se apresentar em graus mais ou 

menos intensos, porém expressivos da cidade contemporânea que busca se inserir cada 

vez mais no mundo globalizado.  
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1-REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

O referencial teórico aqui abordado embasa o entendimento da formação da Avenida 

Eng. Roberto Freire, no contexto da interface entre propriedades estruturais do tecido viário, 

mercado imobiliário e presença de “chegantes”. Em dado momento um fator realimenta o 

outro, já que a dinâmica de transformação do cenário urbano e arquitetônico pode ser vista 

como produto da interação entre eles. 

1.1 - Sobre configuração espacial: a acessibilidade na Lógica Social do 

Espaço  

A acessibilidade topológica15 será abordada a partir da Lógica Social do Espaço 

(LSE) (Hillier e Hanson, 1984; Hillier, 1996)16. Em sendo um ramo da morfologia, a LSE 

parte da premissa de que a forma é atuante (figura 01).  Como instrumento teórico-

metodológico objetiva, contribuir para o entendimento de como a estrutura do espaço 

urbano pode atuar nas relações sociais (HILLIER, 1996, p.20) provocando desde a simples 

probabilidade de encontros até a diversidade de usos (MEDEIROS e TRIGUEIRO, 2007; 

CARVALHO e TRIGUEIRO, 2007, MEDEIROS e HOLANDA, 2007). 

  
a) Barreiras visuais b) Padrões de encontros (permeabilidade) 

Figura 01: Barreiras (a) e permeabilidades (b) visuais com padrões de encontros. 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/cbnsp/3571049401/  

Nessa linha de pensamento não há como dissociar a LSE da idéia de estrutura que 

pressupõe o entendimento do todo a partir da sua relação com as partes, ou a maneira 

como as partes estão dispostas entre si, conforme Ferreira (2008). Medeiros (2006, p. 87-

90), em uma visão epistemológica, compila a noção de estrutura a partir de estudos de 

Derridá (1971) e Foucault (1971) e ressalta que elementos isolados não possuem 

                                                             
15

 Aqui a acessibilidade topológica do espaço urbano caracteriza-se como um atributo configuracional, nada 
tendo a ver, portanto, com a acepção da mobilidade para portadores de necessidades especiais. 
16

 A Lógica Social do Espaço deu bases para o desenvolvimento da Análise Sintática do Espaço (ASE), que 
surgiu na década de 1970, em decorrência das pesquisas desenvolvidas pelo professor Bill Hillier e 
colaboradores da University College London (UCL). A teoria e o campo empírico que a embasam já eram 
utilizados desde 1976 em outro texto de Hillier e colaboradores.  



22 
 

NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

significado, de modo que é preciso que estejam inseridos em um sistema para que tal 

significado ocorra.  

A ideia de estrutura, segundo Nesbitt (2006, p. 36) está na base da corrente 

estruturalista, cujo expoente maior é o filósofo e linguista suíço Ferdinand de Saussure17 que 

propunha abordar qualquer língua como um sistema no qual cada um dos elementos só 

pode ser definido pelas relações de equivalência ou de oposição que mantém com outros 

elementos (SAUSSURE, 1966). Estrutura18, para Fages (1967) e Piaget (1969) é um todo 

formado por fenômenos solitários de modo que cada um depende dos outros. Nesse 

sentido, no estruturalismo, cada elemento de um dado sistema é entendido a partir dos 

outros elementos desse mesmo sistema (figura 02). Daí advém a acepção de que a 

estrutura é composta por hierarquias, ou seja, a ordenação de elementos por escala de 

relevância.  

  
a) Estrutura metálica 

 
b) Estrutura de uma malha urbana. 

Figura 02: Noção de estrutura aplicável à (a) arquitetura (cobertura em treliça espacial) e (b) malha 
viária de uma cidade hipotética. 

Fonte: http://www.spcom.eng.br/materiais.htm e http://ulisses.cm-
lisboa.pt/data/002/003/003/artigo.php?ml=2&x=b14a6pt.xml 

Nesbitt (2006), citando os estudos de Culler (1982), afirma que o estruturalismo é, 

antes de tudo, um método que desenvolve gramáticas ou inventários sistemáticos de 

elementos e suas possibilidades de combinação, daí sua larga aplicabilidade na arquitetura. 

Para Hawkes (apud ECO, 1980, p.17) o estruturalismo é o método “segundo o qual pode-se 

dizer que a verdadeira natureza das coisas não está nas coisas em si, mas nas relações 

que constituímos e depois percebemos entre elas”.  

Medeiros (2006) aplica o conceito de estrutura avaliando, através da Análise 

Sintática do Espaço, aspectos configuracionais comuns de núcleos urbanos de 44 cidades 

brasileiras tomando como parâmetro 120 outras cidades no mundo. Seu argumento principal 
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 1857 a 1913. 
18

 O termo é coerente com o encontrado no dicionário Aurélio (2008), ou seja, o modo como as partes e 
elementos se relacionam, e que determina as características ou funcionamento do todo.  

http://www.spcom.eng.br/materiais.htm
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é de que processos peculiares de crescimento e consolidação urbanos no Brasil teriam 

produzido padrões configuracionais específicos nos quais atuam quatro grupos de variáveis: 

(1) forma e distribuição; (2) densidade e compacidade; (3) topologia; e (4) zoneamento e 

centralidades. Nesse estudo as cidades são vistas como estruturas hierarquizadas, 

diferenciadas em termos de permeabilidades, que o autor define como os graus de 

acessibilidade topológica.  

Levando-se em conta que nem todos os lugares são iguais em relação à estrutura 

(configuração) espacial, existem diferentes níveis de hierarquias nos quais há diferentes 

graus de acessibilidade topológica. A acessibilidade topológica, na LSE, (figura 03) tem sido 

comumente relacionada à noção de proximidade entre pontos e a padrões de encontros 

gerados pela configuração espacial, independente da presença de atratores (HILLIER et. al, 

1993 e KARLSTRÖM et. al., 2009, p. 03). Em face disso, estudos como os de Medeiros e 

Holanda (2008), Rigatti et al (2010), Silveira et al (2008) abordam a variedade de 

oportunidades econômicas e sociais geradas por esses padrões de encontros. 

 
Figura 03: Esquema da acessibilidade topológica. O ponto “d”é mais acessível. 

Fonte:http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-
BR&langpair=en%7Cpt&u=http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch2en/meth2en/ch2m1en.html 

A acessibilidade topológica do espaço urbano é considerada a propriedade 

fundamental dos padrões espaciais, pois se caracteriza pelos caminhos melhor conectados 

entre si considerando-se sua inserção na malha urbana, isto é, traduz-se pelo deslocamento 

de pessoas e veículos ponto a ponto, favorecido apenas pela configuração das ruas, praças 

e espaços abertos, gerando o chamado movimento potencial. O movimento potencial, 

segundo Hillier (1996), é determinado exclusivamente pela estrutura configuracional da 

malha independente da presença de atratores19. Para ele, 

a estrutura da malha urbana, considerada puramente como configuração 
espacial, é, em si, o mais poderoso determinante do movimento, tanto de 
pedestres quanto de veículos, se considerado individualmente.  Porque tal 
relação é fundamental e constitui regra, esta tem sido uma poderosa força 

                                                             
19

 O termo “atratores” é faz parte do vocabulário da análise sintática e pode ser substituído por “atrativos”.  
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na conformação de cidades historicamente desenvolvidas, por seus efeitos 
sobre padrões de uso do solo, densidade edilícia, diversidade de usos em 
áreas urbanas e relacionamento todo-parte na estrutura da cidade. 
(HILLIER, 1996, p. 113.) 

 Sendo a malha, por si só, um poderoso gerador de contato nas cidades, o 

movimento potencial se apresenta como seu mais importante fenômeno intermediador, 

gerado pelo fluxo de pedestre e veículos se considerado individualmente (HILLIER, 1996, 

113). Diante disso, elementos e propriedades da configuração urbana interferem na 

predileção do sentido do deslocamento de pedestres e usuários de veículos. Um dos focos 

da LSE, portanto, é a compreensão do movimento enquanto articulador de aspectos 

relacionais no espaço urbano, o que pressupõe que sua forma interfere - ou sofre 

interferência - na distribuição de fluxos de uma cidade, proporcionando efeitos de caráter 

cíclico (MEDEIROS, 2006, p.98).  

A leitura da estrutura espacial na LSE tem se dado pelos recursos representacionais 

da Análise Sintática do Espaço (ASE) que contempla dentre outros procedimentos, a 

representação linear empregada neste estudo. Essa representação é obtida mediante 

inserção do menor número de linhas mais longas que representam acessos nos espaços, 

em função de barreiras e permeabilidade, e na malha viária sobre a base cartográfica 

estudada (figura 04), sobre a qual são geradas medidas quantitativas. 

 

Figura 04: Noção de estrutura na malha viária. Notam-se dois eixos centrais em “cruz” com 
potenciais para serem as vias mais importantes hierarquicamente. As outras linhas definem 

hierarquias menores. 
Fonte: HILLIER E VAUGHAN, 2007. 

Buscando sanar dúvidas a respeito das relações entre forma, espaço e sociedade, 

Hillier et al (1984) perseguem três objetivos principais: (1) a construção de um modelo 

conceitual a respeito dos padrões espaciais e sociais; (2) a elucidação do método em si e 

(3) a análise de como os diferentes modos de interação social se materializam na forma 

espacial (HILLIER et al., 1984, p.01-25).  
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A partir disso, Holanda (2002) percebe que a configuração espacial pode provocar 

desdobramentos nas relações humanas. Para ele, padrões espaciais (forma) produzem 

efeitos na vida espacial (encontros) que apontam para desdobramentos da vida social 

(relações pessoais), que por sua vez voltam a interferir nos padrões espaciais. A vida 

espacial está ligada aos usos20 e atividades recorrentes em determinado espaço, e a vida 

social é a identificação de categorias e práticas sociais produzidas pelos seus agentes. 

Entretanto, segundo ele, o inverso poderia acontecer e representa um aspecto ainda pouco 

explorado em pesquisas, ou seja: vida social tem implicações na vida espacial que produz 

padrões espaciais (HOLANDA, 2002, p.88-89). Se as duas possibilidades são viáveis, o 

processo pode ser considerado cíclico e caracterizado por uma realimentação da sequência.  

Hillier (1996) aplica o método, mediante conceitos e ferramentas, em edifícios, 

ambientes construídos e espaços abertos, focando em semelhanças formais, funcionais e 

de design entre as cidades. Ele argumenta que:  

Além de proteção corporal, edifícios operam socialmente em dois caminhos: 
eles constituem a organização social da vida cotidiana como configuração 
do espaço no qual nós vivemos e nos movemos, e representam a 
organização social como configurações físicas das formas e elementos que 
vemos. (HILLIER, 1996, p. 3). 

Em se tratando da acessibilidade como atributo configuracional, a sequência 

funcionaria do seguinte modo: a configuração espacial define níveis distintos de 

acessibilidade topológica que geram movimento e hierarquias, que por sua vez facilitam ou 

inibem o surgimento de determinados usos. O sistema se realimenta através da 

intensificação de usos que geram movimento, que por sua vez redefine hierarquias e 

intensifica a acessibilidade topológica. Esta pressiona a malha que tenderá a ser 

reconfigurada para abrigar novas vias, permeabilidades, funções e usos que maximizam o 

movimento. 

Nos estudos de Medeiros a acessibilidade é esquematicamente representada (2006, 

p. 102-103) a partir da lógica do movimento natural, correlacionando configuração, 

movimento e atratores (figura 05). A figura 06 mostra a acessibilidade de uma malha 

hipotética hierarquizada mediante vias mais e menos acessíveis de acordo com espessuras 

de linhas. 

                                                             
20

 Rótulo é um termo empregado para referir usos em estudos de análise sintática. Segundo Holanda (2002, 
p.107), “rótulo” traduz melhor as atividades específicas que acontecem no interior das edificações e nos espaços 
abertos, enquanto “uso” refere-se às funções genéricas. 
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Tomando como base os estudos de Medeiros (2006), adotou-se para este trabalho o 

seguinte esquema: a configuração da malha viária define graus de acessibilidade topológica, 

que por sua vez induzem fluxos hierarquizados de movimento natural, independente da 

existência de atratores os quais tenderão a localizar-se em pontos que se beneficiam dos 

fluxos de movimentos. Os usos desses atratores voltam a estimular o movimento natural 

podendo levar a alteração da estrutura da malha viária, mediante a abertura de novas ruas, 

alargamento de calhas, eliminação de canteiros, etc. 

Considerando-se o caso da Avenida Eng. Roberto Freire percebe-se que a hierarquia 

da estrutura viária relaciona-se com a formação do seu acervo edilício. Então, o esquema 

proposto por Medeiros na figura 05 pode ser adaptado para o da figura 07.  

 

Figura 07: Esquema modificado a partir do proposto por Medeiros (2006). 
Fonte: MEDEIROS, 2006 (p.103). 

 

Figura 05: Lógica do movimento natural. 
Fonte: MEDEIROS, 2006 (p.103). 

 

Figura 06: Dois exemplos de malhas hipotéticas e esquema ilustrativo das hierarquias a partir de 
espessuras de linhas. 
Fonte: HILLIER, 1993. 

Nota: adaptado por MEDEIROS, 2006. 
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Na perspectiva da formação edilícia, sob a ótica da sintaxe espacial como 

instrumento teórico-metodológico, há estudos como os de Trigueiro e Medeiros (2000) e 

Carvalho e Trigueiro (2007) que correlacionam o alto grau de acessibilidade de bairros de 

Natal ao processo de desaparecimento de residências, em decorrência principalmente do 

uso comercial. Enfoque similar desenvolvido para outras cidades se encontra em Gurgel 

(2008), sobre o centro histórico do Crato/CE.  

Por ser um eixo de intensa acessibilidade para áreas residenciais e destinos 

turísticos, a arquitetura da Avenida Eng. Roberto Freire parece responder de modo mais 

imediato e visível ao movimento e aos fluxos ali verificados. Portanto, esta discussão a 

respeito da formação de tipos edilícios do lugar tem como cenário a acessibilidade 

topológica que afeta e é afetada por interesses imobiliários que são, por sua vez, alterados 

pela presença de pessoas que chegam de fora. 

A temática da acessibilidade aparece nos estudos de Villaça (2001) com um enfoque 

diferente. Relacionando a acessibilidade ao ganho de tempo no deslocamento, seus estudos 

encontram cruzamento com a LSE, uma vez que este ganho pode ser considerado produto 

da hierarquização da malha viária, independente da presença de infraestrutura e/ou de 

atrativos.  

A acessibilidade é mais vital na produção de localizações do que a 
produção de infra-estrutura. Na pior das hipóteses, mesmo não havendo 
infra-estrutura, uma terra jamais poderá ser considerada urbana se não for 
acessível – por meio do deslocamento diário de pessoas – a um contexto 
urbano e a um conjunto de atividades urbanas... (VILLAÇA, 2001, p.23). 

Villaça (2001, p.24) ainda ressalta que para explicar as formas urbanas é preciso 

considerar as relações entre pontos específicos da cidade com os demais pontos dentro do 

espaço urbano, ou seja, de que maneira esses pontos definem deslocamentos, como esses 

deslocamentos influem na estrutura viária (e vice-versa), e como essas relações estão 

embutidas se expressão nos processos de transformação do espaço urbano. Hillier reforça 

que a mudança de movimento reflete o ganho de tempo no deslocamento, uma vez que a 

malha urbana parece ser estruturada para criar tipos probabilísticos de encontros (HILLIER 

et al., 1993, p.32).  

Propõe-se aqui que as formas urbanas que constituem o ambiente construído da 

Roberto Freire embutem relações subjacentes ao processo de desenvolvimento da estrutura 

viária, uma vez que esta contribui para aproximar pontos específicos da cidade reproduzindo 

o tempo de deslocamento e favorecendo a concentração de usos que se beneficiam desses 

deslocamentos, sendo afetados por fatores econômicos e sociais.  
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1.2 - Sobre mercado imobiliário e cosmopolitismo  

De acordo com Villaça (2001), a mobilização despendida em decorrência da 

acessibilidade e do grau de motorização da sociedade vincula o solo a valores de troca. 

Quando a terra se torna mais acessível passa a ser vista como mercadoria, cujas 

potencialidades residem no que dela pode ser extraído ou no que sobre ela pode ser 

construído. O interesse dos promotores imobiliários, enquanto transformadores do espaço 

urbano e da sua massa construída é agregar valor à terra em função da acessibilidade e do 

uso do solo. Neste trabalho o mercado imobiliário é abordado à luz das implicações que a 

acessibilidade traz do ponto de vista da utilização e da valorização do solo urbano e, 

consequentemente, das mudanças na paisagem construída. 

Vê-se que a acessibilidade, como um dos fatores que colaboram com a 

concentração de usos, estabelece uma ligação poderosa com a temática do mercado 

imobiliário. Albuquerque (2006, p.11 apud ARAÚJO E FRANCISCO, 2009, p. 16) afirma que 

o mercado imobiliário nada mais é do que um agente de valorização (produção e consumo) 

que atua no solo urbano em diferentes escalas em todas as partes da cidade, nas quais os 

interesses de mercado prevalecem.  

 Carlos (2008)21 ressalta que a relação entre as necessidades do capital e as da 

sociedade representam algo mais do que a produção de mercadorias. Nesse sentido, 

identifica duas situações sintomáticas para o avanço da especulação imobiliária em relação 

ao acesso aos locais de moradia e aos meios de consumo coletivos, que tendem a se 

diferenciar de acordo com as camadas sociais: (1) de um lado as pessoas de maior renda 

tendem a se estabelecer em locais de melhor infraestrutura e condições paisagísticas e/ou 

de salubridade favoráveis; e de outro, às pessoas de renda mais baixa restam os conjuntos 

habitacionais geralmente distantes dos locais de trabalho; (2) o espaço urbano aponta para 

expansões em que as distâncias aumentam entre moradia e trabalho. Diante disso, pode-se 

concluir que a disponibilidade de transporte público e o poder de motorização da população 

são capazes de definir onde se concentram bolsões de maior e menor renda onde a 

especulação imobiliária atua segundo diferentes interesses.    

 Isso pode ser identificado nos arredores da Avenida Eng. Roberto Freire 

considerando que a partir da década de 1970 se tornou o principal acesso a novos 

conjuntos habitacionais que receberam uma camada social de renda média. A valorização 

fundiária a partir da década 1980 não residia só na acessibilidade proporcionada pela 

                                                             
21

 A autora toma como paradigma o município de Cotia/SP e o avanço imobiliário ao longo da Avenida Raposo 
Tavares. 
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avenida (figura 08) – já pavimentada e duplicada22 - mas nos cenários litorâneos aos quais 

conduzia o que fez despertar o interesse da administração pública na valorização das 

potencialidades turísticas locais a partir da década de 1990. (figura 09). 

  

Figura 08: Avenida Eng. Roberto Freire duplicada 
no início da década de 1980. 

Figura 09: Avenida Eng. Roberto Freire nos dias 
atuais. 

Fonte: NEVEROVSKY, 2005, p.113. Fonte: NEVEROVSKY, 2005, p.113. 

Como se viu na citação de Villaça (2001) em momentos anteriores a acessibilidade é 

considerada mais importante do que a infra-estrutura. O bairro de Capim Macio, por 

exemplo, que margeia a Av. Roberto Freire, foi alvo de sucessivos desmembramentos e 

loteamentos nos últimos quarenta anos, e atualmente é reconhecido como área nobre. 

Entretanto, Capim Macio até hoje sofre com a precariedade da infraestrutura (ausência de 

pavimentação e ocorrência de alagamentos), situação denunciada ano a ano pela impressa 

natalense. A despeito disso, permanece como um dos bairros de maior IPTU e valor por 

metro quadrado, o que vem despertando o interesse imobiliário em adensá-lo com edifícios 

verticais de alto padrão, uma vez que a localidade ainda dispõe de grandes áreas vazias. 

(ALVES, 2005; FURUKAVA e ALVARES, 2008; ARAÚJO e FRANCISCO, 2009). 

Isso em grande parte favoreceu a transformação do solo urbano a partir das 

pressões dos promotores imobiliários e a delimitação de novos padrões de usos23 nos 

municípios da região metropolitana (SILVA, 2010, p. 20). No caso de Natal à essas 

transformações somam-se a valorização da paisagem como elemento de atração de 

pessoas de outras localidades, estados, regiões e países. 

 De acordo com Neverovsky (2005) a Avenida Eng. Roberto Freire passa a fazer 

parte dos três eixos de maior acessibilidade turística da cidade do Natal, juntamente com a 

Via Costeira e a Rota do Sol, por ocasião dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, 

                                                             
22

 A duplicação da Avenida Eng. Roberto Freire aconteceu mais exatamente no início da década de 1980, sendo 
inaugurada em 1983, no mesmo ano da inauguração da Via Costeira (NEVEROSVKY, 2005, p. 114), durante 
administração dos então governadores Lavoisier Maia (1979-83) e José Agripino Maia (1983-86). 
23

 Revisões de códigos urbanísticos. 
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(PRODETUR/NE I - Plano de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste) na década de 

1990.  Se por um lado esses eixos de acessibilidade turística se distanciavam dos bairros 

nobres da região central de Natal, por outro, ajudaram a expandir seu perímetro na direção 

sul a partir da desconcentração da atividade turística, estendendo-o para o litoral oriental do 

RN. Isso contribuiu com melhorias na infra-estrutura de recepção para visitantes24 e 

“chegantes”. 

A autora define “chegantes” como o contingente de atores sociais de outras 

localidades e que estabelecem residência na cidade do Natal nos quais se incluem pessoas 

vindas de outras cidades do Estado (NEVEROVSKY, 2005). A esse contingente acrescenta-

se, para efeito deste estudo, gente que nasceu ou residiu em Natal em alguma fase da vida 

e daqui se afastou, retornando depois à cidade como residente permanente ou sazonal. O 

conjunto desses atores foi atraído pela imagem do lugar associada ao prazer, da qualidade 

de vida, investimentos e moradia contribuindo para acrescentar a cidade o ethos de 

cosmopolitismo, lócus da confluência da diversidade sociocultural (LOPES JÚNIOR, 1997).  

 Para Carlos (2008), as classes de maior renda tendem a se fixar em melhores áreas, 

que podem ser as mais centrais ou não, a depender da disponibilidade de infraestrutura ou 

da necessidade de afastar-se dessas áreas por problemas de poluição, barulho ou 

congestionamento, realidades de áreas centrais já esgotadas do ponto de vista da 

ocupação. Por outro lado, essas novas áreas residenciais de alto padrão, em médio e longo 

prazo, representam fator de atração para o comércio uma vez que, segundo Corrêa (1995), 

as empresas visam alcançar esses consumidores sob a justificativa de eliminar os custos 

gerados pelas distâncias das áreas centrais. Surgem, então, grandes empreendimentos 

como redes de supermercados e shoppings em eixos de maior fluxo em bairros residenciais 

afastados. Tais equipamentos também são atratores para pequenos estabelecimentos 

comerciais e de serviço na forma de galerias e lojas de esquina, por exemplo. Corrêa (1995) 

ainda esclarece que 

A descentralização torna-se um meio de se manter uma taxa de lucro que a 
exclusiva localização central não mais é capaz de fornecer. Nesse sentido, 
constata-se que no capitalismo monopolista há centralização do capital e 
descentralização espacial,... (CORRÊA, 1995, p.47) 

 Para Silva Júnior (2007) esse espaço concentrador de comércios e serviços que se 

forma ao longo das vias de maior movimento recebe o nome de Espaço Central das 

Atenções (ECA). Os ECAS se definem, portanto, como trechos onde se intensificam 

tráfegos, fluxos e se concentra o setor terciário. Tomando como recortes espaciais três 
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 A exemplo da ampliação da capacidade do Aeroporto Internacional Augusto Severo. 
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trechos de elevada acessibilidade na cidade do Natal - (1) as vias onde se localizam a 

Maternidade Escola Januário Cicco e o Carrefour; (2) o corredor entre o viaduto de Ponta 

Negra e o de Parnamirim, conhecido como o Distrito Industrial Sul; e (3) o corredor entre o 

Viaduto de Parnamirim e a última passarela de Parnamirim - o autor observa que “Valor 

Capital do Espaço” interliga novos centros a partir da melhoria da estrutura viária, alterando 

a estrutura espacial das áreas periféricas da RMN (Região Metropolitana de Natal), como 

exposto na figura 10.  

O termo proposto por Silva Júnior (2007) parece associar-se ao de Núcleo de 

Integração, largamente empregado nos estudos de ASE. Pode-se perceber que tanto nos 

ECAs como no núcleo de integração o poder da acessibilidade tem sido o motivo da 

acentuada transformação edilícia, ou seja, o intenso fluxo diário de pessoas e veículos tem 

definido hierarquias viárias, produzindo mudanças de uso e forma. 

Essas considerações estabelecem rebatimentos com as de Abramo (2001). Ele 

defende que o mercado imobiliário procura uma ordem espacial dotada de satisfações que 

resultam em um só critério: o da utilidade, levando-se em conta a tríade acessibilidade, 

distância e o consumo do espaço. “A escolha de uma localização residencial significa, acima 

de tudo, uma escolha da distância e do deslocamento cotidiano entre o local de trabalho 

(...), de um lado, e a residência, de outro” (ABRAMO, 2001, p.23). Para o autor, a 

visibilidade de certas regiões aos olhos do mercado imobiliário estaria na relação 

acessibilidade-distância x consumo do espaço.  
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Trecho 01: Eixo delimitado pela Maternidade 

Escola Januário Cicco. 
Trecho 02: Corredor entre o viaduto de Ponta 
Negra e o de Parnamirim, conhecido como o 

Distrito Industrial Sul. 
Figura 10: Frações dos trechos selecionados por Silva Júnior (2007). 

Fonte: SILVA JÚNIOR, 2007, p. 58-62. 

 Tal visibilidade é reforçada pela atuação de um segmento econômico que transforma 

o espaço em mercadoria. Segundo Ferreira e Silva (2007), em se tratando da cidade do 

Natal, por exemplo, e mais precisamente que contém a Avenida Eng. Roberto Freire, a porta 

de entrada para a participação no mercado imobiliário regional, nacional e até mundial tem 
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sido o turismo. Os autores identificam três momentos específicos da urbanização provocada 

pelo turismo imobiliário no Nordeste, com ênfase nos Estado do Rio Grande do Norte, 

Ceará, Pernambuco e Bahia. São eles: (1) o papel das políticas públicas na promoção de 

uma infraestrutura voltada para o incremento do turismo; (2) a entrada do capital estrangeiro 

nas estratégias do mercado imobiliário e (3) o controle estatal na produção do território.  

Nesse sentido, o turismo em países em desenvolvimento parece reduzir distâncias 

geográficas tanto locais quanto mundiais, ressaltando o processo de cosmopolitismo. Esse 

conceito se associa à valorização do mundo moderno através da ausência de fronteiras 

entre sociedades. No nordeste, o fenômeno se vincula a uma homogeneização dos espaços 

pela lógica de valorização da paisagem (SILVA, 2010, p.20) mediante peculiaridades 

naturais, paisagísticas e, portanto, de qualidade de vida (FERREIRA E SILVA, 2008). 

Quanto a isso Silva (2010, p. 20) ainda relata:  

Pode-se apontar que, em um contexto mais amplo, desde o final da década 
de 1990 e início do século XXI ocorre uma conjuntura internacional 
favorável à expansão dos investimentos em turismo, mercado imobiliário e 
construção civil, principalmente por inversões de capital na América Latina. 
A esse interesse alinha-se também o maior alcance da financeirização do 
mercado imobiliário desde os anos de 1990, com altos e baixos, na 
segmentação e expansão do capital disponível para produção de segundas 
residências em destinos turísticos (da grande cidade global até o pequeno 
vilarejo de praia no nordeste) ou nos polos metropolitanos.  

 A valorização fundiária decorrente da acessibilidade foi realçada pela construção do 

Viaduto de Ponta Negra (1974/75) e a integração da Avenida Eng. Roberto Freire à Via 

Costeira25 (1983). Isso favoreceu a conexão, de um lado com a BR101 (entrada da cidade), 

e de outro, com bairros mais centrais26, ladeando o cordão dunar denominado Parque das 

Dunas (figura 11). Essa rede urbana tem conferido integração entre as praias do litoral norte 

e sul. 

                                                             
25

De acordo com Oliveira e Monteiro (2005) a abertura da Via Costeira iniciou-se em 1979. 
26

 Dentre os quais se pode citar Cidade Alta, Ribeira, Tirol e Petrópolis. Esses últimos se encontram em processo 
de consolidação enquanto sub-centros de caráter mais ou menos local a partir da década de 1980 e vêm 
sofrendo transformações acentuadas no seu acervo edilício remanescente (décadas de 1940, 1950 e 1960). Isso 
se deve em parte à atração do uso comercial que tem se alimentado do elevado grau de acessibilidade atual da 
trama viária dos dois bairros. (CARVALHO, 2006). 
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Figura 11: Parte da rede costeira natalense – investimentos via PRODETUR/NE. 
Fonte: Modificado a partir de imagens cedidas pela SEMURB, 2009. 

 Vale ressaltar que a duplicação da Eng. Roberto Freire e a inauguração da Via 

Costeira estão inseridas na agenda da urbanização turística27 como a primeira providência 

do PRODETUR/NE (Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste) a partir da 

segunda metade dos anos 80.  

A segunda providência é caracterizada pela diversificação de empreendimentos 

ligados ao ócio e ao lazer (hotéis, pousadas e resorts) e segundas residências (flats e casas 

de veraneio), tipos edilícios que compõem o imobiliário turístico, isto é, produção de imóveis, 

nos quais o investidor e o capital vêm de fora do território (FERREIRA E SILVA, 2007, 

p.113). 

O terceiro momento refere-se à revisão dos instrumentos de ordenamento (planos 

diretores e códigos de obras) por parte da administração pública, sob a justificativa de 

adequação dos parâmetros urbanísticos à realidade do turismo imobiliário. Tal fenômeno se 

caracteriza como o novo mercado imobiliário, integrado à lógica da valorização turística, 

principalmente em se tratando do nordeste brasileiro (FERREIRA E SILVA, 2008). 

 A respeito desse último ponto Nobre (2001) ressalta que 

...as mudanças na legislação urbanística sempre vêm acompanhadas por 
expectativas dos agentes privados produtores do espaço urbano, tendo 
como consequências alterações no mercado imobiliário que se refletem 
diretamente no ambiente construído (NOBRE, 2001, p.100). 

 O imagem da cidade do Natal como roteiro turístico, os incentivos públicos e a pouca 

resistência da população no sentido de permitir a penetração do capital privado nacional e 

                                                             
27

 Aqui se pode citar também a requalificação do Aeroporto Augusto Severo. 
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internacional, como já observaram Ferreira et al (2008) e Nobre (2001), são fatores que 

colaboraram para o surgimento de empreendimentos verticais de alto padrão em áreas de 

orla, destinados a camadas de poder aquisitivo mais elevado, bem como a instalação de 

empresas de capital nacional e internacional. Assim sendo, os condomínios verticais28 que 

hoje são tipos edilícios em fase de implantação na área têm se destacado por entre 

estabelecimentos comerciais, confirmando a tendência do capital de produzir e transformar 

as localidades em mercadorias (VILLAÇA, 2001, p.72). Para Santos (1994) esse processo é 

denominado de urbanização coorporativa, que é empreendida sob o comando dos 

interesses de grandes firmas que privilegiam investimentos econômicos, em detrimento dos 

gastos sociais.  

 Em muitas situações a infraestrutura só chega a determinada área depois que redes 

de empresas se instalam, o que representa um dos efeitos da atuação do turismo para a 

atração de investimentos imobiliários internacionais. Este termo, conforme Ferreira et al 

(2009), se refere aos empreendimentos típicos da expansão do mercado imobiliário ante as 

novas dinâmicas do turismo em escala metropolitana, e incluem, além de grandes redes de 

comércio varejista, a disponibilidade de serviços de locação de imóveis, o processo de 

loteamento de grandes glebas, a construção de condomínios. Tais equipamentos podem 

representar, em curto prazo, polos geradores de viagens, redimensionando a rede viária 

mediante longos eixos que estimulam a formação de novas centralidades, núcleos 

comerciais e de serviços localizados distantes do perímetro dos núcleos centrais tradicionais 

ou principais. 

No Brasil, a década de 1970 foi decisiva para a expansão das novas centralidades 

nas grandes metrópoles, pois marcou a difusão e a popularização do automóvel na classe 

média, fenômeno que teve participação no remodelamento das metrópoles em virtude da 

ampliação do raio de atuação dessas classes. (VILLAÇA, 2001, p. 280). 

Outros estudos dão conta de que o fenômeno tem suas origens nas cidades 

anglo-americanas. Fishman (1987, p. 24) argumenta que a formação de subúrbios da 

classe média anglo-americana durante o último quartel do século XIX resulta de 

transformações dos valores urbanos, não no sentido da separação entre centro e periferia, 

mas na distinção entre trabalho e vida familiar da classe média.  Isso gerou novas formas de 

diferenciação social e de usos do espaço urbano, ou seja, classes residenciais e comerciais 

                                                             
28

 Entretanto, esse contexto tem mudado em virtude do atual crescimento de consumo das classes “C” e “D” e 
das facilitações de compra de imóveis em empreendimentos verticais promovidas pelo Governo Federal, a 
exemplo dos financiamentos bancários e programas como Minha Casa Minha Vida.  
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geradas a partir dos processos de industrialização, atuação das grandes corporações e da 

produção individual de habitações.  

Warner Jr. (1978, p. 15-35) aborda o caso da formação da cidade de Boston através 

desses fatores que foram capazes de dividir a cidade em duas na segunda metade do 

século XIX: a cidade do trabalho e a cidade das moradias, ou seja, de um lado a cidade das 

grandes instituições corporativas, e de outro, a cidade da classe média pressionada pelas 

hipotecas.  Assim, houve dois movimentos convergentes do ponto da expansão urbana: os 

ricos desenvolveram vias de transporte de bondes e a classe média se uniu em pequenos 

agrupamentos suburbanos.   

Cuff (2001) e Fogelson (1993), discutindo o caso de Los Angeles, ressaltam que os 

limites espaciais das grandes estruturas urbanas têm sido ditados desde muito tempo pela 

pressão imobiliária em articulação com políticas nacionais29 e locais juntamente com lobbies 

influentes de meio ambiente. Já nos anos de 1930, a produção de habitação social norte-

americana era entendida como produção em massa, em substituição às antigas ocupações 

de baixa renda em regiões suburbanas, assim classificadas mais por critérios estéticos do 

que de salubridade. Naquela época Los Angeles e muitas outras cidades norte-americanas 

já dispunham de uma estrutura viária que estimulava o uso do automóvel desde o advento 

do fordismo30. 

No caso do Brasil, além de dispor agora de maior controle de tempo de percurso, a 

classe média passou a ser parte de uma fragmentação urbana, em locais potenciais para 

instalação de equipamentos que suprem as necessidades de sobrevivência. O interesse 

imobiliário, portanto, beneficiou-se dessa fatia social mediante a ampliação de novos 

segmentos econômicos. Com a mobilidade veicular ganharam os dois lados: a classe média 

por dispor de equipamentos comerciais e de serviços mais próximos dos novos locais de 

moradia, e o mercado imobiliário por se beneficiar das vantagens da acessibilidade e da 

ampliação do perímetro urbano. 

 A Avenida Eng. Roberto Freire insere-se, então, nesse contexto, sendo entendida 

atualmente como nova centralidade local, pois (1) concentra uma camada da sociedade de 

                                                             
29

 Com o colapso do mercado de ações (1929) e o advento das políticas do New Deal, a noção de que o governo 
central e estadual pode intervir na prestação da habitação levou a um raro exemplo de que o setor privado 
poderiam assumir um papel lateral, onde reformadores sociais, políticos liberais e cléricos se uniram em favor de 
uma política de compensação de favelas.  
30

 Modelo de produção em massa idealizado por Henry Ford (1863-1947), fundador da Ford Motors Company, 
que revolucionou a indústria automobilística e popularizou o uso do automóvel. Ford desenvolveu a primeira linha 
de montagem automatizada para barateamento de custos de produção. 
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renda média e alta31; (2) confere acessibilidade aos bairros onde residem essas camadas e 

às praias do litoral sul; (3) é uma das vias locais de maior diversificação de uso, e hoje, (4) 

apresenta-se como locus mais lembrado da atuação da economia do turismo na cidade.  

 Além disso, a avenida tem sofrido os efeitos do que Ferreira e Silva (2007, p.118) 

denominam de turismo de sol e mar32, resultado da constituição de uma rede de integração 

costeira favorecida por atributos paisagísticos que lhe conferem uma ocupação privilegiada 

e na qual o sol e a praia são os maiores magnetos, (FERREIRA E SILVA, 2008, p.05). Esse 

contexto está materializado na Avenida Eng. Roberto Freire, na Via Costeira e na Rota do 

Sol. 

O turismo de sol e mar tem sido a justificativa para que o turismo imobiliário 

diversifique a natureza dos seus investimentos, o que pressupõe remodelações constantes 

na arquitetura, que se materializam em novos usos (flats, hotéis, comércio e serviços 

avançados)  e tipos edilícios. Ferreira e Silva (2007, p.118) enumeram três fatores que 

justificam o aumento dos investimentos no parque imobiliário-turístico: (1) a capacidade de 

empresas (e capitais nacionais ou internacionais) de variar o mix de produtos; (2) a 

localização geográfica, pois muito embora o terreno ou a gleba deva estar próximo à praia, 

nem todos os imóveis necessitam estar próximos ao mar, o que potencializa a viabilidade de 

lançamentos para além da orla, ampliando as ofertas, e (3) quanto aos imóveis residenciais, 

as unidades podem ser fontes de renda permanente ao serem sublocadas em períodos de 

baixa estação turística.  

Nesse contexto, infere-se que a valorização fundiária local, e mais precisamente a da 

Avenida Engenheiro Roberto Freire, se enquadra no âmbito do turismo como viés 

econômico determinante. Segundo estudos do Observatório das Metrópoles (2009) isto é 

perceptível na transformação da paisagem construída uma vez que os consumidores dos 

espaços turísticos, sejam eles estrangeiros ou nacionais, se tornam mais exigentes em 

função dos vínculos financeiros e administrativos aos quais estão submetidos. 

 Considerando o interesse dos promotores imobiliários em determinadas 

potencialidades, Corrêa (1995) cita quatro fatores relevantes na definição da valorização 

fundiária: (a) o preço elevado da terra e o alto status do bairro; (b) acessibilidade, eficiência 

e segurança dos meios de transporte; (c) amenidades naturais ou socialmente produzidas e, 

(d) o esgotamento dos terrenos para construção e as condições físicas dos imóveis 

                                                             
31

 Destaque-se aqui o papel do Estado como mediador dessa ocupação mediante o lançamento de loteamentos 
e conjuntos habitacionais, a exemplo dos loteamentos Capim Macio e do Conjunto Ponta Negra nos anos de 
1970.  
32

 Fenômenos também típicos no caso de cidades litorâneas nordestinas. 
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anteriormente produzidos (CORREA, 1995, p.23). Então, se de um lado existe uma 

manutenção do status do local, por outro há a criação de novas áreas nobres em 

decorrência do esgotamento de outras áreas ou de suas possibilidades lucrativas.  

Valorizar peculiaridades locais visando despertar a motivação dos visitantes não só 

para a prática do turismo, mas para investimentos no parque imobiliário tem sido papel dos 

promotores imobiliários. No caso da avenida objeto desse estudo, esse interesse consiste 

na potencialização dos fluxos para bairros da zona sul, bem como para outros nos destinos 

turísticos de municípios da região metropolitana de Natal, como ressalta Ferreira et al (2009, 

p. 130-131).    

Tal rede de integração viária, e, portanto, econômica entre municípios explorados 

turisticamente tem trazido divisas, fomentado o mercado de terras, aquecido a construção 

civil (figura 12) e estimulado a vinda de chegantes, que realimenta todo o ciclo e configura 

um fenômeno de cosmopolitismo.  

O termo cosmopolitismo significa o interesse pelo que vem ou é característico de 

grandes centros urbanos, onde a noção de pertencimento com o mundo prevalece ante as 

particularidades locais, conforme Ferreira (2008). O termo resguarda, ainda, similaridades 

com a globalização, reportando à ausência de fronteiras culturais, econômicas, sociais, 

políticas e até geográficas. No caso dos efeitos espaciais dessa ausência de fronteiras 

Carlos (1996) defende que 

Cada vez mais o espaço se constitui numa articulação entre o local e 
mundial, visto que, hoje, o processo de reprodução das relações sociais dá-
se fora das fronteiras do lugar específico até há pouco vigentes. (CARLOS, 
1996, p.14). 

Santos (1994) sustenta essa hipótese afirmando que as metrópoles são os protótipos 

dos lugares funcionais da sociedade cosmopolita. É através dela que as localizações 

tornam-se hoje funcionalmente centrais. Como afirma Carlos (1996, p.113), a metrópole  

compõe-se de uma multiplicidade de atividades que se referem à produção 
concreta de um lugar: delimitação espacial, criação de infra-estrutura – (...) 
– auto estradas, aeroportos, hotéis, e tudo que ela implica (inclusive 
maravilhosas cascatas artificiais, ou mesmo, cenários exuberantes que 
descaracterizam ou mesmo não guardam nenhuma semelhança com o 
lugar original onde se enquadram), ... 
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Figura 12: Transformação de residência da Avenida Erivan França, na Praia de Ponta Negra. 

Fonte: Adaptação própria a partir de mapa cedido pela SEMURB (2006), e NEVEROVSKY (2005, 
p.41) 

Santos (1994) reforça que um dos segmentos econômicos que mais se presta à 

construção desse panorama é o turismo, pois parece suprimir a variedade territorial. Se por 

um lado o turismo gera a ilusão de similaridade entre lugares, já que neles podem ser 

encontradas imagens padronizadas, por outro, propaga a ideia de “cidade espetáculo” ou 

“paraíso” onde há qualidade de vida. Esse parece ser o papel do turismo aliado à produção 

imobiliária dentro do contexto da cidade do Natal, como defendido por Lopes Júnior (1997). 

O caso de Ponta Negra é sintomático, pois sua imagem está associada aos espaços 

“luxuriantes e aprazíveis da praia” (LOPES JÚNIOR, 1997, p.55): a “cidade do prazer”. Esse 

prazer tem sido realizado sob diversas formas e locais como shoppings, condomínios e 

praças onde ocorrem eventos diversos. Em Natal eles tendem a se localizar ao longo ou nas 
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proximidades dos eixos de maior acessibilidade onde há variedade de tipos formais 

(FERREIRA E MARQUES, 2000)33 como mostra a figura 13.  

  

a) CCAB Sul (Mirassol) b) Vila Colonial (Petrópolis) 
  

c) Natal Shopping (Candelária) d) Shopping Via Direta (Mirassol) 
  

e) Praia Shopping (Capim Macio) f) Shopping Cidade Jardim (Capim Macio) 

Figura 13: Tipos edilícios do processo de cosmopolitização natalense. A, E e F localizam-se na 
Avenida Eng. Roberto Freire. 

Fonte: Visitas de campo, www.doucefrance.com.br/blog/?m=200811&paged=4, 
http://brmalls.riweb.com.br/Brmalls/show.aspx?id_materia=9132&id_canal=965, 

http://media.photobucket.com/image/Shopping%20Via%20Direta/manuneto/img0282i.jpg. 

A Avenida Eng. Roberto Freire, portanto, apresenta uma estrutura que busca atrair o 

cliente motorizado, assemelhando-se à strip, confome Venturi et al (2003). A strip é um 

corredor viário comercial visualmente caótico onde prevalecem letreiros e propagandas 

(figuras 14 e 15). Nela não há necessidade da arquitetura ser vista, já que é encoberta por 

letreiros e elementos arquitetônicos temáticos iluminados ou dotados de “vestimentas” que 

estimulam o consumo. 

                                                             
33

 Em Natal, para Ferreira e Marques (2000) os efeitos da cosmopolitização começaram a ser sentidos a partir da 
penetração do contingente norte-americano por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Novos hábitos de consumo 
individuais e coletivos apontaram para novos direcionamentos do crescimento urbano e incrementaram o 
mercado de terras fazendo surgir rotas mais acessíveis a regiões mais distantes do centro (Cidade Alta e 
Ribeira), bem como a construção de segundas residências em locais mais distantes, situação em que a Eng. 
Roberto Freire se insere. 

http://www.doucefrance.com.br/blog/?m=200811&paged=4
http://brmalls.riweb.com.br/Brmalls/show.aspx?id_materia=9132&id_canal=965
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Las Vegas é, para Venturi, o lugar da multiplicidade de tipos arquitetônicos dentre os 

quais o galpão decorado34 e o pato35 (figuras 16, 17 e 18). O pato é o símbolo aplicável à 

edificação, o galpão decorado é o abrigo em que se aplicam símbolos (VENTURI et al., 

2003, p. 118). Nesse sentido, ele defende que forma e significado não podem ser 

dissociados, ou seja, para que a arquitetura tenha significado e seja apreendida pelo 

observador, a forma deve ser trabalhada com intuito de permitir o figurativismo. Esse 

argumento seria suficiente para justificar a existência de uma nova arquitetura.  

 

 
Figura 16: Desenhos ilustrativos do “Pato” e do Galpão decorado propostos por Venturi em 

Aprendendo com Las Vegas. 

                                                             
34

Para Venturi (2003) o galpão decorado é o tipo de edifício cujos sistemas espacial e estrutural estão 
diretamente a serviço do programa e sobre o qual o ornamento se aplica de modo independente (VENTURI, 
2003, p. 118). As caixas murais, portanto, são meros suportes ao ornamento e à comunicação visual 
mercadológica. 
35

 O conceito de “pato” tem origem em uma loja em formato de pato localizada em New Jersey. A ideia de Venturi 
ao se referir a essa loja era de que a arquitetura é capaz de ser “comunicativa” por meio do simbólico e 
figurativo. 

  
Figura 14: Letreiros luminosos na Las Vegas 

Strip. 
Figura 15: Tipos edilícios na Las Vegas Strip. 

Fonte: 
www.dubled8.blogspot.2009_07_01_archive.html. 

Fonte: 
www.mnwriteon.wordpress.com/2009/09/28/from-

a-jack-to-a-king-to-the-poorhouse/ 
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Fonte: VENTURI et al., 2003. 

  
Figura 17: Hotel Cassino Stardust. A materialização 

do “galpão decorado” de Venturi em Las Vegas. 
Figura 18: O pato de Long Island, New 

Jersey. Arquitetura figurativa. 
Fonte: www.earlylegas.com/stardust.html Fonte:VENTURI et al, 2003. 

 

Frampton (2006, apud Nesbitt, 2006, p. 557) considera que toda expressão 

arquitetônica36 se tornou cultura de consumo em decorrência da popularização do galpão 

decorado. Essa seria, em certa medida, a realidade formal do agrupamento edilício da 

Avenida Eng. Roberto Freire, uma vez que o galpão decorado parece ser um dos tipos que 

atendem a requisitos funcionais em longos eixos viários. A flexibilidade dos espaços internos 

e das fachadas de uma caixa decorada a tornam alvo das atenções do mercado imobiliário 

em virtude da flexibilidade de usos. Assim, como relatam Venturi e Scott Brown (1972 apud 

Nesbitt, 2006, p.337), na atualidade, o que interessa é a arquitetura como fenômeno 

comunicativo em corredores comerciais, e não as discussões qualitativas a respeito do 

projeto. Entretanto, esse é apenas um dos tipos identificados ao longo da avenida Eng. 

Roberto Freire, que têm respondido morfologicamente por processos configuracionais 

(acessibilidade), socioeconômicos (mercado imobiliário) e socioculturais (cosmopolitismo) 

peculiares.  

1.3 – Métodos e instrumentos 

Para a construção desta pesquisa, no sentido de atingir os objetivos já detalhados, 

adotaram-se procedimentos cujos produtos foram reunidos em uma base SIG37 (Sistema de 

Informações Georeferenciadas), recurso representacional que permitiu articular o conjunto 

de informações expressivas dos três eixos temáticos aqui considerados. A pesquisa se 

desenvolveu em três etapas: (1) a representação, quantificação e análise da configuração 

                                                             
36

 Estudos registram métodos diferenciados de trabalhar a embalagem na arquitetura de galpão. Em artigo sobre 
ornamento e representação em caixas decoradas Moreira (2005) mostra-se sensível em dois projetos – Os 
Escritórios do Institute for Scientific Information (1978), Filadelfia, de Venturi e Scott Brown e a Biblioteca da 
Escola Técnica de Eberswalde (1999), de Herzog e De Meuron - pois um parece ter suavizada a pesada 
estrutura de concreto a partir da aplicação de motivos simbólicos em suas superfícies, enquanto que, no outro, o 
vidro - material frequentemente associado à leveza e à transparência - é trabalhado para que o edifício em si 
pareça pesado.  
 
37

 Cedida pela base de pesquisa MuSA (Morfologia e Usos da Arquitetura) da UFRN. 
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espacial para o entendimento da acessibilidade segundo recortes distintos; (2) o inventário, 

registro e a classificação de categorias morfológicas e funcionais/usos, realizados entre 

março de 2009 e janeiro de 2010 e (3) a construção de mapas temáticos verificando 

relações entre uso, ocupação e tipos. Embora o enfoque morfológico – quanto à 

acessibilidade topológica e à forma dos edifícios – predomine como campo analítico, as 

discussões sobre o mercado imobiliário e o cosmopolitismo são subjacentes ao 

entendimento de como o conjunto edilício se expressa materialmente (figura 19).  

 

Figura 19: Esquema pensamento da estrutura da pesquisa. 
Fonte: elaboração própria. 

De acordo com Câmara e Davis (2008, p. 01), o Geoprocessamento38 consiste num 

conjunto de conceitos, métodos e técnicas que, a partir do processamento eletrônico de 

dados manipulados matematicamente, permite analisar relações geotopológicas e 

ambientais importantes para os estudos urbanos, com base em mapas, plantas e cartas 

associadas a coordenadas específicas. A topologia, estudo genérico dos lugares 

geométricos, abrange propriedades e relações dentre as quais se podem citar 

conectividade, contiguidade e pertinência (figura 20).  

 

Figura 20: Relações de conectividade, contiguidade e pertinência da estrutura do 
geoprocessamento. 

Fonte: http://www.ltc.ufes.br/geomaticsce/Modulo%20Geoprocessamento.pdf 

                                                             
38

O termo geoinformática tem sido melhor aceito pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), pois 
compreende informações relacionadas a recursos naturais, cartografias, transportes, comunicações, e outros por 
meio da informática. (http://www.sbc.org.br/).  

http://www.sbc.org.br/
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 Conforme Rodrigues (1990), o SIG oferece as seguintes vantagens: (1) 

processamento de dados espaciais obtidos de fontes diversas; (2) armazenamento, 

atualização, recuperação e correção de dados e (3) realização de procedimentos de análise 

e correlações.  

Programas específicos de computador têm favorecido a difusão do 

geoprocessamento enquanto ferramenta representacional, facilitando a análise de dados ao 

integrar diversas fontes e agrupamentos cartográficos. Esse conjunto de ferramentas 

computacionais recebe o nome de Sistema de Informações Geográficas (SIG) e se destina a 

atribuir localizações a elementos de uma cartografia, tomando como referência informações 

geográficas numéricas. Com isso, informações são combinadas e recombinadas de modo 

rápido e legível, permitindo avaliar ou contabilizar, por exemplo, quantos imóveis de uso 

comercial têm mais de um pavimento.  

Neste estudo, o SIG foi utilizado para observar agrupamentos de edifícios segundo 

uso e ocupação do solo. Um total de 644 edificações foi objeto desse procedimento, sendo 

que 234 foram classificadas em categorias edilícias para as quais se levaram em conta 

atributos físicos, visuais e urbanísticos (apêndice). Dois grupos gerais foram identificados: 

edifícios baixos e verticais. Dentre os primeiros foram elencadas 6 categorias sendo que 

dessas, 3 apresentam subcategorias que derivam do conceito  de  galpão decorado. Os 

edifícios verticais dispõem de 5 categorias. Neste estudo são analisadas as caixas murais 

dos edifícios buscando-se perceber neles efeitos da acessibilidade, do mercado imobiliário e 

do cosmopolitismo.  

O levantamento de uso e ocupação foi efetuado até a primeira quadra durante o 

primeiro semestre de 2010, considerando-se aqueles edifícios que acompanham a sua 

linearidade imediata (figura 21 e 22). Com isso buscou-se perceber se há relações de 

predominância entre uso, porte e categorias edilícias em eixos mais integrados, como meio 

de avaliar um possível efeito da acessibilidade na geração da diversidade de usos e tipos 

edilícios.  



45 
 

NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

 

 

Figura 21: Localização da área de estudo e identificação da Avenida Eng. Roberto Freire. 
Fonte: Adaptação própria a partir de mapas cedidos pela SEMURB. 

 

 

 

Figura 22: Delimitação do recorte objeto de estudo e área objeto de legislação específica. 
Fonte: SEMURB (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo), 2006. 
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Estudos que relacionam estrutura espacial, uso do solo e tipos edilícios, citados no 

item 1.1, demonstram que a acessibilidade tem gerado padrões distintos de movimento, o 

que por sua vez tem trazido efeitos como a alteração da malha. Essas alterações redefinem 

os padrões de movimento levando ao surgimento, desaparecimento e adaptação de 

agrupamentos edilícios, segundo um processo que se desenrola em etapas mais ou menos 

semelhantes em diversas localidades.  

Nessa perspectiva, considera-se a acessibilidade como fator central para a geração 

de movimento que, segundo Hillier (1993, p.31) exerce efeitos multiplicadores.  

...se as cidades são, como sempre se disse, „mecanismos de gerar 
contatos‟, pode-se entender que algumas localizações têm mais potencial 
do que outras porque têm mais subprodutos e isso dependerá da estrutura 
da malha e como aquelas áreas se relacionam a esta.  Tais localizações 
tenderão, portanto, a ter maiores densidades de desenvolvimento para 
aproveitar as vantagens do fato, e densidades mais altas tendem, por sua 
vez, a produzir efeito multiplicador. Isso irá, por sua vez, atrair novas 
construções e novos usos, para aproveitar as vantagens do efeito 
multiplicador. (HILLIER, 1996, p. 125). 

Os subprodutos a que Hillier (1996, p. 125) se refere são os efeitos gerados pela 

passagem entre origem e destino. Um exemplo disso é a disponibilidade de 

estabelecimentos de serviços e comércio no percurso. Esses subprodutos são determinados 

pela estrutura da malha viária cuja localização tem papel na potencialização de contatos e 

encontros, gerando diversidade de usos, densidades populacionais e arquiteturas 

específicas. Ainda a respeito do efeito multiplicador Hillier acrescenta que  

o fator movimento é tão central a esse processo que deveríamos deixar de 
considerar cidades como compostas de elementos fixos e elementos 
móveis e passar a ver as estruturas física e espacial como interligadas para 
criar aquilo que resolvemos chamar de „economia de movimento‟, na qual a 
utilidade do subproduto do movimento é sempre maximizada pela 
integração para então maximizar os efeitos multiplicadores que são a fonte 
principal da vida das cidades. (HILLIER, 1996, 126)

39
. 

 Sendo a teoria do movimento natural um dos enfoques mais explorados na LSE, 

houve desde os primeiros estudos, a preocupação em entender seus efeitos mediante 

artifícios gráficos que pudessem ser mensurados e que permitissem a visualização do 

movimento potencial decorrente da acessibilidade topológica. Para isso, adotou-se a 

representação linear, um dos recursos representacionais mais utilizados da Análise Sintática 

do Espaço (ASE), expressa por linhas retas que cobrem determinado sistema de espaços 

abertos traduzindo a possibilidade de movimento de pessoas e veículos. (HILLIER e 

HANSON, 1984; HILLIER, 1996; HOLANDA, 2002). Sistemas de barreiras e 

                                                             
39

 No original “Cities as movement economies” in HILLIER, B. Space is the machine, CUP, 1996. Traduzido por 
Edja Trigueiro e Diógenes Pereira, para uso em sala de aula.  
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permeabilidades geram acessos visuais, interferindo na predileção de pedestres e usuários 

de veículos por determinadas rotas. 

 Quando lançadas em aplicativos específicos essas linhas se convertem nos 

chamados mapas axiais (figura 23), que de acordo com Hillier et al. (1993, p.34) reúnem o 

conjunto do menor número de maiores linhas que cobrem todos os possíveis deslocamentos 

através dos espaços abertos, gerando uma matriz de conexões. A partir dela se pode 

quantificar a profundidade média de cada linha - menor ou maior facilidade que cada uma 

tem de se relacionar com as outras do sistema - tomando-se como referência o fator 

proximidade. Essas possibilidades de deslocamento resultam numa escala cromática que 

representa categorias hierárquicas de cores quentes para mais acessibilidade, e cores frias 

para menos acessibilidade. Medeiros (2006) ao explicar o método diz que “os mapas axiais 

revelam a capacidade de áreas ou eixos em concentrar movimentos mais ou menos 

intensos, somente pela configuração do sistema urbano” (MEDEIROS, 2008, p. 08), figuras 

23 e 24. 

 

 
Figura 23: Construção do mapa axial do bairro da Cidade Alta em Natal (anos 90). 

Fonte: MEDEIROS, 2006, p. 127. 
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Figura 24: Mapas axiais de conectividade e integração para a Cidade Alta (Natal/RN) nos anos 1990. 
Fonte: MEDEIROS, 2006, p.128. 

O sentido topológico dessa representação se sobrepõe ao geométrico. Assim sendo, 

a topologia consiste em relações espaciais que independem de forma e tamanho, opondo-

se às relações geométricas que se referem a elementos físicos quanto às dimensões, 

proporções, escalas, etc. A topologia, nos estudos de Hillier e Hanson (1984) e Hillier 

(1996), refere-se a proximidades, circunscrição, continuidade, descontinuidade, 

contiguidade, segregação e integração. 

Segundo Medeiros (2006) e Medeiros et al (2008) há estudos que revelam que 

assentamentos cultural e historicamente distintos apresentam similitudes quanto à 

configuração espacial (HILLIER, 2001 e KARIMI, 1997), o que pode ser explicado pelo 

sentido topológico: “mesmo que a geometria varie – como usualmente acontece – o 

comportamento topológico é aproximado” (MEDEIROS, 2006, p. 56). Holanda (2002, p. 96) 

compartilha dessa teoria quando discorre sobre as sanções físicas provocadas por barreiras 

e permeabilidades ao potencializar ou restringir o sistema de encontros que constituem a 

sociedade.  

Os conceitos sintáticos considerados aqui para fins de interpretação das 

representações gráficas são a conectividade e a integração. A conectividade refere-se 

à quantidade de linhas que se interceptam onde a linha mais intensamente cruzada tende a 

ser a mais acessível porque promove a penetração a várias outras menos conectadas 

(HILLIER et al., 1984, p.103). Da escala de valores de conectividade deriva a escala de 

integração, que leva em conta não apenas as interseções de cada linha per si, mas as 

interseções de todas as linhas de um sistema calculado e recalculado tantas vezes quanto 

seja o número de linhas componentes. A integração reflete, portanto, a profundidade média 

linear, que é o grau médio de dificuldade ou facilidade de encontrar ou alcançar um eixo, 

partindo-se de outro em relação a todos os demais do sistema (HILLIER et al, 1993, p. 119). 
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Para Hiller (1996), a medida de integração mede quão profunda, ou distante, uma linha axial 

está de todas as outras do sistema.  

Os valores de integração em mapas lineares são muito importantes para a 
compreensão do funcionamento dos sistemas urbanos porque, (...), a 
quantidade de movimento que ocorre em cada linha é fortemente 
influenciada por seu “valor de integração”, ou seja, pela forma como a linha 
está posicionada em relação ao sistema como um todo. (HILLIER, 1996, p. 
120). 

Diante dessa lógica, um sistema pode ser raso ou profundo quando se deseja 

designar sistemas muito ou pouco integrados (HILLIER et al, 1984, p.108), respectivamente. 

Holanda (2002, p. 103), com base nos estudos de Hillier (1984) e Hillier et al (1996), 

acrescenta que as medidas de integração admitem índices máximos de 0 a ∞, enquanto que 

as de conectividade, a partir de 1. 

Nos estudos que utilizam a ASE a integração tem sido usada para investigar 

aspectos de transformação (urbana, edilícia, etc.) admitindo valores sucessivos de 

quantificação da estrutura espacial em escalas distintas de inserção de determinado sistema 

- território, áreas metropolitanas, cidade, bairro, ruas/quadras, etc. Essa quantificação 

admite níveis a depender dos recortes espaciais considerados.  

Uma linha tem profundidade 2 em relação à linha raiz se há uma linha extra 

intervindo na passagem de um ponto para outro, e assim por diante (Hillier, 1989, p.10, 

Rigatti e Ugalde, 2010 p.7). Eixos diretamente conectados a uma determinada linha estão a 

um passo topológico dela, e as linhas diretamente conectadas a esses eixos estão a dois 

passos topológicos da primeira. Esse princípio determina as integrações globais e locais, 

que são as tortuosidades frequentemente preteridas em face de caminhos mais diretos, 

remetendo à lógica daquele que trafega no sistema espacial.  

Se todas as conexões são consideradas a partir de todos os eixos tem-se a matriz de 

integração global (Rn), onde R representa o raio de abrangência de mudanças de direções 

sucessivas a partir de determinado eixo (linha). Na integração local toma-se um número 

determinado de linhas em qualquer direção a partir de uma linha qualquer de origem, ou 

seja, o raio é restringido de modo que a estrutura de hierarquização apresenta linhas mais 

integradas em meio a um tecido mais segregado. Segundo Hillier (1996, p. 160) a maior 

parte dos estudos tem comprovado que adotar quantificações de integração local em três 

níveis (R3) pode traduzir com fidelidade as propriedades configuracionais locais, ou seja, 

“apenas até três linhas que seguem em qualquer direção a partir de determinada linha”.  

Hillier (1996) ainda esclarece: 
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Na verdade, a questão é ainda um pouco mais sutil e depende da duração 
normal das jornadas. Geralmente, podem-se prever melhor as densidades 
de movimento local de pedestres através do cálculo de integração do 
sistema até a terceira linha a partir de cada linha (integração raio-3), 
enquanto que carros ou rotas em larga escala (desde que não através de 
áreas locais, onde a raio-3 oferece melhor potencial de previsibilidade) 
depende de medidas de integração de raios maiores porque as jornadas de 
carro são geralmente mais longas obrigando os motoristas a ler a matriz de 
rotas possíveis segundo uma lógica em escala mais ampliada do que 
aquela necessária à locomoção dos pedestres. (HILLIER, 1996, p. 119) 

Portanto, na integração global, considera-se o número médio de passos topológicos 

para ir de uma linha a todas as demais, através dos menores caminhos, e na integração 

local esse número de passos é limitado (a 2, 3, 4...mudanças de direção) partindo-se de 

qualquer uma das linhas (figura 25 a e b). 

Linhas fortemente integradas podem estar agrupadas em um ou mais setores do 

sistema, definindo núcleos de integração (figura 25 a e b) que, segundo Hillier et al. (1984, 

p. 115), são o conjunto de linhas que apresentam os valores de integração mais altos no 

sistema de espaços abertos.  

 

 
a) Zona Norte da cidade de Porto Alegre - 

Integração global (Rn) 
b) Zona Norte da cidade de Porto Alegre – 

Integração local (R3) 
Figura 25: Zona Norte da cidade de Porto Alegre com (a) integração global – Rn, (b) local – R3 e 

núcleos de integração. 
Fonte: http://urbanismo.arq.br/metropolis/wp-content/uploads/2009/09/Lendo-e-Medindo-a-

Cidade.pdf. Sem escalas. 

Estudos como os de Hillier (1999), Carvalho e Trigueiro (2007) e Trigueiro e 

Medeiros (2007) são referenciais na aplicação da integração para investigar o grau de 

transformação em diversos enfoques, tais como: a remodelação da estrutura espacial, seja 

http://urbanismo.arq.br/metropolis/wp-content/uploads/2009/09/Lendo-e-Medindo-a-Cidade.pdf
http://urbanismo.arq.br/metropolis/wp-content/uploads/2009/09/Lendo-e-Medindo-a-Cidade.pdf
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pela expansão da malha, seja por intervenções40 (figura 26) ou mudanças de tipos edilícios 

pela incidência da diversidade de usos (figura 27). 

  
Figura 26: Representação axial da malha viária 

de Natal em sucessivos estágios com a evolução 
de integração global depois da ponte Forte-

Redinha. 

Figura 27: Fragmento do sistema de informação 
geográfica mostrando os usos e a aparência das 
edificações entre 2000 e 2007 no bairro do Tirol. 

Fonte: CARVALHO E TRIGUEIRO, 2007, p 04.  Fonte: CARVALHO E TRIGUEIRO, 2007, p. 05  

Vargas (2003, p. 20) complementa que em um núcleo de integração as linhas mais e 

menos integradas são aquelas com menores e maiores médias de distâncias, 

respectivamente. Com isso o autor retoma o princípio da profundidade na hierarquização da 

cidade abordado por Hillier et al (1984) e Hillier (1996).  

Para efeito de análises do presente estudo, a integração global (Rn) e a integração 

local (R3) foram consideradas em bases cartográficas de 1970, 1980,  1990, e dos dias 

atuais (2002 com correções). Nessa última representação axial a avenida já faz parte do 

núcleo de integração de Natal como se verá nas análises.  

Dentre os instrumentos computacionais41 de quantificação desses conceitos o mais 

utilizado é o software Depthmap® desenvolvido pela equipe de pesquisadores da University 

College of London. Os mapas axiais gerados pelo Depthmap® apresentam índices 

numéricos para conectividade e integração, bem como escalas cromáticas onde as vias em 

vermelho intenso são as mais conectadas e integradas e, em azul, as mais profundas e 

segregadas.  

No presente estudo, os mapas axiais gerados em Depthmap®, para as décadas de 

1970, 1980 e 1990 contribuíram para entender o papel da Avenida Eng. Roberto Freire 

                                                             
40

 O enfoque principal do trabalho de Trigueiro e Medeiros (2007) é o efeito da construção da Ponte Nilton 
Navarro (Ponte Forte-Redinha) na acessibilidade, uso do solo e transformação edilícia de bairros como Ribeira, 
Petrópolis e Areia Preta. 
41

Axman®, Orange Box® e Ovation® para computadores Macintosh e Spatialist®, Axwoman® e Mindwalk®, 
para PCs. 
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enquanto eixo acessível nesses recortes temporais (adotando Rn e R3). Entretanto, valores 

de integração em mapas de continuidade gerados pelo Mindwalk® para a área de 

abrangência da Roberto Freire dos dias atuais se mostraram mais precisos porque, 

conforme Figueiredo et al (2004, p. 161), eles representam melhor linhas curvas e sinuosas, 

como é o caso da Roberto Freire. 

Os mapas de continuidade42 permitem que uma via sinuosa representada por várias 

linhas retas possa ser interpretada como entidade única porque podem ser calibradas para 

desconsiderar interseções quando as linhas que se cruzam definem um ângulo de até 

determinado grau (geralmente 35 e 45 graus). Assim como nos mapas axiais, conectividade 

e integração são calculáveis nos mapas de continuidade (figuras 28, 29 e 30).  

 

Figura 28: Três representações axiais. A última delas (da esquerda para direita) consiste na idéia 
central da linha de continuidade. 

Fonte: FIGUEIREDO et. al, 2005, p. 162. 

 
Figura 29: Processo de construção de uma linha de continuidade. 
Fonte: Modificado a partir de FIGUEIREDO et. al., 2005, p. 162. 

                                                             
42

 Mediante o uso do software Mindwalk®, desenvolvido por Figueiredo (2004). 
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a)Integração Global (Rn) sem continuidade b)Integração Global (Rn) com continuidade 

Figura 30: Trecho da Avenida Eng. Roberto Freire – Integração Global (Rn) com e sem continuidade. 
Linhas adjacentes com hierarquias diferenciadas. 

Fonte: Adaptação a partir de mapa cedido pela base de pesquisa MUsA. Sem escalas. 

No caso da avenida, os mapas de continuidade são úteis porque unem fragmentos 

de linhas que podem ser facilmente entendidas como entidades únicas topologicamente, 

facilitando a interpretação dos níveis de acessibilidade em face à ocorrência de tipos 

edilícios em trechos mais ou menos integrados (figura 31). Neste estudo, em razão da 

diferença do parcelamento observada entre loteamentos e conjuntos habitacionais, os 

mapas de continuidade foram aplicados em seis diferentes trechos da avenida, como se 

verá nos capítulos 2 e 3.  

 

Figura 31: Mapa temático georeferenciado. Integração Global (HH-Rn) e uso do solo. 
Fonte: Adaptação sobre base de dados fornecida pela MUsA. 
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2 – SOBRE A AV. ENG. ROBERTO FREIRE – HISTÓRIA, CONFIGURAÇÃO 

ESPACIAL E FORMA EDILÍCIA 

 Neste item serão abordadas questões referentes à contextualização histórica da área 

levando em conta configuração, uso e ocupação. A acessibilidade topológica será analisada 

em sua relação com Natal e com áreas adjacentes, seguindo recortes sucessivos de 

abrangência temporal – dos anos 70 aos dias atuais. 

2.1 – Trajetória da ocupação  

 A Avenida Eng. Roberto Freire localiza-se na porção administrativa sul da cidade do 

Natal, compreendida entre o cordão dunar conhecido como Parque das Dunas e os bairros 

de Capim Macio e Ponta Negra. Ela se conecta à BR101, à Via Costeira e à Rota do Sol, 

que dão acesso a boa parte dos bairros da cidade, bem como às praias do litoral norte e sul 

(figura 32).  

 A avenida tem cerca de 4,5 km de extensão e corta os bairros de Capim Macio e 

Ponta Negra, desde a BR101 até a praia de Ponta Negra, passando pelo Parque das 

Dunas. É classificada pelo atual plano diretor de Natal43 como Via Estrutural da Classe 

Arterial I, conferindo penetração aos bairros por onde passa e para onde desembocam ruas 

de menor tráfego. Está em uma área de Zonas de Adensamento Básico, Controle de 

Gabarito, Preservação Ambiental (ZPA) e Interesse Turístico (ZET), como mostra a figura 

33. Ainda de acordo com o plano diretor a densidade demográfica atual dos bairros de 

Capim Macio e Ponta Negra está entre 60 e 100 hab/ha e 40 e 60 hab/ha, respectivamente. 

 

                                                             
43

 Lei complementar 082, aprovada no dia 21 de junho de 2007. 
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Figura 32: Mapa da divisão administrativa de Natal mostrando a Av. Eng. Roberto Freire no contexto 

da cidade, suas conexões viárias e as duas pontes que ligam as Zonas Sul e Norte. 
Fonte: SEMURB (Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo), 2010 
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Figura 33: Mapa adaptado das Áreas Especiais de Natal. Destaque para a região onde se insere a 

Avenida Eng. Roberto Freire. 
Fonte: SEMURB (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo), 2010. 

 

Historicamente, entre os anos de 1960 e 1980, a Avenida Eng. Roberto Freire era 

uma estrada carroçável ao redor da qual se concentravam colônias de pescadores (Vila de 

Ponta Negra), propriedades rurais e casas de veraneio - pertencentes, na maioria dos 

casos, a membros da classe média alta local que, aos poucos, as foram negociando para a 

incorporação imobiliária (conjuntos e loteamentos).  
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Imagens aéreas dão conta da disponibilidade de terras e da estrutura viária dos anos 

1970 (figuras 34, 35 e 36) ao redor da avenida, que além de já dispor de um equipamento 

comercial (galpão comercial)44 e outro de lazer (campo de treinamento de futebol), conduzia 

à Base de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno pela rodovia RN 063 (hoje Rota 

do Sol). A partir da segunda metade da mesma década, conforme Leite (2005) incidiu sobre 

a área uma produção imobiliária na forma de conjuntos habitacionais45 financiados pelo BNH 

para uma demanda de renda média e média-baixa (a partir de 6 salários mínimos). Ao 

mesmo tempo aconteciam investimentos em infraestrutura para consolidar uma rede viária 

turística partindo da BR101 até a Via Costeira e Rota do Sol (figuras 35 e 36). 

Entretanto, a avenida não respondia sozinha pela expansão da cidade na direção 

centro-sul nessa época. O incremento populacional da cidade em decorrência da instalação 

de um parque industrial (distritos industriais de Parnamirim, Extremoz, São Gonçalo do 

Amarante, e Macaíba), da Petrobrás, de empresas estatais de infraestrutura46, atividades de 

ensino47, administrativas48, lazer49 e aeroespaciais50 favoreceu a atuação das cooperativas e 

institutos de habitação (COHAB-RN e INOCOOP-RN) em diversas frentes de ocupação 

(SILVA, 2010, p. 242). Como consequência houve um redesenho da estrutura viária através 

de avenidas como a Sen. Salgado Filho, Hermes da Fonseca, Prudente de Morais, Cap. Mor 

Gouveia, Airton Sena51, Bernardo Vieira52 na região centro-sul, e Tomaz Landim, João 

Medeiros Filho na região norte (GOMES, 2009, p. 67, in: Clementino et al., 2009), como 

mostrado na figura 37. 

 

 

 

 

 

                                                             
44

 Pertencente ao empresário e proprietário de terras João Veríssimo. 
45

 Leite (2005) identifica, através de entrevistas, que promotores imobiliários da época utilizavam o fator 
proximidade do centro como justificativa de implantação desses empreendimentos. 
46

  COSERN e TELERN. 
47

  UFRN.  
48

  Centro Administrativo do Estado. 
49

  Machadão (Estádio de Futebol João Machado). 
50

  Laboratório Nacional de Pesquisas Espaciais, Centro de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno, 
Catre (formação de pilotos).  
51

 Em meados da mesma década, 1980, o IPE também realizou alguns empreendimentos residenciais modestos 
destinados a servidores do Estado com renda média-baixa. Isso exerceu importante impulso ocupacional no 
sentido do município de Parnamirim, dinamizando a ocupação entre a BR101 e a Avenida Ayrton Senna.  
52

 A Avenida Bernardo Vieira atualmente é um dos eixos de maior integração da cidade do Natal. 
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 Estrada de Ponta Negra 

 Acesso para a base de 
lançamento de foguetes 
da Barreira do Inferno 
pela  Rota do Sol 

 Lot. Cidade Jardim 

 Lot. Capim Macio 

 Vila de Ponta Negra 

 Área militar e reserva 
ambiental do Parque 
das Dunas 

 Praia de Ponta Negra 

 Campo de treinamento 

do América Futebol 

Clube 

 Galpão Comercial (hoje 

supermercado 

Nordestão) 

Figura 34: Vista aérea da Estrada de Ponta Negra e imediações em 1974. 
Fonte: SEMURB, 2010. 

Nota: adaptação própria a partir de imagem cedida pela SEMURB. 

 

 

a)Viaduto de Ponta Negra com  BR101 
(fins da déc. 1970). 

 
b)Av. Eng. Roberto Freire com acesso para 
Via Costeira (fins da déc. 1970) e com 
Conjunto Ponta Negra. 

BR101 Av. Eng. 
Roberto Freire  

Via 
Costeira 

BR101 Av. Eng. 
Roberto Freire 

Via  
Costeira 

Figura 35: Viaduto de Ponta Negra (a) e Via Costeira (b) depois de 1975. 
Fonte: Elaboração a partir de mapa da SEMURB (2010), SILVA JÚNIOR (2007) e CD Natal 

400 anos. 
Nota: sem escalas. 
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a)Vista do Morro do Careca pela “Estrada de 

Ponta Negra” na década de 1960. 
b) Vista do Morro do Careca pela Av. Eng. 

Roberto Freire nos dias atuais. 
Figura 36: Aspecto do Morro do Careca pela Av. Engenheiro Roberto Freire em dois 

momentos. 
Fonte: CD Natal 400 anos e visitas de campo. 

 

A expansão da cidade do Natal com ênfase na produção de conjuntos habitacionais 

remonta aos anos 1960, na gestão do então governador Aluísio Alves (1961-1966)53 com a 

construção do Conjunto Cidade da Esperança, na zona oeste, fruto da parceria entre a 

Fundação de Habitação Popular e a USAID54 (governo norte-americano).  

Segundo Morais (2004, p.115), nessa época, a crise habitacional no contexto 

nacional levou à criação da COHAB-RN (1964) e do INOCOOP-RN55 (1967) com o primeiro 

direcionando empreendimentos para demandas de menor renda (entre 3 a 5 salários 

mínimos), na zona norte, e o segundo, de renda mais alta  (a partir de 6 salários mínimos), 

na zona sul (figura 37). 

A autora acrescenta que a escassez de terrenos em regiões mais centrais da cidade, 

a não aceitação de alguns cooperados em morar na zona norte por causa da incidência de 

conjuntos da COHAB-RN e a proximidade das terras do exército teriam sido os motivos para 

a concentração dos empreendimentos do INOCOOP-RN na zona Sul. Além disso, o fácil 

acesso à região central da cidade era uma das exigências do BNH na alocação de recursos.  

                                                             
53

 http://tribunadonorte.com.br/print.php?not_id=86758 
54

 United States Agency of International Development. 
55

 Morais contabiliza 09 empreendimentos em Ponta Negra; 05 em Neópolis; 03 em Capim Macio, Pitimbu e 
Candelária; 02 em Lagoa Nova e Candelária. No caso da zona norte há 08 empreendimentos distribuídos nos 
bairros do Pajuçara e Potengi (MORAIS, 2004, p. 115). 
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Figura 37: Mapeamento dos principais conjuntos habitacionais e eixos viários. 

Fonte: Elaboração a partir de mapa da SEMURB. 
 

Nos anos de 1980 o BNH é dissolvido, fazendo diminuir os investimentos em 

habitação mediante o SFH (Sistema Financeiro de Habitação). Inaugurou-se um período de 

produção privada de moradias por incorporação imobiliária, fortalecendo assim o mercado 

imobiliário e a capitalização do setor (MORAES, 2004, p. 118). 

Portanto, segundo Ferreira (2006), a expansão da cidade através da produção de 

moradia não somente apontou para a consolidação atual dos limites da Região 

Metropolitana de Natal, mas principalmente para a formação de vazios urbanos em 

decorrência da proliferação desses empreendimentos habitacionais e da participação dos 
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parques industriais como pólos direcionadores do transbordamento dessa produção 

imobiliária. 

A partir dos anos de 199056, tem-se percebido uma tendência cada vez maior por 

parte dos natalenses de classe média de se transferir para a região entre Natal e 

Parnamirim, mais precisamente o bairro de Nova Parnamirim. Construtoras57 de grande 

porte têm implantado torres58 de mais de 10 pavimentos em áreas de conexão entre as 

Avenidas Ayrton Senna e a Rota do Sol, esta última com acesso à Roberto Freire e ao 

bairro de Cidade Verde, novo reduto de condomínios e de forte atuação da produção 

privada de moradias. Contemporaneamente, construtoras têm apresentado interesse em 

investir na cidade mediante novas modalidades de programas federais de financiamento59.  

Ao mesmo tempo em que ocorria essa produção imobiliária entre as décadas de 

1970 e 1990, o Rio Grande do Norte entra na agenda dos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento Turístico do Nordeste, o que também fez expandir o perímetro urbano da 

cidade do Natal, reestruturando sua rede viária e assegurando a importância de algumas 

avenidas, como é o caso da Roberto Freire.  

Conforme Lopes Júnior (1997) e Fonseca (2004) desde a década de 1960, antes 

mesmo da execução desses Planos Nacionais, as potencialidades turísticas da cidade 

foram percebidas pela SUDENE (Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste) 

como alternativa para o desenvolvimento regional. Lopes Júnior ainda esclarece que só em 

1972 é que o Governo do Estado do Rio Grande do Norte decide pela criação da Emproturn 

(Empresa de Promoção do Turismo no Rio Grande do Norte). É nesse contexto que surgem 

o Hotel Reis Magos (1965) na praia do Meio e o Hotel Ducal (1972) na Cidade Alta, por 

exemplo.  

O projeto Parque das Dunas/Via Costeira (década de 1980) e mais tarde o projeto 

Rota do Sol (década de 1990) foram ações desse plano que objetivou alavancar o turismo 

de massa no Rio Grande do Norte (figura 38). Gomes (2009, p 57) registra que isso 

fortaleceu a atuação do capital imobiliário, realçando o caráter da Roberto Freire não só 

como via de passagem, mas como via de acesso às praias do litoral sul, como Pirangi 

(Parnamirim), Búzios e Tabatinga (Nízia Floresta).  

                                                             
56

 Por outro lado, Silva (2010) constata que depois do Plano Diretor de 1994 o bairro que mais cresceu em 
termos imobiliários com ênfase na produção privada de moradias foi Capim Macio.  
57

 A exemplo da ECOCIL. 
58

 Condomínios Flórida e Califórnia Gardens, Parque Itatiaia e Campos do Serrado, Jardim Arco-Íris e Uruaçu.  
59

 É o caso da construtora MRV que tem financiado seus empreendimentos pelo Programa Minha casa Minha 
Vida.  
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a) Viaduto de Ponta Negra com 

BR101. 

 
b) Via Costeira 

 
c) Rota do Sol 

Figura 38: Conexão da Roberto Freire com Via Costeira, Viaduto de Ponta Negra (BR101) e Rota do 
Sol. 

Fonte: Modificado a partir de http://img710.imageshack.us/img710/3585/img011t.jpg e SEMURB, 
2009. 

 

Segundo Fonseca (2004, p. 123) a Via Costeira promoveu o ganho de tempo no 

deslocamento entre conjuntos e loteamentos em torno da Eng. Roberto Freire e os bairros 

centrais da cidade, ou seja, a ampliação do parque habitacional de Natal destinado a 

camadas de rendas específicas era questão subjacente à consolidação de uma rede viária 

que estimulasse o fomento do turismo. Basta ilustrar que atualmente uma boa parcela da 

população que mora no Conjunto Ponta Negra, por exemplo, usa a Via Costeira para se 
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deslocar até os bairros centrais como Petrópolis, Tirol, Cidade Alta e Ribeira60. A relação 

que a avenida objeto desse estudo conserva com a acessibilidade para o centro mediante a 

Via Costeira pode ser confirmada quando Abramo (2001, p. 23)  afirma que  

as diferenças de localização são reduzidas a uma única variável „distância 
do centro da cidade‟, (...), onde os indivíduos encontram ofertas de trabalho. 
Assim a escolha de uma localização residencial significa, acima de tudo, 
uma escolha da distância e do deslocamento cotidiano entre o local de 
trabalho (...), de um lado, e a residência, do outro (ABRAMO, 2001, p. 23). 

  Acrescente-se que os investimentos do PRODETUR/NE não só preparariam a 

cidade com uma nova infraestrutura viária, como constatado por Ferreira e Silva (2008), mas 

principalmente abririam as portas para os investimentos imobiliários privados no setor 

turístico. A Via Costeira, por exemplo, interligou praias urbanas61 de Natal e abrigou o 

parque hoteleiro local estabelecendo uma relação de urbanidade entre o centro da cidade e 

a praia de Ponta Negra, o que colaborou com a transformação gradual de casas de veraneio 

em hotéis e pousadas (SILVA, 2010). 

A propósito do processo de urbanização turística de Natal na direção centro-sul 

Lopes Júnior (1997) reforça:  

Essa dinâmica espraia-se de Ponta Negra em direção à Avenida Salgado 
Filho, contornando o Parque das Dunas e impondo uma nova paisagem ao 
largo da antiga “Estrada de Ponta Negra”, a atual avenida Eng. Roberto 
Freire. Margeada por shoppings, restaurantes e condomínios para a classe 
média local, essa avenida, em permanente mutação, não apenas expressa 
a urbanização turística da cidade, mas também funciona como referência 
para a construção social de Natal como cidade do prazer (LOPES JÚNIOS, 
1997, p.38).  

Diante disso, o processo de integração costeira que envolveu a capital tem como 

motivador, segundo Ferreira et al (2008) o turismo de sol e mar62,  conceito que tem relação 

com a disponibilidade de um litoral acolhedor e que foi capaz de moldar a simbologia da 

“Cidade do Sol” mediante modelos de investimentos direcionados ao turismo (FERREIRA 

ET AL, 2008, p. 05). Essa integração tem sido favorecida por vias ao modelo free way e 

strips (FERREIRA E MARQUES, 2000, p.6), eixos de trânsito livre para veículos em 

velocidade e corredor viário comercial de forte apelo publicitário. 

 A duplicação da Roberto Freire e sua interligação com a Via Costeira estimularam a 

fixação de camadas de maior renda durante os anos 1980 e 1990. Isso se notabilizou nos 

                                                             
60

Nessas áreas o dinamismo do setor de comércio e serviço, a partir dos anos de 1980 (CARVALHO, 2007 e 
TRIGUEIRO E MEDEIROS, 2007) significou uma dilatação do centro ativo da capital. 
61

 Praia do Meio, dos Artistas e do Forte e a Praia de Ponta Negra. 
62

 Segundo Ferreira et al (2008) as praias, sol intenso e belezas naturais tornaram-se um atrativo para visitantes 
nacionais e, principalmente, internacionais. 
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loteamentos e conjuntos habitacionais que acompanham a linearidade da avenida, como é o 

caso dos loteamentos Sayonara, Ipê e Capim Macio e o conjunto Village dos Mares. 

Portanto, a partir dos anos 1960 (gráficos 01, 02 e 03), tanto do ponto de vista do 

parcelamento do solo como da ocupação, o interesse imobiliário na região se intensificou 

(figuras 39, 40, 41 e 42) apontando, mais recentemente, para um maior adensamento de 

áreas livres (figura 43). A diferença de parcelamento entre loteamentos e conjuntos foi 

decisiva para as análises do capítulo 3, onde são correlacionados e inter-relacionados 

formas, usos e tipos. 

 

 

TABELA DE LOTEAMENTOS E CONJUNTOS DA AVENIDA ENG. ROBERTO FREIRE 
Cód. Nome  Bairro Antigo Proprietário Data (aprovação e/ou registro) 

01 Loteam. Três Estrelas Neópolis Sr. José Leandro 27/07/1951 

02 Loteam. Parque São Mário Capim Macio 
Sra. Adalgiza Medeiros 

Freire 
03/12/1963 

03 Loteam. Parque Nuporanga Capim Macio 
Sr. José Ulisses de 

Medeiros 
14/06/1961 

04 Loteam. Parque São Vicente Capim Macio Vicente Matins Fernandes 26/12/1963 

05 Loteam. Marina Praia Sul Capim Macio 
Construtora Meira e Meira 

Ltda 
Aprov. 1985/Reg. 1986 

06 Loteam. Central park Ponta Negra *** 1990 

07 Loteam. Cidade jardim Capim Macio 
Sr. João Veríssimo da 

Nóbrega 
Aprov. 1978/Reg. 1973 

08 
Loteam. Parque São 

Francisco 
Ponta Negra 

Sr. Francisco Porto dos 
Santos 

08/08/1960 

09 Loteam. 59 Ponta Negra F.G. Pedroza Irmãos 11/01/1954 

10 Loteam. Parque Jangada Ponta Negra Sr. Daniel Serquiz Elias Aprov. 1967/Reg. 1963 

11 Loteam. M. Martins e CIA Ponta Negra *** *** 

12 Loteam Sayonara Capim Macio *** 1980 

13 Conj. dos Professores Capim Macio Ecocil 1977 

14 Conj. Ponta Negra Ponta Negra Sr. Osmundo Farias 1978 

15 Conj. Alagamar Ponta Negra Sr. Osmundo Farias 1979 

16 Conj. Vilage dos Mares Capim Macio *** 1980 
 

Figura 39: Mapeamento e dados loteamentos e conjuntos da Avenida Eng. Roberto Freire. 
Fonte: SEMURB (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo), 2010. 
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Fonte: SEMURB (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo), 2010. 

 
Fonte: SEMURB (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo), 2010. 

 
Fonte: SEMURB (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo), 2010. 
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Figura 40: Mapa modificado para mostrar conjuntos habitacionais e ocupação de um trecho da então 

Estrada de Ponta Negra em 1978. 
Fonte: SEMURB e Oliveira e Monteiro (2005, p. 17). 

Nota: sem escalas. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Avenida Eng. Roberto 

Freire (antiga Estrada 

de Ponta Negra)  

09 

10 

01 – Conjunto Mirassol (1972) 
02 – Loteamento Cidade Jardim (1950) 
03 – Conjunto dos Professores da UFRN (1977) 
04 – Loteamento José Leandro (1951) 
05 – Loteamento Parque São Mário (1963) 
06 – Loteamento Parque Nuporanga (1961) 
07 – Loteamento Parque São Vicente (1963) 
08 – Conjunto Ponta Negra (1978) 
09 – Futuros Loteamentos Marina Praia Sul e Central Park 
(décadas de 1980 e 1990) 
10 – Futuros Loteamento Village dos Mares e Sayonara 
(década de 1980) 
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Figura 41: Mapa modificado para mostrar loteamentos, conjuntos habitacionais e ocupação da 
Estrada de Ponta Negra em 1984. Implantação de outros novos empreendimentos em áreas 

residuais.  
Fonte: SEMURB e Oliveira e Monteiro (2005, p. 17). 

Nota: sem escalas. 
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01-Loteamento Sayonara (década de 1980) 
02-Conjunto Village dos Mares (década de 1980) 
03-Conjunto Universitário completo (1977-
década de 1980) 
04-Loteamento Ipê (década de 1990) 
05-Loteamento Capim Macio (década de 1990) 
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Freire (antiga Estrada de 

Ponta Negra)  
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Figura 42: Mapa figura-fundo do parcelamento e linearidade, nos dias atuais. 
Fonte: Adaptação própria conforme mapa de Natal do ano de 2006, cedido pela SEMURB. 

 

 

 

Figura 43: Mapa figura-fundo da evolução da massa edificada em 10 anos (2000 a 2010) às margens 
da Roberto Freire. 

Fonte: Adaptado a partir de mapa de Natal do ano de 2000 (CAERN) e 2010 (SEMURB). 
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Desde então, os tipos edilícios que hoje se encontram nas laterais da via respondem 

à elevada acessibilidade topológica a partir da máxima visualização para quem trafega em 

automóvel em movimento, transformando-os em “envelopes publicitários” (figuras 44 e 45). 

Essa estrutura é suavizada em parte da sua extensão pela presença do Parque das Dunas 

no lado oposto, ladeado por um calçadão construído em meados dos anos 2000 (figura 50 

b). 

  
a) Letreiros da Roberto Freire b) Calçadão entre a avenida e o Parque das 

Dunas. 
Figura 44: Aspecto da Avenida Eng. Roberto Freire nos dias atuais: a strip local. 

Fonte: http://www.fotec.ufrn.br/index.php/FotojoRN/Caminhando-entre-conhecidos-Calcadao-da-
Roberto-Freire-mostra-seu-verdadeiro-valor.html e visitas de campo. 

 

 
Figura 45: Las Vegas Strip nos anos 1960, época dos estudos de Venturi em Aprendendo com Las 

Vegas. A cidade da autoestrada e dos estacionamentos. 
Fonte: www.earlyvegas.com/the_strip.html. 

 

Entre 2000 e 2001, um trecho do bairro de Ponta Negra foi classificado como Zona 

Adensável63 no Plano Diretor, o que permitiu a construção de empreendimentos verticais 

(figura 46).  

De acordo com Araújo e Francisco (2009), apesar da crise financeira ocorrida em 

2008, que bloqueou temporariamente os investimentos vindos do capital estrangeiro e de 

setores a eles relacionados, a avenida ainda é frequentemente lembrada pela “invasão dos 

gringos”, em virtude da exploração turística e do entretenimento. A retração desse setor por 
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 Segundo Araújo e Francisco (2009) essa classificação permitiu que a capacidade de construção nos terrenos 
quase duplicasse, elevando imediatamente o preço do metro quadrado dos seus terrenos. 

http://www.fotec.ufrn.br/index.php/FotojoRN/Caminhando-entre-conhecidos-Calcadao-da-Roberto-Freire-mostra-seu-verdadeiro-valor.html
http://www.fotec.ufrn.br/index.php/FotojoRN/Caminhando-entre-conhecidos-Calcadao-da-Roberto-Freire-mostra-seu-verdadeiro-valor.html
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ocasião dessa crise fez reaquecer o mercado interno destinado a camadas de renda popular 

e de classe média local em outras localidades da região metropolitana de Natal64.  

 
 

 

Independente dos novos empreendimentos tanto residenciais como comerciais se 

localizarem nas franjas da avenida, eles têm dependido cada vez mais do fator paisagem 

como valor de troca, como esclarece Nobre (2001). O autor relata que no início dos anos 

1990 os anúncios focavam a moradia em áreas tradicionais como Tirol e Petrópolis. Em 

meados da mesma década esse foco se deslocou para Ponta Negra como área potencial de 

moradia em condomínios verticais65 nos quais a proximidade da Roberto Freire e a 

paisagem foram usadas como argumento para comercialização (figura 47). 
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 Parnamirim, Nova Parnamirim, Planalto, Cidade Satélite, Petrópolis, Lagoa Nova, Tirol e Barro Vermelho.  
65

 Isso coincide com a década em que a região mais se beneficiou dos investimentos advindos do 
PRODETUR/RN, como já foi comentado anteriormente. 

 

 
 

Figura 46: Destaque do trecho verticalizado da Avenida Eng. Roberto Freire e urbanização da orla. 
Fonte: Elaboração própria a partir de mapa cedido pela SEMURB, visitas de campo e acervo de 

Nobre (2011). 
Nota: sem escalas. 
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a)Localização do empreendimento b) Equipamentos do empreendimento 

 
c) Paisagem do Morro do Careca 

Figura 47: Folder de empreendimento residencial em Ponta Negra. (a) Proximidade da Roberto 
Freire, (b) o empreendimento, (c) o apelo paisagístico como marketing. 

Fonte: Construtora Delphi. 

Atualmente, a paisagem que se desvela da avenida tem suscitado outro tipo de 

manifestação: o questionamento a respeito da construção de empreendimentos verticais 

obstrutivos à unidade paisagística do Morro do Careca, com o envolvimento de esferas 

sociais e públicas66 no sentido de impedir ou retardar o adensamento excessivo e o 

aniquilamento da referência maior da identidade do lugar (figuras 48 e 49).  

  
Figura 48: Charge de Túlio Ratto simulando 

adensamento do Morro do Careca. 
Figura 49: Charge de Edmar Vianna satirizando 
conflito entre construtoras e movimentos sociais. 

Fonte: 
http://sospontanegra.wordpress.com/2010/06/04/

charges-espigoes-e-emissario-submarino/ 

Fonte: 
http://sospontanegra.wordpress.com/2010/06/04/

charges-espigoes-e-emissario-submarino/ 

  

O desenvolvimento da Roberto Freire tem mostrado que o fator cênico aliado à 

difusão de um mercado imobiliário alimentador do turismo parece ser um dos grandes 

motivos da transformação de sua arquitetura. Hoje, o que há no decorrer da avenida é a 

diversidade de usos que caracterizam uma supervalorização fundiária e uma nova 
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 A exemplo do Ministério Público do RN. 
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centralidade em formação. Sua linearidade e o consequente favorecimento ao trânsito de 

veículos vêm estimulando o surgimento de uma arquitetura como suporte de propaganda e 

que se destaca na paisagem: uma vitrine a céu aberto expondo modelos arquitetônicos que 

parecem obedecer a ditames mercadológicos. 

De forma geral, o processo de mudança de usos – para comercial – que atingiu a 

Roberto Freire não decorreu conforme se verificou em estudos sobre outras localidades, de 

edifícios antes residenciais que foram retalhados, amalgamados, demolidos ou substituídos. 

Em maior parte isso se deve à esparsa ocupação que, embora carente de registros das 

primeiras habitações dos loteamentos e propriedades rurais, pode-se supor que deram lugar 

de imediato a empreendimentos resultantes da acessibilidade e da pressão imobiliária, 

principalmente a partir dos anos 1990, impulsionando à formação de uma nova centralidade.  

2.2 – Trajetória da configuração: conectividade e integração 

 A partir de mapas cartográficos (em papel e digital) da SEMURB e CAERN dos anos 

de 1978, 1984 e década de 1990, e mapas axiais dos anos 1970, 1980 e 199067 foi possível 

construir uma breve perspectiva evolutiva do desenvolvimento da Avenida Eng. Roberto 

Freire no contexto da estrutura viária, visando explorar níveis distintos de acessibilidade 

desde a década de 1970 em relação à Natal. Os valores numéricos de conectividade e 

integração são correlacionados a outras variáveis, tais como usos do solo, gabaritos e tipos 

edilícios. 

 No mapa axial de Natal (figura 50) a linha mais conectada é a que corresponde a 

Avenida Salgado Filho, que se prolonga ao norte na Avenida Hermes da Fonseca e ao sul 

na BR101. 

                                                             
67

 Resultantes de estudos anteriores desenvolvidos por pesquisadores vinculados ao grupo de pesquisa em 
Morfologia e Usos da Arquitetura – MusA. 
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Figura 50: Representação axial de Natal – Conectividade. Destaque para a região onde se insere a 

Avenida Eng. Roberto Freire. 
Fonte: Elaboração própria a partir de mapa axial cedido pela base MUsA (Morfologia e Usos da 

Arquitetura). 

 

A profundidade média da estrutura viária de Natal, a partir dessa linha é 11, ou seja, 

são necessárias 11 mudanças de direção, em média, a partir dela, para percorrer toda a 

estrutura linear. A profundidade média serve de base para que seja calculada a integração 

RR (em 11 níveis), medida intermediária entre a acessibilidade global (Rn) e local (R3). A 

partir dos índices de integração global (Rn) e local (RR) pode-se ver que o aspecto entre os 

dois  mapas é semelhante, com o núcleo de integração se espalhando em direção à região 
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da avenida. Praias de municípios vizinhos68 assumem destaque do ponto de vista da 

integração na representação RR (figuras 51 e 52). 
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Figura 51: Representação axial de Natal – Integração Global HH (Rn). Avenida Eng. Roberto Freire 

no núcleo de integração da cidade. 
Fonte: Elaboração própria a partir de mapa axial da base MUsA (Morfologia e Usos da Arquitetura). 
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 Cotovelo e Pirangi, pertencentes à Parnamirim. 
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Figura 52: Representação axial de Natal – Integração Local HH (R11). Destaque para os núcleos de 

integração e destinos turísticos da RMNatal. 
Fonte: Elaboração própria a partir de mapa axial cedido pela base MUsA (Morfologia e Usos da 

Arquitetura). 

Em R3 (figura 53) revelam-se núcleos locais de integração espalhados por toda a 

cidade e aqui, mais uma vez, pode-se constatar a importância de acessibilidade topológica 

da Avenida Eng. Roberto Freire enquanto eixo de integração.  
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Figura 53: Representação axial de Natal – Integração Local HH (R3). Núcleos de integração 

espalhados por toda a cidade e região metropolitana. 
Fonte: Elaboração própria a partir de mapa axial cedido pela base MUsA (Morfologia e Usos da 

Arquitetura). 

A representação linear relativa do recorte69 que contém a avenida foi quantificada 

quanto à conectividade, à integração global (Rn) e à integração local (R3), excetuando-se 

RR, pois tende a coincidir com Rn. A partir daí selecionaram-se representações axiais da 

década de 1970, 1980, 1990 e dos dias atuais. 

2.2.1 – A década de 1970  

Na década de 1970, a Avenida Eng. Roberto Freire era a via mais conectada (figura 

54), dando acesso aos diversos conjuntos e loteamentos às suas margens.  
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 Tal recorte inicia do viaduto de Ponta Negra, do bairro de Cidade Jardim indo até o Conjunto Alagamar em 
Ponta Negra.  
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Figura 54: Representação axial do recorte da Avenida Eng. Roberto Freire na década de 1970 

- Conectividade. 
Fonte: Elaboração própria a partir de mapa axial cedido pela base MUsA (Morfologia e Usos 

da Arquitetura) e SEMURB. 

O papel da Eng. Roberto Freire na dinâmica territorial da época, segundo Gomes 

(2009, p. 63), era o de dar acesso para as praias de Ponta Negra, Pirangi e outras onde se 

concentravam casas de veraneio da classe média local. Além disso, era uma área de 

potencial valorização devido ao início das obras de equipamentos institucionais como o 

Campus da UFRN nas proximidades.  

Sendo uma das ligações que viabilizaram a gênese de novo núcleo urbano da cidade 

em direção à região sul, a avenida representou um dos atrativos para a fixação de uma 

classe média em ascensão em empreendimentos residenciais - pequenos blocos de 

apartamentos (figura 55) - além de apontar para uma estrutura viária na forma de eixos 

litorâneos. Equipamentos comerciais de escala local começam a se fixar nos arredores, a 

exemplo do antigo armazém que daria lugar ao atual Supermercado Nordestão e o 

Shopping CCAB Sul70. O primeiro, próximo ao Viaduto de Ponta Negra e à BR101 (entrada 

da cidade) e o outro, no bairro de Cidade Jardim às margens da avenida. Villaça (2001, p. 

307) diz que esses tipos de equipamentos concentram o capital no setor imobiliário, uma 
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 Na década de 1980. 
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vez que tendem a ser instalados em vias de intenso tráfego, otimizando o tempo de 

deslocamento e consumo. 

 
Figura 55: Blocos de apartamentos nas proximidades da Roberto Freire em fins dos anos 70. 

Fonte: NEVEROVSKY, 2005. 

Em termos de quantificação da acessibilidade em fins da década de 1970, as 

integrações global Rn e local R3 (figura 56 a e b) revelam valores de integração elevados 

como também podem ser vistos também na tabela 01, o que reforça a tese dos autores já 

citados. 
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a) Integração HH (Rn) b) Integração HH (R3) 
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Figura 56: Integração Global (Rn) e Local (R3) na década de 1970. 

Fonte: Elaboração própria a partir de mapa axial cedido pela base MUsA (Morfologia e Usos da 
Arquitetura) e base cartográfica de 1974 e 1978 da SEMURB. 

 
Tabela 01: Acessibilidades mínima, média e máxima na década de 1970. 

 HH (Rn) HH (R3) 

Integração máxima (mx) 1.97 3.90 

Integração média (md) 1.14 2.02 
Integração mínima (mn) 0.42 0.33 
Fonte: mapas de integração global (Rn) e local (R3) dos anos 1970. 

 

A forma linear do núcleo integrador facilitou a formação de um sistema que 

atualmente é bem integrado ao restante da cidade. Estudos de Holanda (2002) ressaltam 

que onde há um eixo viário de importante acessibilidade intervindo na malha do sistema 

quando este é quadrangular, há também elevado grau de integração para as vias locais 

adjacentes (HOLANDA, 2002, p. 384). Esse parece ser o caso da Avenida eng. Roberto 

Freire, a partir da qual há o “derramamento” dos valores de integração para outras vias 

próximas.  

2.2.2 – A década de 1980 

Nos mapas axiais da década de 1980, altos valores de conectividade (figura 57) e 

integração global Rn e local R3 (figura 58) confirmam o interesse pela ocupação gradual das 

terras ao longo da antiga Estrada de Ponta Negra. Algumas áreas intersticiais começam a 

ser preenchidas mediante loteamentos ao longo de sua extensão.  
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Estudos de Ferreira e Silva (2008) ainda expõem que o “turismo de sol e mar” 

incentivou a fixação de camadas residenciais de maior renda, tese apoiada pelos estudos de 

Villaça (2001, p. 281) quando afirma que o turismo é um dos fatores que favorecem a 

fixação residencial de renda elevada, uma vez que faz crescer o valor potencial da terra.  

 
 

Figura 57: Representação axial do recorte da Avenida Eng. Roberto Freire na década de 1980 – 
Conectividade. 

Fonte: Elaboração própria a partir de mapa axial cedido pela base MUsA (Morfologia e Usos da 
Arquitetura) e base cartográfica de 1984 da SEMURB. 

Portanto, essa disponibilidade de terras foi diretamente condicionada pela atuação 

do mercado imobiliário que provavelmente antecipou a mobilidade territorial e a 

acessibilidade como filões mercadológicos para a valorização fundiária dos arredores da 

avenida.  

Pode-se perceber que as rotas turísticas que se ligam à Roberto Freire (isto é Via 

Costeira e Rota do Sol) também participam da formação desse núcleo de integração nos 

anos 1980 do qual a Vila de Ponta Negra71 também é integrante (figura 58, a e b). Isso pode 

ser detectado na escala global Rn cujo núcleo integrador está localizado nas imediações de 
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 Com vias de penetração locais de traçados eminentemente orgânicos com linhas mais integradas no centro do 
sistema. 
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Capim Macio e Conjunto Ponta Negra (figura 58 a); e na área da Vila de Ponta Negra, onde 

a integração local R3 tem valor elevado (figura 58 b), correspondendo à porção central do 

sistema da Vila de Ponta Negra. A tabela 02 mostra essa relação em níveis máximos, 

médios e mínimos. 

Outra via de importante tráfego local é a Ayrton Senna (figura 58 b) que nasce da 

Roberto Freire em direção a Parnamirim, dando acesso tanto aos conjuntos habitacionais da 

década de 1970 e 1980, construídos por institutos e cooperativas de habitação, como ao 

bairro de Nova Parnamirim, onde desde a década de 1990 incide o interesse de grandes 

incorporadores (MORAIS, 2004 e SILVA, 2010). 

  

a) Integração HH (Rn) b) Integração HH (R3) 

 

Figura 58: Representações axiais do recorte da Avenida Eng. Roberto Freire na década de 1980 – 
Integrações Rn e R3 em C. Macio, Conj. Ponta Negra e Vila de Ponta Negra. 

Fonte: Elaboração própria a partir de mapa axial cedido pela base MUsA (Morfologia e Usos da 
Arquitetura) e base cartográfica de 1984 da SEMURB. 

 

Tabela 02: Acessibilidades mínima, média e máxima na década de 1980. 

 HH (Rn) HH (R3) 

Integração máxima (mx) 1.73 3.88 

Integração média (md) 1.05 2.06 
Integração mínima (mn) 0.58 0.42 
Fonte: mapas de integração global (Rn) e local (R3) dos anos 1980. 

Em todas as representações lineares da década de 1980, a Avenida Eng. Roberto 

Freire permanece sendo a mais integrada do recorte, dispondo dos maiores valores de 
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integração. Nesse sentido, a avenida desde então tem sido o maior magneto para elevar 

níveis de acessibilidade topológica na região.  

2.2.3 – A década de 1990 

Nos mapas axiais da década de 1990, a Roberto Freire já apresenta o aspecto 

morfológico próximo ao de hoje, inserida na malha metropolitana da capital e compondo seu 

núcleo de integração. Esta década representa o segundo momento da urbanização turística 

descrita por Ferreira e Silva (2008): a atração dos investimentos públicos e privados, 

nacionais e estrangeiros via PRODETUR/NE, materializado em uma estrutura viária que 

buscava integrar os destinos turísticos da capital e de cidades vizinhas. 

 Entre as décadas de 1980 e 1990 foi loteada a última área vazia contígua à avenida 

com os loteamentos Marina Praia Sul e Central Park, que se localizam entre o Conjunto 

Ponta Negra e o bairro de Capim Macio (figura 59).  

 

 

Figura 59: Representação axial do recorte da Avenida Eng. Roberto Freire na década de 1990 – 
Conectividade.  

Fonte: Elaboração própria a partir de mapa axial cedido pela base MUsA (Morfologia e Usos da 
Arquitetura) e SEMURB. 
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Do ponto de vista da integração global Rn, a figura 60a mostra que a avenida é a via 

mais acessível do núcleo integrador neste recorte que vaza por todo o sistema, 

principalmente no trecho entre Capim Macio e Ponta Negra, porém as hierarquias viárias se 

definem melhor na escala local R3 (figura 60b), apontando para um poder de trans 

(formação) urbana e edilícia acentuado, interpretação reforçada pela tabela 03 na qual estão 

expressos os valores máximo, médio e mínimo de integração. 

 A condição de área acessível e bem integrada da cidade nesta década não só 

colaborou com o processo de expansão para o eixo sul, mas ajudou na fixação e 

consolidação de camadas residenciais de alta renda, o que atraiu equipamentos comerciais 

de grande porte. Segundo Villaça (2001, p. 185) esse empreendimentos são sintomas da 

dinâmica de transformação do cenário urbano do local, por atraírem outros usos e, 

principalmente, por se constituírem o locus da concentração de capital nos setores 

imobiliários e financeiros, apoiando-se na acessibilidade e proximidade das massas 

residenciais de alta renda.  

 Some-se a isso a aprovação dos planos diretores de 199472 e de leis 

complementares em 199973 e 200074, estas últimas funcionando como dispositivos de 

adensamento através da elevação do potencial construtivo em algumas áreas de Ponta 

Negra, como já pontuado por Furukava e Araújo (2008), traduzindo o terceiro momento da 

urbanização turística de Natal: a revisão dos instrumentos de ordenamento urbano por parte 

de administração pública (FERREIRA E SILVA, 2008).  

                                                             
72

 Lei complementar 07 de 05 de agosto de 1994. 
73

 Lei complementar 22 de 18 de agosto de 1999.  
74

 Lei complementar 27 de 03 de novembro de 2000. 
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a) Integração HH (Rn) b) Integração HH (R3) 
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Figura 60: Representações axiais do recorte da Avenida Eng. Roberto Freire na década de 

1990 – Integrações Rn e R3. Destaque para núcleo integrador. 
Fonte: Elaboração própria a partir de mapa axial cedido pela base MUsA (Morfologia e Usos da 

Arquitetura) e base cartográfica da SEMURB. 

 
Tabela 03: Acessibilidades mínima, média e máxima na década de 1990. 

 HH (Rn) HH (R3) 

Integração máxima (mx) 1.79 3.96 

Integração média (md) 1.09 2.10 
Integração mínima (mn) 0.58 0.42 
Fonte: mapas de integração global (Rn) e local (R3) dos anos 1990. 

Esses dispositivos estimularam o poder de produção e valorização fundiárias ao 

longo da avenida, uma vez que elevaram o coeficiente de aproveitamento e o potencial 

construtivo dos seus terrenos lindeiros. Isso se materializou em edifícios residenciais em 

altura, cuja demanda na maioria dos casos é de investidores. 

2.2.4 – Os dias atuais 

 A conectividade atual da avenida não difere em muito daquela observada na década 

de 1990 quando o traçado dos loteamentos e conjuntos habitacionais já estava consolidado 

(figuras 61 a e b). Entretanto, aqui, a conectividade e a integração foram calculadas a partir 

de mapas de continuidade (FIGUEIREDO, 2004), uma vez que a avenida, apesar de conter 

trechos angulosos, não apresenta interrupções ou fragmentações entre as linhas, tornando-

se então uma só entidade. 
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 DIAS ATUAIS ANOS 90 

    
a) Avenida Roberto Freire com continuidade b) Avenida Roberto Freire sem continuidade 

 

Figura 61: Representação axial da Avenida da Eng. Roberto Freire nos dias atuais – Conectividade 
com e sem continuidade. 

Fonte: Elaboração própria a partir de mapa axial da base MUsA (Morfologia e Usos da Arquitetura). 

Em relação à integração global Rn e R3, a Roberto Freire continua sendo a mais 

integrada (figuras 62 a e b e tabela 04). Em R3 (figura 62 b), o núcleo de integração vaza 

pelas vias perpendiculares na altura do bairro de Capim Macio.  

Nesse bairro, por exemplo, a resposta que o acervo edilício tem dado à elevada 

acessibilidade pode ser percebida pelo surgimento de equipamentos de grande porte 

(shoppings, supermercados, lojas de automóveis) havendo a ocorrência do galpão decorado 

(decorated shed), como mostra a figura 63. 

Por outro lado, no caso do Conjunto Ponta Negra essa resposta está na 

descaracterização ou desmonte gradual da arquitetura residencial original em favor de 

pequenos comércios em tipos edilícios convertidos em caixas decoradas menores com 

elevada carga de informação visual (figura 64).   
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a) Integração HH (Rn) b) Integração HH (R3) 
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km 
Figura 62: Recorte da área Av. Eng. Roberto Freire em diferentes níveis de integração nos dias 

atuais. Destaque para Capim Macio e Ponta Negra. 
Fonte: Elaboração própria a partir de mapa axial cedido pela base MUsA (Morfologia e Usos da 

Arquitetura) e base cartográfica da SEMURB. 

    

a) Supermercado Nordestão b) Praia Shopping 
Figura 63: Caixas decoradas em Capim Macio. 

Fonte: acervo pessoal. 

 
Tabela 04: Acessibilidades mínima, média e máxima nos dias atuais. 

 HH (Rn) HH (R3) 

Integração máxima (mx) 3.29 4.51 

Integração média (md) 1.63 2.20 

Integração mínima (mn) 0.70 0.49 
Fonte: mapas de integração global (Rn) e local (R3) dos dias atuais. 
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a) Fachada original do projeto da casa tipo A do 
conjunto Ponta Negra (1976). 

b) Casa tipo A do conjunto Ponta Negra. 

  
c) Residência tipo A reformada. d) Residência tipo A transformada em comércio. 

Figura 64: Fases de mutação de residências do conjunto Ponta Negra, às margens da Avenida 
Eng. Roberto Freire. 

Fonte: arquivo do INOCOOP/RN e acervo pessoal. 

2.3 – Usos e ocupação do solo 

Os levantamentos realizados in loco75 para identificação do uso e ocupação do solo 

consistiram apenas na primeira quadra contígua em todo o percurso. Nesse item, portanto, 

analisa-se o estado e não o processo, em virtude da escassez de material cartográfico que 

revelasse os usos em décadas anteriores. 

Diante disso, a figura 65 e o gráfico 04 revelam que dos 644 imóveis levantados76, 

51.24% são residenciais, sendo que alguns desses possuem comércios e serviços 

respondendo por 0.93% e 0.62% ocorrências. Comércios e serviços privados possuem 

17.39% e 18.01%, respectivamente, os últimos localizados nas imediações da praia de 

Ponta Negra. Terrenos desocupados, imóveis desocupados e usos institucionais têm 2.48%, 

3.11% e 2.17%. Edifícios em construção e estacionamentos/garagens respondem por 1.24% 

e 0.78% dos exemplares. 

                                                             
75

 Parte desses levantamentos foram obtidos de trabalhos disciplinares recentes (2008 e 2009) de alunos do 9º e 
5º períodos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte por ocasião 
da disciplina de Atelier Integrado de Arquitetura e Urbanismo e PPUR 2 (Projeto e Planejamento Urbano e 
Regional 2), que trabalham os bairros de Capim Macio e Ponta Negra, respectivamente. As frações que não 
dispunham de levantamento de usos do solo foram observadas em campo. 
76

 É preciso frisar que neste levantamento de uso e ocupação do solo está sendo contabilizado cada polígono 
presente no lote como entidade única, exceto quando é perceptível a diferença de usos em cada polígono de um 
mesmo lote, situação que foi verificada em visitas de campo.  
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Figura 65: Mapa de uso geral do solo até as primeiras quadras laterais da Eng. Roberto Freire. 
Fonte: Maíra Nascimento, Ana Paula Gurgel e visitas de campo. 
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Fonte: Mapa de uso geral do solo. 

 

 Dos imóveis levantados para identificação de uso geral77 234 foram objeto de 

levantamento de uso específico78 (figura 66) havendo necessidade de incluir nessa amostra 

alguns edifícios da segunda quadra imediatamente paralela à avenida na altura da área non 

aedificandi, por serem expressivos do processo de verticalização e da limitação de gabarito. 

Tal amostra também foi objeto de inventário em categorias edilícias, como será detalhado 

no próximo item.  

A categoria loja - estabelecimento comercial de varejo - detém maior número de 

ocorrências respondendo por 19.23% das ocorrências. Shoppings e supermercados têm 

2.56% e 2.14%, localizando-se no trecho inicial da Roberto Freire que é mais semelhante a 

estrutura de uma strip. Por outro lado, o residencial representa 23.08% dos usos. Essas 

residências encontram-se na área da praia, e gradualmente têm dado lugar a hotéis, flats e 

pousadas (gráfico 05). As agências de aluguel de veículos, agências de turismo, 

imobiliárias, academias de ginástica, oficinas mecânicas e postos de combustível detêm 

                                                             
77

 Uso geral nesse trabalho significa o rótulo mais abrangente ao qual se vincula a edificação com relação ao 
uso, não importando o que nele funciona precisamente. Exemplo: comércio, residência, serviço.  
78

 O uso específico consiste na identificação do que funciona na edificação. Exemplo: shopping, flat e aluguel de 
carros que estão vinculados aos usos gerais comércio, residência e serviço respectivamente.  



90 
 

NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

porcentagem abaixo de 5.13%, conforme gráfico 05. Esses usos parecem atender tanto à 

demanda de visitantes como a de residentes das proximidades.  

 

 

Figura 66: Mapa de uso específico do solo dos imóveis que margeiam a Avenida Eng. Roberto Freire. 
Fonte: Maíra Nascimento, Ana Paula Gurgel e visitas de campo. 

  

O panorama do uso do solo tanto na Roberto Freire, como em outros eixos viários de 

valorização turística, tem sido discutido por Ferreira e Silva (2008) e Silva (2010) em seus 

estudos sobre imobiliário turístico79. Essa nova realidade do turismo local tem redirecionado 

o capital imobiliário articulando demandas de setores de serviços e aparatos imobiliários 

valorizados pelo fator paisagem, como detalhado por Nobre (2001). 

                                                             
79

 Segundo Ferreira e Silva et al (2009, p. 63), o turismo imobiliário se define quando o imobiliário se articula com 
outro setor econômico mais dinâmico, flexível e  extremamente capitalizado, estabelecendo nova relação de 
sinergia: a criação de um agente com dupla função, parte dele seguindo uma lógica do setor de serviços 

avançados (globalização intensiva, fluxos constantes e financeirização dos negócios) e outra necessitando do 
território, da fixidez para completar e valorizar.  
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Fonte: Mapa de uso específico do solo. 

 

 Na altura do Conjunto Ponta Negra há uma tendência do acervo edilício residencial 

desaparecer para abrigar equipamentos tipo bares, restaurantes, lojas, clínicas médicas, 

agências de turismo e pousadas. Nesse trecho, assim como em outros, sente-se que a 

elevada acessibilidade tem sido capaz de converter edifícios (e nesse caso especial, 

residências) em suportes publicitários.   

 Quanto ao porte, pode-se considerar que a maioria dos edifícios possui até 5 

pavimentos, havendo pouca rugosidade na extensão do bairro de Capim Macio (figura 67). 

No Conjunto Ponta Negra alguns edifícios têm mais 21 pavimentos (1.55%).  Fora esse 

agrupamento, 60.56% dos imóveis tem apenas um pavimento e 21.58% dois pavimentos 

(gráfico 06). A ocorrência dos empreendimentos residenciais verticais está associada à 

influência do mercado imobiliário e da paisagem em vias muito acessíveis. 
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Figura 67: Mapa de gabarito dos imóveis que margeiam a Avenida Eng. Roberto Freire. 
Fonte: Maíra Nascimento, Ana Paula Gurgel e visitas de campo. 
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Fonte: Mapa de gabarito 

 

 A atuação dessas forças tem colaborado com o surgimento de tipos edilícios ao 

longo da avenida e que neste trabalho foram objeto de classificações em categorias. 

Algumas foram inspiradas na noção de galpão decorado preconizada por Venturi et. al. 

(2003) – considerando que esse tipo tem respondido principalmente à acessibilidade, 

através de elementos publicitários sobrepostos às caixas murais apontando para 

remodelações freqüentes - e outras construídas a partir da observação de atributos físicos, 

urbanísticos e visuais. Tais relações serão abordadas no próximo capítulo. 
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2.4 - Classificando tipos edilícios: inventariando80 e conceituando 

 A classificação dos imóveis no recorte da avenida se deu a partir de categorias que 

foram construídas segundo características comuns que resultaram em tipos específicos.  

Tipo, em arquitetura, para Argan (1963, apud Nesbitt, 2006, p. 269), consiste naquilo 

que não pode ser imitado ou reproduzido com facilidade, ao contrário do que acontece com 

o modelo. É algo com relação ao qual pessoas diferentes tendem a imaginar obras e 

artefatos arquitetônicos sem semelhança óbvia entre si. Nesse sentido, no tipo tudo é mais 

vago e impreciso, enquanto que no modelo tudo é perfeito e definido e, portanto, passível de 

imitação e reprodução. O tipo, portanto, depende de uma série de demandas ideológicas, 

processos históricos e culturais que resultam em modos diferentes de pensar a arquitetura.  

 Muitos dos tipos de edificações identificadas na Roberto Freire apresentam filiações 

com o galpão decorado ou decorated shed (“caixa decorada”) conforme Venturi et al (2003, 

p.40). Nestes a arquitetura tende a se desmaterializar em propaganda, onde o ornamento se 

aplica sobre as caixas murais (VENTURI et al., 2003, p. 118). Atualmente no caso da Eng. 

Roberto Freire, esses tipos edilícios têm respondido a flexibilidade de usos, espaços e, 

principalmente, caixas murais através dos elementos envoltórios. 

 Outros tipos edilícios, embora apresentando nexos formais com o galpão decorado, 

não se enquadravam fidedignamente nesta categoria, sendo necessário encaixá-las em 

outras que foram nomeadas de acordo com atributos físicos diversos, urbanísticos e visuais. 

Há, ainda, aqueles edifícios que caracterizam o adensamento vertical, estando presentes 

em categorias separadas, pois respondem a outros atributos. A distinção entre edificações 

resultou em seis categorias edilícias para caixas/edifícios não verticais e mais seis para 

edifícios verticais, cujas conceituações podem ser vistas no apêndice.  

Este capítulo, portanto, consiste na caracterização segundo atributos físicos 

(volumetria, relação entre cheios e vazios, presença de coroamento e/ou pórtico, relação 

entre transparência e opacidade, revestimentos e texturas); urbanísticos (relações com lote, 

quadra e o espaço público à luz do acesso físico/visual para pedestres e usuários de 

veículos) e visuais (legibilidade para o passante – deslocando-se a pé ou em veículo -, 

comunicação visual, artifícios propagandísticos e volumetria).  

                                                             
80

 O inventário das 234 edificações está disponível no volume II (apêndice) desta dissertação. 
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2.4.1 – Galpões decorados 

 Os caixas decorados ou decorated sheds, seguem o tipo definido por Venturi et al 

(2003). Do ponto de vista dos atributos físicos é caracterizado como volume uno tendente a 

prismático ou cúbico, com coroamento ou acabamento superior podendo ser resultado de 

um projeto de arquitetura ou de uma adaptação de um imóvel pré-existente. A respeito dos 

atributos urbanísticos, sua principal característica consiste no aproveitamento total ou parcial 

do lote, posicionando-se em esquina ou meio de quadra onde o acesso principal 

freqüentemente tem a função de estacionamento. Em virtude do excesso de elementos 

publicitários e revestimentos e texturas variados, eles não se destacam na paisagem, uma 

vez que se avizinham a outros que tomam partido da mesma profusão de elementos de 

comunicação visual, encobrindo as caixas murais, pórticos ou coroamentos. 

 Essa categoria dispõe de quatro subcategorias, a saber: com pórtico, elemento de 

demarcação de entrada cujo fim parece ser o de servir de suporte publicitário e acesso 

principal, em alguns casos como elementos de decoração historicistas ao gosto pós-

moderno. Para Jenks (1977) o estilo pós-moderno se relaciona a uma arte populista-

pluralista de comunicabilidade imediata na qual reside forte reação ao purismo de formas. 

Ghirardo (2002) reforça que fragmentos de estilos historicistas, como frontões neoclássicos, 

por exemplo, são aplicados para transmitir a riqueza de comunicação e experimentação 

arquitetônicas, enfatizando o aspecto iconográfico. Daí a insistência de Venturi et al (2003) 

em defender a arquitetura de Las Vegas como a autêntica expressão da fantasia popular.  

O galpão superfície, aparentemente fruto de um projeto cujo partido consiste em 

definir ou destinar extensas superfícies onde se depositam elementos publicitários; 

decorado adaptado, visivelmente resultante de uma reforma ou de uma intervenção; 

geralmente é subdividido em vários outros imóveis para abrigar usos diversos; e finalmente, 

o decorado liso envidraçado, que se resume à caixa prismática, onde predominam menos 

elementos propagandísticos se comparados aos outros e cujos acessos e fenestrações são 

fechados por panos de vidro para conferir máxima transparência à exposição de produtos e 

mercadorias (68, 69, 70 e 71).  
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Figura 68: Galpão com pórtico. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
Figura 69: Galpão superfície. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
Figura 70: Galpão adaptado. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 71: Galpão liso envidraçado. 

 Fonte: Acervo pessoal. 

2.4.2 – Edifícios recortados 

 Trata-se de edifícios prismáticos ou cúbicos de volumes únicos, que se distingue da 

categoria anterior pela presença de “recortes”, na superfície ou no volume, para aparentar 

movimento, descontinuidade formal ou superposição de “peles”. A decoração consiste no 

tratamento da superfície mediante revestimentos e texturas variados e quase sempre é 

resultado de um projeto de reforma em imóvel pré-existente.  

 Quanto aos atributos visuais, os elementos de publicidade são sobrepostos às 

fachadas em quantidade moderada, o que contribui para a legibilidade da volumetria do 

edifício. Geralmente esses elementos são dispostos em lugares estratégicos, sem recobrir o 

edifício como um todo. 

 Essa categoria foi subdividida em duas subcategorias: as caixas recortadas na pele 

e as caixas recortadas no volume. As primeiras são aquelas que têm sua vestimenta 

descontínua, simulando recortes nas superfícies e cascas exteriores, parecendo ser 

resultante de um objetivo estético do projeto (figura 72). As segundas expõem recortes na 

unidade formal da edificação, ou seja, aqui o movimento da entidade volumétrica parecer ter 

maior importância (figura 73). 

 Em ambos os casos se percebem referências do desconstrutivismo81, estratégia 

projetual que consiste em manipular volumes e superfícies de maneira fragmentada e 

descontínua distorcendo elementos como estrutura, envoltórios, fenestrações e coberturas 

para conferir ao edifício imprevisibilidade formal, utilizando recortes e linhas não retilíneas 

(FRAMPTON, 2000).  

                                                             
81

 O pensamento desconstrutivista ou desconstrucionista tem bases nos estudos do filósofo argeliano Jacques 
Derrida, e consiste em uma metodologia de análise lingüística que utiliza a desmontagem e da decomposição de 
elementos textuais para descobrir interpretações subliminares (NESBITT, 2006). Dentre os arquitetos 
desconstrutivistas que se filiam a esse pensamento na estratégia projetual destacam-se Bernard Tschumi, Rem 
Koolhaas, Peter Eisenman e Frank Gehry (MONEO, 2008). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bernard_Tschumi
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Figura 72: Edifício recortado na pele. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
Figura 73: Edifício recortado no volume. 

Fonte: Acervo pessoal. 

2.4.3 – Edifícios cobertura 

 Os edifícios cobertura (figura 74) tem como partido determinante um plano horizontal 

de cobertura sustentado por apoios de materiais diversos. São volumes unos ou múltiplos, 

onde a cobertura é frequentemente usada como acabamento superior e/ou coroamento, 

possuindo revestimentos e texturas diversificados. Permitem passagem livre de pessoas e 

veículos e os vazios predominam sobre os cheios. Nesse sentido pode-se considerar a 

transparência como um dos aspectos físicos predominantes.  

 A respeito dos critérios urbanísticos, esses edifícios tendem a ocupar quase a 

totalidade de um lote e se concentrar nas esquinas das quadras, onde o trânsito de 

pedestres é frequentemente suprimido em favor do de veículos, aproveitando o que essa 

disposição proporciona em termos de visibilidade veicular. Tais tipos se prestam aos posto 

de gasolina. 

O destaque na paisagem é favorecido pela comunicação visual aposta à cobertura 

e/ou separada do edifício em elementos próprios para tal. 
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Figura 74: Edifícios cobertura. 

Fonte: Acervo pessoal. 

2.4.4 – Edifícios “modernosos” ou tardo modernos  

 Nesta categoria prevalece em sua composição o receituário do chamado 

modernismo tardio (figura 75). Para Jenks (1977) tardo moderno é a nomenclatura dada a 

obras em que se identifica a persistência do experimentalismo vanguardista do modernismo, 

com ênfase no purismo-formalista. Elementos como o piloti, o teto jardim, as aberturas 

horizontais, a planta a as fachadas independentes, portanto, apontam para uma insistência 

no repertório formal do estilo moderno. Há ainda aqueles exemplares com sistema estrutural 

aparente, filiando-se à feição brutalista. Geralmente não possuem coroamento e/ou pórtico, 

a opacidade é predominante e o tratamento da superfície consiste na aplicação de texturas 

e revestimentos moderadamente variados. Não há ênfase na decoração nesse tipo edilício 

que parece ser proveniente de projeto de arquitetura e não de adaptações. 

 O acesso pelo passeio público e a visualização para pedestres predominam. No caso 

em estudo, tais tipos não têm estacionamento próprio, o que obriga o usuário de veículo a 

estacionar em parte do leito da rua. 

 O edifício pode se destacar na paisagem a partir da sua volumetria na qual não há 

recursos figurativos e/ou simbólicos que obstruam sua legibilidade.  
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Figura 75: Edifícios tardo modernos. 

Fonte: Acervo pessoal. 

2.4.5 – Edifícios vernáculos 

  
Vernáculo na acepção de Raja (2004) não se refere somente ao âmbito tipológico. 

Antes de tudo, segundo ele, existe uma referência comum no âmbito formal e semântico do 

edifício, ou seja, “sinais de que denotam um genérico comprazimento por pertencer a um 

sistema social” (RAJA, 2004, p. 118). 

 Os tipos denominados vernáculos que se acham concentrados na Avenida Eng. 

Roberto Freire nos dias atuais parecem resultar da intenção do projetista em estabelecer 

uma associação com uma arquitetura de casa de praia ou de veraneio, comuns em Ponta 

Negra nas décadas de 1960 e 1970. Essa arquitetura é aquela dos telhados com beirais 

generosos, muitas vezes sustentados por mãos francesas em madeira a depender do 

balanço a ser vencido; da rusticidade dos materiais de revestimentos e das aberturas em 

madeira que, em alguns casos, são combinadas ao vidro.  

Essa categoria é caracterizada por volumes unos tendentes a prismáticos ou 

cúbicos, não possuindo acabamento superior, coroamento e/ou pórtico. Nesse tipo edilício a 

opacidade é predominante, apresenta revestimentos e texturas variados em suas caixas 

murais nas quais não se percebe investimento na decoração através de recursos simbólicos 

ou figurativos.  Seu propósito projetual parece ser o da destinação (construído para fim 

especifico), ou seja, sem adaptação de edifícios pré-existentes.  

 O pedestre tem acesso através do passeio público que em alguns casos serve de 

estacionamento e os poucos elementos de decoração, sejam eles figurativos, 

propagandísticos ou simbólicos são menos visíveis para o passante (de carro ou a pé). 
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 Essa categoria, acomoda seis subcategorias, a saber: edifícios vernáculos 

avarandados; com águas escalonadas; com elementos vazados nos fechamentos 

frontais; com volumes associados; com aspecto temático e/ou pitoresco; e com 

coberturas aparentes distorcidas.  

 Os edifícios vernáculos avarandados (figura 76) apresentam coberturas com 

águas amplas, de inclinações suaves, sustentadas por apoios em madeira ou alvenaria. 

Outro material bastante aplicado nesse tipo de edificação é o tijolo aparente nos 

revestimentos. Destacam-se em número e agrupamento em trechos de onde se tem uma 

visão privilegiada da praia de Ponta Negra.  

 
Figura 76: Edifícios vernáculos avarandados. 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

Os edifícios vernáculos com águas escalonadas (figura 77) também se localizam 

nos arredores da praia e têm cobertura semelhante à dos edifícios avarandados, entretanto, 

o arranjo entre as águas da cobertura admite mais desníveis, frequentemente encimando as 

entradas principais e parecendo obedecer aos desníveis do terreno.  

 
Figura 77: Edifícios vernáculos com coberturas escalonadas. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Os edifícios vernáculos com fechamentos vazados frontais (figura 78) dispõem 

de coberturas generosas e suaves, exatamente como as categorias anteriores. Entretanto, o 

espaço protegido por essas coberturas (e que delimitam varandas e terraços) está isolado 

do exterior por meio de elementos vazados, estruturas em madeira combinados a vidros ou 

panos cobogós.  

 
Figura 78: Edifícios vernáculos com fechamentos vazados. 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

Os edifícios vernáculos com volumes associados ou associados (figura 79) 

também possuem coberturas aparentes e extensas, mas diferem das outras categorias por 

apresentarem em sua composição elementos de demarcação de entrada, acesso/circulação 

vertical, reservatórios e/ou janelas. Esses elementos estão sempre dispostos em locais 

estratégicos de visualização, pois servem como destaque mediante preenchimentos de 

alvenaria ou torres para fixação da comunicação visual.  

 
Figura 79: Edifícios vernáculos com volumes associados. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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 Os edifícios vernáculos com aspecto temático ou pitoresco (figura 80) 

geralmente apresentam temas desconectados da cultura arquitetônica local. São coberturas 

de materiais diversificados (telhas cerâmicas ou palha) com inclinações bastante 

acentuadas, às vezes escalonadas, imitando chalés. As vedações e fechamentos são 

majoritariamente revestidos por materiais tidos como alternativos (tijolos aparentes e 

paredes imitando adobe). Alguns dispõem de pórticos de entrada que lembram composições 

neoclássicas. Assim como em outros tipos, pode-se considerar que há um toque pós-

moderno, dada a permissividade na aplicação de elementos temáticos na composição. 

 
Figura 80: Edifícios vernáculos temáticos. 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

 Nos edifícios vernáculos com coberturas aparentes e distorcidas (figura 81) 

também se percebe a aplicação dos materiais tidos como alternativos, porém, as coberturas 

apresentam formatos diversificados: empenas invertidas ou desencontradas e com 

inclinações diferentes para o mesmo plano. Em algumas situações, há elementos superiores 

de demarcação do acesso principal que acabam se tornando parte da composição. 

 
Figura 81: Edifícios vernáculos com coberturas aparentes e distorcidas. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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2.4.6 – Outros 

 São tipos edilícios (figura 82) que pela diversidade apresentaram mais de uma 

possibilidade de filiação caracterizando um hibridismo, ou não se enquadraram em nenhuma 

das classificações anteriores por estarem deteriorados ou descaracterizados.  

 
Figura 82: Outros. 

Fonte: Acervo pessoal. 

2.4.7 – Edifícios em altura82 

Entende-se por edifícios em altura, no contexto da Avenida Eng. Roberto Freire, 

aqueles que possuem mais de quatro pavimentos nos quais as unidades habitacionais estão 

agrupadas em volume único ou múltiplo vertical, geralmente vazado. No caso da avenida 

esses tipos edilícios estão concentrados em parte do trecho em que se descortina a 

paisagem da praia propriamente dita.  

Os edifícios em altura foram divididos em seis subcategorias, a saber: com 

coroamento; com balcões sobressalentes; lisos; convexos e interligados, diagonais; e 

multicoloridos.  

Os edifícios em altura com coroamento (figura 83) são aqueles que, como o 

próprio nome indica, apresentam em seu último pavimento e/ou cobertura elementos de 

acabamento como marca principal e que detêm quase sempre a função de mirante. 

Caracterizam-se fisicamente como uma caixa prismática vertical vazada em cujo volume 

uno ou múltiplo predomina a opacidade. O revestimento mais usado nesses casos é o 

cerâmico. Apesar de haver um aproveitamento parcial do lote na implantação, o passeio de 

pedestres é usado como acesso de veículos com freqüência.  

                                                             
82

 Os edifícios em altura no contexto da Roberto Freire estão relacionados tanto com o advento das novas 
formas de morar em Natal (FERREIRA E MARQUES, 2000) como da atuação do mercado imobiliário em 
consonância com as alterações do código urbanístico local e o turismo. Representam, portanto, as vantagens de 
investir em residências permanentes e/ou eventuais tanto para elites locais como para chegantes nacionais e 
estrangeiros. 
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Os edifícios com balcões sobressalentes (figura 84) têm como marca principal a 

proeminência de volumes em balanço, que correspondem quase sempre às varandas. 

Consistem numa caixa prismática vertical vazada com balcões de volume únicos nos quais 

predominam os vazios. Nesses casos não há coroamento ou acabamento superior nem 

tampouco pórtico. A opacidade é freqüentemente gerada tanto pela sobreposição de cheios 

sobre os vazios como pela aplicação de revestimentos cerâmicos. Predominam acessos 

para pedestres e veículos numa relação aparentemente harmoniosa onde a existência de 

um não anula a do outro.  

  
Figura 83: Edifício em altura com 

coroamento/mirante. 
Figura 84: Edifício em altura com balcões 

sobressalentes. 
Fonte: Acervo pessoal. Fonte: Acervo pessoal. 

Os edifícios em altura lisos (figura 85) são aqueles que apresentam em seu estudo 

volumétrico poucos elementos sobressalentes ou tratamentos cromáticos. Constitui-se numa 

caixa prismática vertical, de volume uno vazado no qual há uma tentativa de dar a 

impressão de transparência, usando artifícios de ritmo nas fenestrações. Nesse sentido, 

tem-se a impressão de que os vazios predominam sobre os cheios, porém, a opacidade se 

faz presente assim como nos outros tipos edilícios. São raros os acabamentos superiores 

e/ou pórticos, e do ponto de vista dos revestimentos são utilizadas cerâmicas às vezes 

intercaladas com vidros. O acesso que deveria ser de pedestres é suprimido para dar lugar 

a estacionamentos, apesar de o edifício estar implantado aproveitando parte do lote que 

geralmente se localiza no meio ou esquina da quadra.  

 Os edifícios em altura interligados e/ou convexos (figura 86) consistem naqueles 

que têm respondido pela atuação do mercado imobiliário com vista a adensar a área 

próxima à praia de Ponta Negra.  Esse tipo compõe-se de uma ou mais caixas prismáticas 

verticais vazadas (geralmente interligadas por passadiços superiores) cujas formas 

convexas traduzem um partido arquitetônico que objetiva captar tanto quanto possível o 
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visual da praia (Ponta Negra e cordão dunar – Morro do Careca) para cada unidade 

habitacional. Nesses tipos os vazios predominam em volumes unos ou múltiplos, 

apresentando acabamento ou coroamento superior, mas sem a presença de pórticos. A 

relação opacidade x transparência é decorrente da aplicação tanto de revestimentos 

cerâmicos mono ou policromáticos quanto do ritmo das fenestrações entre varandas.  

O passeio público é frequentemente usado como acesso de veículos. A percepção 

visual se dá mais pela volumetria e pelo tratamento cromático dos revestimentos externos 

do que pela quantidade de informações publicitárias nas fachadas, o que confere ao edifício 

boa legibilidade para o passante. Em outras palavras, o edifício por si só é a propaganda.  

  
Figura 85: Edifício em altura liso. Figura 86: Edifício em altura convexo/ligado. 

Fonte: Acervo pessoal. Fonte: Acervo pessoal. 

Os edifícios em altura diagonais (figura 87) consistem em caixas prismáticas 

verticais implantadas diagonalmente, o que caracteriza outro tipo de partido arquitetônico 

para atingir máxima visualização da paisagem da praia de Ponta Negra. Nesse volume uno 

os vazios predominam, mas não há coroamento nem acabamento superior, tampouco 

pórtico. A opacidade é predominante em virtude da aplicação dos revestimentos cerâmicos 

e de elementos em alvenaria que conferem continuidade às varandas onde se admite 

tratamento cromático. Quanto à implantação, o aproveitamento do lote - que pode estar 

localizado no meio ou esquina de quadra – é total ou parcial, entretanto, o acesso para 

veículos não elimina o acesso de pedestres. 

 Os edifícios em altura multicoloridos (figura 88) são assim classificados porque 

apresentam variedade cromática no revestimento cerâmico. Quanto aos atributos físicos, 

consistem em caixas prismáticas verticais de volume uno sem predominância de 
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coroamento, acabamento superior ou pórtico. Sua opacidade predomina ante a 

transparência não havendo excesso de elementos publicitários apostos às fachadas, de 

modo que a percepção visual é dada pelo tratamento cromático e pelo estudo volumétrico 

em si. Desse modo, a legibilidade para o passante acontece pela consonância entre estudo 

volumétrico e cromático dos revestimentos.  

  

Figura 87: Edifício diagonal. Figura 88: Edifício em altura multicolorido. 
Fonte: Acervo pessoal. Fonte: Acervo pessoal. 
 

A seguir, na terceira parte deste estudo, esses tipos serão cruzados a usos mais 

recorrentes e comparados a níveis de acessibilidade em 6 trechos da Avenida Eng. Roberto 

Freire, no intuito de verificar a incidência material em número e agrupamento dos três 

fatores até aqui discutidos. 
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3 – SOBRE FORMAS, USOS E TIPOS: CORRELACIONANDO E INTER-

RELACIONANDO 

 Neste capítulo analisa-se o fenômeno da formação edilícia da Av. Eng. Roberto 

Freire como o exemplo mais significativo de determinado padrão de desenvolvimento 

urbano adotado em Natal nas últimas décadas, calcado na articulação entre acessibilidade 

da estrutura espacial, usos do solo e tipos edilícios. Tal modelo é fortalecido por forças de 

expansão da ocupação fomentadas por um mercado imobiliário no qual atua um viés 

econômico globalizado: o turismo.  

 Procederam-se as análises em seis recortes distintos de mapas de continuidade, por 

razões de diferença de parcelamento explicitadas no referencial teórico metodológico e 

reforçadas nas figuras 39, 40 e 41. Nesses trechos foram calculadas as médias aritméticas 

dos valores de integração HH (R3) de todos os eixos do sistema que forma a malha viária 

de cada trecho. Com isso pôde-se perceber que agrupamentos de tipos edilícios são mais 

recorrentes em conjuntos viários pouco ou muito acessíveis. 

3.1 - Acessibilidade, usos, ocupação e forma edilícia 

 Ao discutir sobre a diversidade de usos em áreas descentralizadas e o surgimento de 

núcleos comerciais secundários, Corrêa (1995, p.46) afirma que a competição por novos 

mercados consumidores leva empresas a expandirem seu raio de atuação em áreas que 

justifiquem a fixação e acumulação de capital. Essas áreas são quase sempre aquelas em 

que se desenvolvem moradias ou potenciais de moradias de maior renda. As vias de acesso 

a esses locais em expansão, cujo modelo configuracional apresenta filiações com a 

estrutura de uma strip, colaboram para fixação de novas atividades independentes do centro 

ativo principal das cidades. Aliados a essas atividades novos tipos de construções podem 

estar agrupadas segundo variáveis espaciais, econômicas e socioculturais. 

 Os gráficos 07 e 08 e os mapas temáticos 01 e 02 (apêndice) revelam que a maior 

parte dos galpões decorados e edifícios cobertura estão onde a avenida tem maior 

acessibilidade, isto é, nos quatro primeiros trechos que juntos estruturam a via e lhe 

conferem atributos de strip venturiana, muito embora a relação acessibilidade x quantidade 

de galpões decorados seja inversamente proporcional nos trechos 02, 03 e 0483. Tais tipos 

parecem estar associados à visibilidade para o usuário de veículo em movimento. Por outro 

                                                             
83 A essa altura deve-se ressaltar que nem sempre a elevação ou diminuição dos níveis de integração 

(acessibilidade) implique a ocorrência de mais ou menos tipos edilícios no mesmo agrupamento. Isso revela que 
o instrumental não é totalmente exato necessitando que seus resultados sejam comparados à incidência de 
outros fatores em contexto local. 
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lado, constata-se que a quantidade de edifícios recortados e vernáculos tende a aumentar 

na direção do trecho 06, onde está a Praia de Ponta Negra. Dentro desta mesma faixa de 

menor acessibilidade (trechos 04 a 06) concentram-se os edifícios tardo modernos, 

remanescentes dos primeiros conjuntos habitacionais da década de 1970 ou aqueles mais 

ou menos novos, onde persistem elementos compositivos do estilo moderno. Edifícios em 

altura já aparecem no trecho 02, onde a acessibilidade é novamente elevada, e depois no 

trecho 05, onde ela torna a diminuir, mas a paisagem é mais exuberante e o código 

urbanístico mais permissivo. Nos trechos 05 e 06 predominam os tipos em altura e 

vernáculo, agrupados em uma área onde parece atuar com mais ênfase o mercado 

imobiliário e a incidência de “chegantes”.  

 
Fonte: mapas georeferenciados de tipos edilícios. 

 

  
Fonte: Valores máximo, médio e mínimo de integração HH (R3). 

A partir de recortes dos mapas de continuidade de cada um dos seis trechos, à luz 

da acessibilidade em três níveis (integração HH – R3), considerando a acessibilidade 

mínima, média e máxima, identificou-se que tipos edilícios são mais recorrentes e quais 

deles estão associados aos fenômenos do mercado imobiliários, do cosmopolitismo e da 

acessibilidade propriamente dita.   
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No trecho 01 (mapa temático 03) os valores de acessibilidade para a avenida e para 

o trecho são elevados. Nele coexistem usos comerciais e de serviços em imóveis de portes 

variados contemplando equipamentos que tendem a ocupar quase todo o lote. Já os de 

portes menores parecem resultar de desmembramentos para acomodar os usos. Além 

disso, os edifícios têm até três pisos e com freqüência são revestidos por propaganda. 

Nos cruzamentos mais integrados há uma tendência ao agrupamento de lojas, 

shoppings e supermercados, bem como outros comércios que se associam a bares e 

restaurantes. Há também lojas de carros, oficinas mecânicas, postos de gasolina, clínicas 

médicas/veterinárias e armazéns.  

As figuras 89 e 90 (a, b e c) revelam que os galpões decorados são majoritários, 

respondendo por 78% das ocorrências.  Desses, as categorias com pórticos e adaptadas 

correspondem a 35% e 34% respectivamente (gráfico 10). No trecho 01, percebe-se que as 

caixas adaptadas e com pórtico parecem responder à elevada acessibilidade facilitando o 

surgimento de novos usos e a mudança de outros. Outras categorias têm valores menores 

(gráficos 09 e 10). 

 

 
LEGENDAS

Integração HH (R3)

0,49 - mínima

2,21 - média

4,52 - máxima

Toda a avenida Trecho 01

Integração HH (R3)

 

Subcategorias edilícias

Decorado adaptado

Decorado liso envidraçado

Decorado c/ pórtico

Decorado superfície
Edifício cobertura

Recortado no volume

Vernáculo c/ coberturas distorcidas
Vernáculo temático

0,68 - mínima

2,16 - média

3,72 - máxima  
Figura 89: Subcategorias edilícias do trecho 01 e integração HH (R3). 

Fonte: Mapa integração local HH (R3) – trecho 01 x subcategorias edilícias. 
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a) galpão decorado com pórtico b) edifício cobertura c) vernáculo temático 
 Figura 90: Tipos edilícios mais recorrentes no trecho 01. 

Fonte: visitas de campo 

 

 
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 
 

 
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 

No trecho 02 (figura 91) a acessibilidade da avenida é a mais elevada do que nos 

outros 05 trechos. A ocorrência dos galpões decorados se repete, mesmo que em 

quantidade menor. Porém, observa-se uma tendência de alguns empreendimentos terem 

maiores portes e dimensões, absorvendo demanda de escala metropolitana. Já os de 

pequenos portes parecem ser resultantes de remodelações por causa da mudança de usos. 

Os usos específicos mais comuns são os shoppings, lojas, restaurantes, postos de gasolina 

e equipamentos de educação, agrupados em imóveis de até dois pavimentos (mapa 

temático 04 – apêndice). Imóveis residenciais de até 20 pavimentos também já aparecem na 

paisagem apontando para uma verticalização inicial contabilizando 7% da amostra (gráfico 
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11), refletindo a permissividade do código urbanístico local e a multiplicação do valor da 

terra. Ainda nesse trecho a noção de strip é suavizada pelo Parque das Dunas e o calçadão 

que o margeia.  Portanto, pode-se perceber que a acessibilidade e o mercado imobiliário 

têm atuado nesse trecho.  

Pode-se ver nas figuras 91 e 92 (a, b e c) que 57% são galpões decorados e 18% 

são vernáculos (gráfico 11). Ao contrário do trecho anterior a quantidade de edifícios 

vernáculos vai se elevando ao longo do Parque das Dunas em direção a Praia de Ponta 

Negra. Outras categorias se dividem em edifícios cobertura, em altura e recortados (gráfico 

09). 

O gráfico 12 mostra que os galpões adaptados totalizam 44% das ocorrências, os 

com pórticos e superfície tem 31% e 25%, respectivamente. Os 7% dos edifícios 

classificados como edifícios cobertura correspondem a postos de gasolina e lojas de carros, 

e os vernáculos a restaurantes. 
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Figura 91: Subcategorias edilícias do trecho 02 e integração HH (R3). 

Fonte: Mapa integração local HH (R3)-trecho 02 x subcategorias edilícias. 
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a) galpão decorado adaptado b) edifício vernáculo temático c) edifício cobertura 

Figura 92: Tipos edilícios mais recorrentes no trecho 02. 
Fonte: visitas de campo. 

 

 
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 
 

 

 
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 

 No trecho 03 a acessibilidade é menor do que a do trecho anterior, mas a diferença 

não é expressiva (figura 93). Esse trecho (mapa temático 05 – apêndice) dispõe de 

equipamentos de pequenos e grandes portes onde se distribuem usos comerciais, 

institucionais e de serviços privados, tais como shoppings, supermercados, pequenas lojas 

de varejo, bancos, e pousadas.  



115 
 

NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

Percebe-se que a incidência de comércios de pequeno porte pode estar ligada à 

profusão dos comércios de grande porte, uma vez que o movimento gerado por esses tende 

a atrair aqueles, como acreditam Corrêa (1989 e1995), Villaça (2001) e Hillier (1996), 

ilustrando o fenômeno dos efeitos multiplicadores. Um grande shopping84, por exemplo, é 

lembrado pela incidência de visitantes e sua presença pode ter influência sobre a atração de 

comércios e serviços adjacentes.  

Os usos específicos mais recorrentes são residências multifamiliares, lojas de varejo, 

hotéis/pousadas, bares e restaurantes, equipamentos educacionais privados e agências 

bancarias. Podem ser encontrados nesse trecho edifícios de com até 5 pavimentos, 

podendo-se encontrar condomínios residenciais de até 20 pavimentos com mais de uma 

torre. Percebe-se que neste trecho há uma confluência maior dos fatores acessibilidade, 

produção imobiliária e incidência de chegantes. 

As figuras 93 e 94 (a, b e c) revelam que 72% são galpões decorados e 14% são da 

categoria outros (gráfico 13). Dos galpões decorados 50% são adaptados, 30% com pórticos 

e 20% são superfícies (gráfico 14). Em tais tipos observa-se que há aplicação de 

propaganda sobre as suas caixas murais. 

 

  

                                                             
84

 O Praia Shopping também dispunha de supermercado inicialmente quando foi construído no fim dos anos 90. 
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Figura 93: Subcategorias edilícias do trecho 03 e integração HH (R3). 

Fonte: Mapa integração local HH (R3)-trecho 03 x subcategorias edilícias. 

 
 

   
a) galpão decorado adaptado b) Outros c) edifício recortado na pele 

Figura 94: Tipos edilícios mais recorrentes no trecho 03. 
Fonte: visitas de campo. 
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Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 
 

 
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 

No trecho 04 (mapa temático 06 – apêndice), a acessibilidade da avenida apresenta-

se ainda menor do que em trechos anteriores, porém em uma via paralela ela eleva-se. 

Nesse trecho o processo de desmonte parte de vias perpendiculares mais integradas (figura 

95), localizadas nas extremidades do sistema. Os usos mais recorrentes são bares e 

restaurantes, lojas de varejo, atendimento médico, agências de turismo, aluguel de carros, 

equipamentos de hospedagem, e educacionais, em imóveis de até três pavimentos.  

As figuras 95 e 96 (a, b e c) mostram que 46% das edificações são galpões 

decorados (gráfico 15), percentual expressivo para este trecho, porém menor do que os 

anteriores. Os adaptados prevalecem correspondendo a 28% dos casos (gráfico 16). Os 

tardo modernos aparecem com 21% dos casos, tendendo a ser convertidos para tipos que 

valorizam a vestimenta publicitária (CARVALHO E TRIGUEIRO, 2007; NÓBREGA DUARTE, 

200985). Vernáculos, edifícios recortados e outros têm percentuais menores (gráficos 15 e 

16). 

                                                             
85

 Este estudo se refere à Rua da Palma, no Recife, cujas edificações de valor histórico se encontram em 
processo de conversão para o modelo de galpão decorado. Isso frequentemente tem suprimido ou destruído as 
características estilísticas das edificações.  
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Figura 95: Subcategorias edilícias do trecho 04 e integração HH (R3). 
Fonte: Mapa integração local HH (R3)–trecho 04 x subcategorias edilícias. 

 

   
a) galpão decorado adaptado b) edifício modernoso c) edifício recortado no volume 

Figura 96: Tipos edilícios mais recorrentes no trecho 04. 
Fonte: visitas de campo. 
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Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 
  

 
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 

No trecho 05 (mapa temático 07 – apêndice), a acessibilidade da avenida volta a 

diminuir ligeiramente como pode ser visto na figura 97. Nele concentram-se pequenos 

shoppings, galerias de lojas, bares, restaurantes, flats e hotéis. Pode-se perceber também 

que condomínios residenciais verticais de 20 e 30 pavimentos (alguns em construção) e 

equipamentos destinados ao ócio e lazer surgem em maior quantidade na paisagem, 

absorvendo uma demanda de visitantes e residentes.  

O gráfico 17 revela que os edifícios em altura e edifícios vernáculos respondem por 

49% e 22% dos exemplares respectivamente e os galpões se reduzem para 13%.  Ao que 

parece a acessibilidade nesse trecho combina-se à paisagem (atrator), o que favorece a 

produção de moradias de alto status próximas de equipamentos de entretenimento e de 

cenários exuberantes (figuras 97 e 98 a, b e c).  
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No gráfico 18, pode-se perceber que os edifícios em alturas com balcões 

sobressalentes respondem por 18% dos exemplares, os convexos interligados por 11%. 

Quanto aos edifícios vernáculos, 16% são avarandados enquanto que as demais 

classificações detêm 2% cada. Os galpões decorados adaptados respondem por 9% e as 

demais classificações respondem por 2%. Apesar dos poucos casos de galpões decorados, 

ainda assim a maior parte se vincula ao subtipo adaptado. Os edifícios vernáculos e galpões 

têm sido direcionados ao ócio e lazer (bares e restaurantes). Em vias de menor 

acessibilidade paralelas e perpendiculares a avenida neste agrupamento/sistema se 

concentram outros tipos edifícios em altura merecedores de inventário, e que caracteriza 

uma espécie de auto-segregação de alta renda (figura 97).  

Isso revela que, na avenida Eng. Roberto Freire, há interesse da incorporação 

imobiliária em ressaltar atributos naturais (praia) e configuracionais (a acessibilidade) como 

atrativos de negociação de imóveis em altura, multiplicando a área útil e o valor do solo. 

(NOBRE, 2001 e VILLAÇA, 2001).  
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Figura 97: Subcategorias edilícias do trecho 05 e integração HH (R3). 

Fonte: Mapa integração local HH (R3)-trecho 05 x subcategorias edilícias. 
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a)edifício em altura 

convexo ligado 
b) edifício vernáculo avarandado c) galpão decorado com pórtico 

Figura 98: Tipos edilícios mais recorrentes no trecho 05. 
Fonte: visitas de campo. 

 

 
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 

 

  
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 
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No trecho 06 a acessibilidade volta a crescer (figura 99) dando resposta ao acervo 

edilício apesar da existência da área non aedificandi86 separando-o da Eng. Roberto Freire. 

No mapa temático 08 (apêndice) pode-se perceber que pontos comerciais e de serviços 

privados nessa área parecem se beneficiar da proximidade de hotéis, restaurantes e bares 

localizados nas proximidades. As restrições de gabarito impedem a intensa verticalização do 

local onde os edifícios não passam de quatro pavimentos, o que tem sido positivo tanto para 

não obstrução da paisagem como para a valorização de novos edifícios em altura87 do 

trecho anterior.  

No trecho 06 o acervo edilício parece atender com mais ênfase aos ditames do 

turismo de sol e mar (FERREIRA E SILVA, 2008, p. 05) como alimentador do 

cosmopolitismo, valorizando empreendimentos residenciais e de hospedagem no sentido da 

praia de Ponta Negra, da Rota do Sol e da Via Costeira. Observa-se que 60% das 

construções são exemplares “vernáculos” (figuras 99 e 100 a, b e c) estando associados a 

usos residenciais e de hospedagem na maioria (gráfico 19). Galpões decorados e tardo 

modernos88 participam com 17% e 10% (gráfico 19). Os galpões adaptados e com pórtico 

respondem por 12% e 5% (gráfico 20) localizando-se majoritariamente na área non 

aedificandi, às margens diretas da Roberto Freire onde a acessibilidade é de fato mais 

elevada. Recortados e outros detêm 8% e 5% (gráfico 19). Os vernáculos com coberturas 

escalonadas apresentam 43% das ocorrências (gráfico 20). Tais exemplares em maior 

quantidade não apresentam relação direta com a Roberto Freire em termos de resposta a 

acessibilidade já que estão inseridos em um sistema viário de tráfego de caráter bastante 

local e com médias de integração menores do que a da avenida, porém foram merecedoras 

de inventário devido às semelhanças físicas que apresentem entre si (em apêndice). 

                                                             
86

 Lei complementar 3.607 de 18 de novembro de 1987, que regulamenta a ZET - 1 (Zona Especial de Interesse 
Turístico - 1), assim classificada pelo Plano Diretor de Natal de 1984 (Lei 3.175 de 26 de janeiro 1984). 
87

 Enquanto paradigma da acumulação de capital, as camadas residenciais de alta renda também estão ligadas 
ao processo de globalização e/ou de cosmopolitização, uma vez que empreendimentos verticais têm sido 
erguidos com maior freqüência por empresas de capital nacional e internacional, que se estabelecem em cidades 
de “vocação” turística (NOBRE, 2001).  
88

 Assim classificados como edifícios que se vinculam ao receituário formal do modernismo, ou que apresentam 
apenas citações apesar de serem mais recentes. 
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Figura 99: Subcategorias edilícias do trecho 06 e integração HH (R3). 
Fonte: Mapa integração local HH (R3) – trecho 06 x subcategorias edilícias. 
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a)vernáculo com volume 

associados 
b)galpão adaptado c) edifício modernoso 

Figura 100: Tipos edilícios mais recorrentes no trecho 06. 
Fonte: visitas de campo. 

 

 
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 

 

 

Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 

Analisando todo o percurso da avenida (mapas temáticos 01 a 08 – apêndice), pode-

se perceber que os galpões decorados são aplicáveis à comércios, respondendo por 46% 
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das ocorrências (gráfico 21) nos quatro primeiros trechos da avenida, onde a acessibilidade 

é elevada.   

 Os tipos vernáculos (gráfico 22) correspondem aos usos residenciais e restaurantes 

com 40% e 22% exemplares, respectivamente. Os hotéis e imóveis fechados/sem uso 

contabilizam 18% e 6%. Esses usos específicos estão concentrados nos trechos 05 e 06, 

onde os equipamentos se direcionam a atender demandas que buscam ócio e lazer e onde 

os níveis de acessibilidade não são tão elevados. Os imóveis que se encontram fechados 

e/ou sem usos quase sempre são convertidos em serviços privados de hospedagem.  

 
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 

 

 
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 



127 
 

NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

  Os edifícios recortados (gráfico 23) são aplicáveis a serviços privados como 

atendimento médico e hotéis, contabilizando 29% para cada categoria. Dos usos 

educacionais 14% são aplicáveis a essa categoria, parecendo que há um esforço projetual, 

remetendo a produção “desconstrutivista” como abordado no capítulo 2, não havendo 

predominância por trecho.  

  
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 

 No caso dos tardo modernos (gráfico 24), 61% são aplicáveis ao uso residencial e 

estão localizados na altura do trecho 04 (Conjunto Ponta Negra), onde ainda resistem casas 

modernistas da década de 1970 e a acessibilidade, apesar não tão elevada, é capaz 

converter a arquitetura original ao modelo galpão. Esses tipos têm dado lugar a usos 

comerciais e de serviços (gráficos 07 e 08 e mapas temáticos 01 a 06 - apêndice). Hotéis 

correspondem a 22% das ocorrências desse tipo edilício. 

 
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 

 Os edifícios cobertura (gráfico 25) agrupam serviços privados como postos de 

gasolina e lojas de carros, contabilizando 62% e 25% dos imóveis, respectivamente, e estão 

concentrados entre os trechos 01 e 04 (gráficos 07 e 08), percurso no qual a avenida se 
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assemelha à estrutura de strip (mapas temáticos 01 a 06 - apêndice) e apresenta as mais os 

níveis mais elevados de acessibilidade.  

 A categoria edifícios em altura aplica-se ao uso residencial de alto padrão e flats, 

correspondendo 62% e 21%, respectivamente (gráfico 26). Esses edifícios estão localizados 

no trecho 05 de onde se observa a paisagem da praia de Ponta Negra.   

 
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 

   

 
Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 

 Os tipos classificados como outros apresentam 38% imóveis fechados ou sem uso 

(alguns em processo de deterioração ou descaracterizados), 15% são restaurantes e 15% 

hotéis. Os demais usos como imobiliárias, bancos, lojas com residências e aluguel de carros 

não passam de 8% (gráfico 27). Os gráficos 07 e 08 demonstraram que esses tipos 

distribuem-se a partir do trecho 03, quando a acessibilidade diminui.  
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Fonte: Categorias edilícias e mapas georeferenciados. 

 Vê-se, portanto, que há tendências de correlação entre forma e trecho, onde 

diferentes níveis de acessibilidade, somados a outras variáveis, dão respostas ao acervo 

edilício. Embora prevaleça o tipo galpão, outras manifestações coexistem entre eles, 

resultando em padrões de formação que estão a serviço de demandas econômicas (pressão 

imobiliária) e sociais (turismo/cosmopolitismo) específicas. 
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 4 – CONSIDERAÇÕES  

O perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire tem traduzido uma realidade que é 

semelhante à de vários outros eixos de intenso fluxo da cidade do Natal e reflete um padrão 

de urbanização em que a acessibilidade está conectada com os ditames do mercado de 

consumo e da globalização. 

Este estudo permitiu visualizar que a acessibilidade - investigada pelo escopo 

teórico-metodológico da Lógica Social do Espaço e instrumental da Análise Sintática do 

Espaço - é capaz de explicar parcialmente os efeitos da arquitetura do recorte espacial, uma 

vez que aquele eixo viário se apresenta como corredor de forte atuação de um mercado 

consumidor local e estrangeiro em busca de entretenimento, de segmentos comerciais e de 

serviços com demandas específicas (LOPES JÚNIOR, 1997 e FONSECA, 2004). A avenida 

tem sido reconhecida como uma nova centralidade na qual se desenvolve o turismo 

(FERREIRA E SILVA, 2007) e onde os promotores imobiliários vêem grandes vantagens 

econômicas. Como vetor direcional para novos cenários turísticos a avenida se destaca 

como magneto importante comercial e socialmente.  

Embora o acervo edilício objeto de inventário traduza a atuação do mercado 

imobiliário no sentindo de diversificar o mix de opções comerciais, residenciais e de 

serviços, percebem-se diferentes respostas da arquitetura à articulação entre acessibilidade, 

mercado imobiliário e cosmopolitização ao longo dos seis trechos analisados.  

A arquitetura do trecho 01 parece estar diretamente associada à demandas 

interessadas na diversidade de usos. Essa diversidade aponta pra uma dinâmica urbana 

que tem feito crescer a acessibilidade topológica e o movimento natural (potencial), 

consolidando uma articulação entre valorização fundiária e formação de tipos arquitetônicos, 

com ênfase no galpão decorado. Esse tipo edilício é o mais permissivo ao uso comercial 

sendo aplicável ao galpão decorado com pórtico e adaptado dispondo de elementos de 

composição que têm sido úteis à máxima visualização para quem trafega de automóvel. 

Portanto, a acessibilidade, traduzida nos valores de integração dos gráficos 07 e 08 e mapa 

temático 03 (apêndice), parece colaborar com a formação de um “centro ativo” em escala 

local, cuja estrutura viária lembra a de strip onde tipos arquitetônicos se assemelham 

aqueles estudados por Venturi et al (2003).   

Na fração correspondente ao trecho 02 o uso comercial também é predominante. O 

aspecto de strip é minimizado pela presença do Parque das Dunas, porém a acessibilidade 

eleva-se ao máximo (gráficos 07 e 08). Ocorrem o galpão decorado com pórtico e adaptado 
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e, em menor proporção, edifícios recortados, vernáculos, cobertura e em altura. Os de maior 

porte tendem a ocupar boa parte do terreno e têm se prestado a redes de supermercados (a 

exemplo das redes Extra e Rede Mais), como visto no mapa temático 04 (apêndice). 

No trecho 03 a prevalência ainda é de equipamentos comerciais e de serviços (mapa 

temático 05). A acessibilidade a partir desse trecho diminui ligeiramente, como revelaram os 

valores de integração dos gráficos 07 e 08. Os galpões decorados dos tipos com pórtico, 

superfície e adaptados são predominantes nesses usos coexistindo entre poucos edifícios 

recortados e vernáculos. A disponibilidade de um grande shopping e dos serviços bancários 

das proximidades parece estimular efeitos multiplicadores (HILLIER, 1996), isto é, 

intensificação do movimento natural e conseqüentemente, diversidade de usos. Aqui 

começa a se perceber demandas de chegantes utilizando os comércios e de serviços, o que 

faz concluir que a acessibilidade se articula ao processo de cosmopolitismo.  

Os efeitos citados podem ser percebidos no trecho 04, correspondente ao Conjunto 

Ponta Negra onde a acessibilidade se reduz se comparada aos valores e integração dos 

trechos anteriores (gráficos 07 e 08). Nele o acervo edilício tem sido convertido para a 

noção de galpão decorado adaptado ou com pórtico, coexistindo entre menores quantidades 

de edifícios recortados e vernáculos. Os tardo modernos correspondem às antigas 

residências da década de 1970, estando sujeitos às remodelações para serviços e 

comércios atendendo a uma demanda local e de fora (os “chegantes”), como mostra o mapa 

temático 06 (apêndice). A proximidade do mar tem favorecido a incidência de “chegantes”, 

realçando a atmosfera cosmopolita do local. 

 No trecho 05 (mapa temático 07 – apêndice) os desdobramentos gerados pela 

alteração em índices urbanísticos em fins da década de 1990 e início de 2000 foram 

decisivos para a atuação massiva do capital imobiliário que se beneficiou da paisagem 

exuberante e dos grandes lotes para a construção de edifícios verticais de alto padrão. 

Nessa área a concentração de edifícios em altura de usos residenciais e prestação de 

serviços são majoritários. Há decréscimo na quantidade de galpões decorados e acréscimo 

de edifícios vernáculos que agrupam usos comerciais e de serviço direcionados ao ócio e 

lazer. Aqui se percebe que a acessibilidade, mesmo que menor (gráficos 07 e 08), atua junto 

à pressão imobiliária e ao cosmopolitismo, atraindo investidores e visitantes. A 

disponibilidade da paisagem da praia de Ponta Negra e do Morro do Careca parece 

acentuar ainda mais a interdependência entre acessibilidade, mercado imobiliário e o 

cosmopolitismo. 
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 No trecho 06 o acervo edilício tende a responder de maneira ainda mais perceptível 

ao cosmopolitismo. É onde a arquitetura tem sido revertida para equipamentos de serviço 

privado de hospedagem, o que responde materialmente à vinda dos “chegantes”. Nesse 

sentido se justifica a existência de hotéis e pousadas com uma arquitetura aqui classificada 

como vernácula, onde a aplicação de materiais alternativos se vincula à rusticidade praieira 

que os turistas esperam encontrar. Como foi visto nos gráficos 07 e 08, a acessibilidade da 

avenida também tem menor peso do que nos três primeiros trechos, porém os tipos edilícios 

respondem mais à disponibilidade de uma paisagem exuberante do que propriamente à 

estrutura viária. A acessibilidade da avenida tem estimulado a formação de tipos edilícios de 

menor porte, localizados em área non aedificandi. Esses consistem em comércios e serviços 

de “beira de estrada”, muito flexíveis e desmontáveis, que se filiam formalmente ao galpão 

decorado e demonstram atender a uma demanda absorvida pelos equipamentos de 

hospedagem das proximidades. Agências de locação de veículos e pequenas lojas de 

varejo são os usos mais recorrentes nesse setor, como mostra o mapa temático 08 

(apêndice). 

A análise demonstrou que a acessibilidade topológica (potencial) provoca efeitos 

perceptíveis na arquitetura nos quatro primeiros trechos da avenida, onde ela se assemelha 

mais fortemente ao conceito de strip, e onde há os maiores valores de integração que 

permitem flexibilidade no tratamento das caixas murais dos edifícios. Nos outros dois 

trechos, esses níveis de integração se combinam a ditames da valorização imobiliária 

gerada pela paisagem e também pela presença dos chegantes. Nesses casos, alguns tipos 

edilícios crescem em altura, e outros se conectam a uma noção “vernácula” como chamariz 

para visitantes.  

As interpretações anteriores revelam que a arquitetura cristalizada na avenida Eng. 

Roberto Freire responde materialmente a atributos configuracionais (acessibilidade) no qual 

atuam fatores socioeconômicos (mercado imobiliário e cosmopolitismo). A variedade de 

tipos edilícios é espelho de uma dinâmica espacial que está a serviço de potencialidades 

econômicas entendidas como porta de entrada para o mundo globalizado. Portanto, 

considerando o contexto local, esse processo é o que faz a cidade, assim como a cidade faz 

sua arquitetura. 
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APRESENTAÇÃO 

  

Este volume reúne mapas temáticos e inventário das edificações selecionadas para 

uso, ocupação e categorias edilícias. Tais categorias foram descritas segundo atributos 

físicos, visuais e urbanísticos como abordado no capítulo 2, item 2.4, do volume principal. 

Esses procedimentos foram capazes de apontar diferentes respostas formais da arquitetura 

da avenida nos seis trechos selecionados, onde a acessibilidade se articula com diferentes 

graus da incidência do mercado imobiliário e do cosmopolitismo. 
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1 - QUADRO DE CONCEITUAÇÕES1 

CLASSIFICAÇÕES EDILÍCIAS: CAIXAS E EDIFÍCIOS NÃO VERTICAIS 

DESCRIÇÃO DE ITENS POR ATRIBUITOS GALPÕES DECORADOS EDIFÍCIOS RECORTADOS EDIFÍCIOS VERNÁCULOS EDIFÍCIOS TARDO MODERNOS EDIFÍCIOS COBERTURA OUTROS 
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Volumetria da caixa Prismática ou cúbica Prismática ou cúbica Prismática ou cúbica Prismática ou cúbica Prismática (imaterial/vazada) Prismática ou cúbica 

Número de volumes Um Um Um Um Um ou mais Um 

Coroamento/acabamento 
superior 

Com coroamento e/ou acabamento 
superior 

Com ou sem coroamento e/ou 
acabamento superior 

Sem coroamento e/ou acabamento 
superior 

Com coroamento e/ou acabamento 
superior 

Com coroamento e/ou acabamento 
superior 

Com ou sem coroamento 
e/ou acabamento superior 

Presença de pórtico Com pórtico Com ou sem pórtico Sem pórtico Sem pórtico Sem pórtico Com ou sem pórtico 

Decoração e tratamento da 
superfície, revestimentos e 
texturas 

Com decoração e tratamento da superfície, 
revestimentos e texturas variados 

Sem decoração e com tratamento da 
superfície, revestimentos e texturas 
variados 

Sem decoração e com tratamento da 
superfície, revestimentos e texturas 
variados 

Sem decoração e com (moderado) 
tratamento da superfície, 
revestimentos e texturas variados 

Sem decoração e tratamento da 
superfície, revestimentos e texturas 

Com ou sem decoração e 
tratamento de superfície, 
revestimentos e texturas 
variados 

Relação cheios e vazios, 
transparência e opacidade 

Sem tendência predominante entre cheios 
e vazios, transparência e opacidade 

Sem tendência predominante entre 
cheios e vazios, transparência e 
opacidade 

Cheios predominam sobre vazios, 
opacidade predominante sobre 
transparência 

Cheios predominam sobre vazios, 
opacidade predominante sobre 
transparência 

Vazios predominam sobre cheios, 
transparência predominante sobre 
opacidade 

Sem tendência predominante 
entre cheios e vazios, 
transparência e opacidade 

Propósito projetual Adaptação ou destinação Destinação Destinação Destinação Destinação Adaptação ou destinação 

DEFINIÇÃO 

Caixa prismática/cúbica; decoração 
sobreposta à fachada frontal; construções 

projetadas ou adaptadas; volume uno; sem 
tendência entre cheios e vazios; com 

coroamento/pórtico; sem predominância 
entre transparência e opacidade; 

revestimentos e texturas variadas. 

Caixa prismática/cúbica recortada ou 
distorcida na pele ou volume; volume 

uno; sem tendência predominante 
entre cheios e vazios; com ou sem 

coroamento/pórtico; sem 
predominância entre transparência e 
opacidade;revestimentos e texturas 

variadas. 

Caixa prismática/cúbica com 
coberturas/águas aparentes; volume 

uno; cheios predominam sobre 
vazios; sem coroamento/pórtico; 

opacidade predominante; 
revestimentos e texturas aparentes. 

Caixa prismática/cúbica; volume 
uno; cheios predominam sobre 
vazios; presença de princípios 

compositivos do modernismo (teto 
jardim, piloti, aberturas horizontais e 
estrutura aparente-brutalismo); sem 

coroamento/pórtico; opacidade 
predominante; revestimentos e 

texturas variados. 

Caixa prismática/cúbica vazada; 
volume uno/múltiplo; vazios 

predominam sobre os cheios; com 
coroamento; transparência 

predominante; revestimentos e 
texturas variados. 

Caixa prismática/cúbica; 
volume uno ou múltiplo; sem 
predominância entre cheios e 

vazios; com ou sem 
coroamento/pórtico; sem 

predominância entre 
transparência e opacidade; 

revestimentos e texturas 
variados. 
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Relação com lote e quadra 
Aproveitamento total ou parcial do lote. 
Esquina ou meio de quadra 

Aproveitamento total ou parcial do 
lote. Esquina ou meio de quadra 

Aproveitamento total ou parcial do 
lote. Esquina ou meio de quadra 

Aproveitamento total ou parcial do 
lote. Esquina ou meio de quadra 

Aproveitamento parcial do lote. 
Esquina de quadra 

Aproveitamento total ou 
parcial do lote. Esquina ou 
meio de quadra 

Acesso de pedestres/veículos 
Predominância do passeio público como 
acesso de veículos 

Predominância do passeio público 
como acesso de veículos 

Predominância do passeio público Predominância do passeio público 
Predominância do passeio público 
como acesso de veículos 

Predominância do passeio 
público como acesso de 
veículos 

DEFINIÇÃO 

Aproveitamento total/parcial do lote; 
esquina/meio de quadra; acesso pelo 

passeio público confunde-se com 
estacionamento; visibilidade veicular.  

Aproveitamento total/parcial lote; 
esquina/meio de quadra; acesso pelo 

passeio público confunde-se com 
estacionamento; visualização 

veicular e para pedestres.  

Aproveitamento parcial do lote; 
Esquina/meio de quadra; acesso 
pelo passeio confunde-se com 
estacionamento; visualização 

veicular e para pedestres.  

Aproveitamento total/parcial do lote; 
esquina/meio de quadra; acesso 

pelo passeio público; visualização 
para pedestres.   

Aproveitamento total/parcial do lote. 
Esquina de quadra. Acesso pelo 
passeio público confunde-se com 

trânsito/acesso de veículos. 
Visualização veicular.  

Aproveitamento total/parcial 
do lote; esquina e/ou meio de 
quadra; acesso pelo passeio 
público; visualização veicular 

e para pedestres.  
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Acesso físico-visual, 
comunicação visual 
(publicidade, propaganda): 

Predominância de acesso visual: 
elementos publicitários.  

Predominância (moderada) de 
acesso visual: elementos 
publicitários. 

Predominância de acesso físico: 
quase ausência de elementos 
publicitários. 

Predominância de acesso físico: 
ausência de elementos publicitários. 

Predominância acesso visual: 
elementos publicitários. 

Sem predominância de 
acesso físico ou visual: 
poucos elementos 
publicitários. 

Volumetria e legibilidade para o 
passante 

Volumetria não predominante e pouca 
legibilidade para o passante 

Volumetria predominante e muita 
legibilidade para o passante 

Volumetria não predominante e 
pouca legibilidade para o passante 

Volumetria predominante e 
moderada legibilidade para o 
passante 

Volumetria não predominante e 
pouca legibilidade para o passante 

Volumetria não predominante 
e moderada legibilidade para 
o passante 

DEFINIÇÃO 

Pouco destaque na paisagem; muitos 
elementos de comunicação visual 

recobrindo caixas murais e sobrepostos em 
pórticos/coroamentos.  

Destaca na paisagem; poucos 
elementos de comunicação visual 

dispostos em estruturas 
independentes.  

Pouco destaque na paisagem; 
poucos elementos de comunicação 

visual. 

Pouco destaque na paisagem; 
poucos elementos de comunicação 

visual. 

Destaque na paisagem. 
Comunicação visual sobreposta 

posta à cobertura ou separada em 
estruturas independentes. 

Pouco destaque na 
paisagem; poucos elementos 

de comunicação visual; 

                                                             
1 Para melhor entendimento das conceituações das categorias de análises, ver desenhos esquemáticos do capítulo 2 (item 2.4), do volume principal. 
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CLASSIFICAÇÕES EDILÍCIAS: EDIFICIOS EM ALTURA (PRISMAS VERTICAIS) 

DESCRIÇÃO DE ITENS POR ATRIBUTOS  
COM 

COROAMENTO/MIRANTES 

COM BALCÕES E 
ELEMENTOS 

SOBRESSALENTES 
LISOS 

CONVEXOS DUPLOS E 
INTERLIGADOS  

DIAGONAIS MULTICOLORIDOS 
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Volumetria da caixa Prismática vertical Prismática vertical Prismática vertical Prismática vertical convexa Prismática vertical Prismática vertical 

Número de volumes Um Um ou mais Um Um ou mais Um Um 

Coroamento/acaba
mento superior 

Com coroamento e/ou 
acabamento superior 

Com coroamento e/ou 
acabamento superior 

Com coroamento e/ou 
acabamento superior 

Com coroamento e/ou acabamento 
superior 

Com coroamento e/ou acabamento 
superior 

Com coroamento e/ou acabamento 
superior 

Presença de pórtico Com pórtico Com ou sem pórtico Com ou sem pórtico Com ou sem pórtico Com ou sem pórtico Sem pórtico 

Decoração e 
tratamento da 
superfície, 
revestimentos e 
texturas 

Com decoração e tratamento da 
superfície em cerâmica e sem 
texturas 

Com decoração e tratamento 
da superfície em cerâmica ou 
reboco e sem texturas 

Com decoração e tratamento da 
superfície em cerâmica e sem 
texturas 

Com decoração e tratamento da 
superfície em cerâmica e sem texturas 

Com decoração e tratamento da 
superfície em cerâmica e sem texturas 

Com decoração e tratamento da 
superfície em cerâmicas coloridas e 
sem texturas 

Relação cheios e 
vazios, 
transparência e 
opacidade 

Cheios predominam sobre 
vazios. Equilíbrio entre 
transparência e opacidade. 

Cheios predominam sobre 
vazios. Opacidade predomina 
sobre transparência 

Vazios predominam sobre os 
cheios. Equilíbrio entre 
transparência e opacidade  

Cheios se equivalem a vazios. Equilíbrio 
entre transparência e opacidade 

Cheios predominam sobre vazios. 
Opacidade predomina sobre 
transparência 

Cheios predominam sobre vazios. 
Opacidade predomina sobre 
transparência 

Propósito projetual Destinação Destinação Destinação Destinação Destinação Destinação 

DEFINIÇÃO 

Prisma vertical vazado com 
coroamento/mirante; volume 

uno/múltiplo; vazios predominam; 
sem predominância de 

coroamento/pórtico; opacidade 
predominante; revestimento 

cerâmico. 

Prisma vertical vazado com 
balcões nas aberturas; volume 
uno; vazios predominam; sem 

predominância de 
coroamento/pórtico; opacidade 

predominante; revestimento 
cerâmico.  

Prisma vertical vazado liso; 
volume uno; vazios predominam; 

sem predominância de 
coroamento/pórtico; opacidade 

predominante; revestimento 
cerâmico branco.  

Prisma vertical vazado e convexo; 
volume uno/múltiplo; vazios predominam; 

com/sem coroamento e sem pórtico; 
opacidade predominante; revestimento 

cerâmico.  

Prisma vertical diagonal; volume uno; 
vazios predominam; Sem 

predominância de coroamento/pórtico; 
opacidade predominante; revestimento 

cerâmico.  

Prisma vertical; volume uno; vazios 
predominam; Sem predominância de 

coroamento/pórtico; opacidade 
predominante; revestimento cerâmico 

colorido.  
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Relação com lote e 
quadra 

Aproveitamento parcial do lote. 
Meio de quadra 

Aproveitamento parcial. Meio 
ou esquina de quadra 

Aproveitamento parcial do lote. 
Meio de quadra 

Aproveitamento parcial do lote. Meio ou 
esquina de quadra 

Aproveitamento parcial do lote. Esquina 
ou meio de quadra 

Aproveitamento parcial do lote. Meio de 
quadra 

Acesso 
pedestres/veículos 

Predominância do passeio 
público como acesso de veículos 

Predominância do passeio 
público 

Predominância do passeio 
público como acesso de veículos 

Predominância do passeio público como 
acesso de veículos 

Predominância do passeio público Predominância do passeio público 

DEFINIÇÃO 
Aproveitamento parcial do lote; 

acesso veicular; esquina/meio de 
quadra. 

Aproveitamento parcial do lote; 
acesso para pedestres e 

veículos; esquina/meio de 
quadra.  

Aproveitamento parcial do lote; 
acesso para veículos; 

esquina/meio de quadra.  

Aproveitamento parcial do lote; acesso 
veicular; esquina/meio de quadra.  

Aproveitamento parcial do lote; acesso 
para pedestres; esquina/meio de 

quadra.  

Aproveitamento parcial do lote; acesso 
para pedestres; esquina/meio de 

quadra.  
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Elementos 
publicitários 

Sem predominância de 
elementos publicitários 
decorativos 

Sem predominância de 
elementos publicitários/ 
decorativos. 

Sem predominância de 
elementos 
publicitários/decorativos. 

Sem predominância de elementos 
publicitários/decorativos. 

Sem predominância de elementos 
publicitários/decorativos. 

Sem predominância de elementos 
publicitários, mas há elementos 
decorativos 

Acesso físico-
visual, 
comunicação visual 
e estudo cromático 

Predominância de acesso visual: 
poucos elementos publicitários. 
Predominância de estudos 
cromáticos. 

Predominância de acesso 
visual: poucos elementos 
publicitários. Predominância de 
estudos cromáticos. 

Predominância de acesso visual: 
poucos elementos publicitários. 
Sem predominância de estudo 
cromático. 

Predominância de acesso visual: poucos 
elementos publicitários. Predominância 
de estudo cromático. 

Predominância de acesso visual: 
poucos elementos publicitários. 
Predominância de estudo cromático 

Predominância de acesso visual: 
poucos elementos publicitários. 
Predominância de estudo cromático 

Volumetria e 
legibilidade para o 
passante e ritmo 

Volumetria predominante e muita 
legibilidade para o passante. 
Ritmo predominante vertical 

Volumetria predominante e 
moderada legibilidade para o 
passante. Ritmo predominante 
vertical 

Volumetria predominante e 
moderada legibilidade para o 
passante. Ritmo predominante 
vertical 

Volumetria predominante e muita 
legibilidade para o passante 

Volumetria predominante e muita 
legibilidade para o passante. Ritmo 
predominante vertical 

Volumetria predominante e muita 
legibilidade para o passante. Ritmo 
predominante vertical 

DEFINIÇÃO 
Destaque na paisagem; pouca 

comunicação visual. 
Destaca eventual na paisagem; 

pouca comunicação visual.  
Destaque na paisagem; pouca 

comunicação visual.  
Destaque na paisagem; pouca 

comunicação visual.  
Destaque na paisagem; pouca 

comunicação visual.  
Destaque na paisagem; pouca 

comunicação visual.  
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

2- INVENTÁRIO: CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E LOCALIZAÇÕES 
 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 01 

01 02  

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Com pórtico Subcategoria:  

03 04 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Liso envidraçado Subcategoria: Adaptado 

05 06 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado Escala Gráfica 

Subcategoria: Superfície Subcategoria: Com pórtico 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 01 
07 08  

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Adaptado 

09 10 

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Decorado 

Subcategoria: Temático Subcategoria: Adaptado 

11 12 

  
Categoria: Decorado Categoria: Edifício cobertura 

Subcategoria: Adaptado  

13 14 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado Escala Gráfica 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Adaptado 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 01 

15 16  

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Superfície Subcategoria: Com pórtico 

17 18 

  
Categoria: Edifício cobertura Categoria: Decorado 

 Subcategoria: Adaptado 

19 20 

  
Categoria: Edifício cobertura Categoria: Edifício cobertura Escala Gráfica  
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 01 
21 22  

 
 

Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Superfície Subcategoria: Superfície 

23 24 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Com pórtico Subcategoria: Com pórtico 

25 26 

  
Categoria: Decorado  Categoria: Decorado 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Adaptado 

27 28 

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Recortado Escala Gráfica 

Subcategoria: Temático Subcategoria: No volume 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 01 
29 30  

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Liso envidraçado Subcategoria: Liso envidraçado 

31 32 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Com pórtico Subcategoria: Com pórtico 

33 34 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Com pórtico Subcategoria: Com pórtico 

35 36 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado Escala Gráfica 

Subcategoria: Superfície Subcategoria: Com pórtico 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 01/02 
37 38  

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Decorado 

Subcategoria: Cobertura distorcida Subcategoria: Adaptado 

39 40 

  
Categoria: Edifício cobertura Categoria: Decorado 

 Subcategoria: Com pórtico 

41 42 

  
Categoria: Outros Categoria: Decorado 

 Subcategoria: Superfície 

43 44 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado Escala Gráfica 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Com pórtico 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 02 
45 46  

  
Categoria: Outros Categoria: Decorado  

 Subcategoria: Superfície 

47 48 

  
Categoria: Decorado Categoria: Edifício cobertura 

Subcategoria: Com pórtico  

49 50 

  
Categoria: Edifício cobertura Categoria: Decorado 

 Subcategoria: Adaptado 

51 52 

 
 

Categoria: Decorado  Categoria: Edifício em altura Escala Gráfica 

Subcategoria: Superfície Subcategoria: C/ balcões sobressalentes 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 02 
53 54  

 
 

Categoria: Decorado Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Cobertura distorcida 

55 56 

  
Categoria: Decorado Categoria: Recortado 

Subcategoria: Superfície Subcategoria: No volume 

57 58 

  
Categoria: Decorado Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: Com pórtico Subcategoria: Avarandado 

59 60 

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Edifício em altura Escala Gráfica 

Subcategoria: Temático Subcategoria: Com coroamento/mirante 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 02/03 
61 62  

  
Categoria: Decorado Categoria: Edifício Cobertura 

Subcategoria: Adaptado  

63 64 

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Decorado 

Subcategoria: Avarandado Subcategoria: Com pórtico 

65 66 

  
Categoria: Decorado Categoria: Recortado 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Na pele 

67 68 

  
Categoria: Outros Categoria: Decorado Escala Gráfica 

 Subcategoria: Temático 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 03 
69 70  

  

Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Com pórtico 

71 72 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Adaptado 

73 74 

 
 

Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Adaptado 

75 76 

  
Categoria: Outros Categoria: Decorado Escala Gráfica 

 Subcategoria: Superfície 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 
 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 03/04 
77 78  

  
Categoria: Decorado Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: Com pórtico 
Subcategoria: Cobertura 
escalonada 

79 80 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Superfície Subcategoria: Liso envidraçado 

81 82 

  
Categoria: Decorado Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Avarandado 

83 84 

  
Categoria: Decorado Categoria: Recortado Escala Gráfica 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Na pele 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 04 
85 86  

  
Categoria: Recortado Categoria: Tardo moderno 

Subcategoria: Na pele  

87 88 

  
Categoria: Tardo moderno Categoria: Decorado 

 Subcategoria: Adaptado 

89 90 

  
Categoria: Tardo moderno Categoria: Tardo moderno 

  
91 92 

  
Categoria: Tardo moderno Categoria: Vernáculo Escala Gráfica 

 Subcategoria: Avarandado 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 04 
93 94  

  

Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Com pórtico Subcategoria: Adaptado 

95 96 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Com pórtico Subcategoria: Adaptado 

97 98 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Com pórtico Subcategoria: Com pórtico 

99 100 

  
Categoria: Recortado Categoria: Decorado Escala Gráfica 

Subcategoria: No volume Subcategoria: Adaptado 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 04 
101 102  

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Liso envidraçado Subcategoria: Adaptado 

103 104 

  
Categoria: Tardo moderno Categoria: Tardo moderno 

  

105 106 

  

Categoria: Outros Categoria: Decorado 

 Subcategoria: Com pórtico 

107 108 

  
Categoria: Decorado Categoria: Recortado Escala Gráfica 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: No volume 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 04/05 

109 110  

  

Categoria: Vernáculo Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: Temático Subcategoria: Cobertura escalonada 

111 112 

  
Categoria: Decorado Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Avarandado 

113 114 

 
 

Categoria: Edifício em altura Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: Com balcões sobressalentes Subcategoria: Avarandado 

115 116 

  
Categoria: Decorado Categoria: Vernáculo Escala 

 Gráfica Subcategoria: Com pórtico Subcategoria: Com fechamento vazado 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 05 

117 118  

  
Categoria: Tardo moderno Categoria: Tardo moderno 

  

119 120 

  
Categoria: Recortado Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: No volume Subcategoria: Cobertura escalonada 

121 122 

  
Categoria: Edifício em altura Categoria: Edifício em altura 

Subcategoria: Com coroamento/mirante Subcategoria: C/ balcões sobressalentes 

123 124 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado Escala 

 Gráfica Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Adaptado 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 05 

125 126  

 
 

Categoria: Edifício em altura Categoria: Outros 

Subcategoria: Liso  

127 128 

  
Categoria: Edifício em Altura Categoria: Edifício em Altura 

Subcategoria: C/ balcões sobressalentes Subcategoria: Liso 

129 130 

  

Categoria: Decorado Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: Liso envidraçado Subcategoria: Cobertura distorcida 

131 132 

  
Categoria: Edifício em Altura Categoria: Vernáculo Escala 

 Gráfica Subcategoria: Convexo/ligado Subcategoria: Avarandado 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 05 

133 134  

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Edifício em altura 

Subcategoria: Avarandado Subcategoria: Convexo/ligado 

135 136 

  
Categoria: Edifício em altura Categoria: Edifício em altura 

Subcategoria: Convexo/ligado Subcategoria: Diagonal 

137 138 

  
Categoria: Edifício em altura Categoria: Edifício em altura 

Subcategoria: C/ balcões sobressalentes Subcategoria: Convexo/ligado 

139 140 

  
Categoria: Edifício em altura Categoria: Edifício em altura Escala 

 Gráfica Subcategoria: Liso Subcategoria: Multicolorido 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 05 

141 142  

  
Categoria: Edifício em altura Categoria: Edifício em altura 

Subcategoria: Multicolorido Subcategoria: C/ balcões sobressalentes 

143 144 

  
Categoria: Edifício em altura Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: C/ balcões sobressalentes Subcategoria: Avarandado 

145 146 

  

Categoria: Edifício em altura Categoria: Decorado 

Subcategoria: Convexo/ligado Subcategoria: Adaptado 

147 148 

  
Categoria: Edifício em altura Categoria: Vernáculo Escala  Gráfica 

Subcategoria: Diagonal Subcategoria: Avarandado 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 05 

149 150  

 
 

Categoria: Outros Categoria: Edifício em altura 

 Subcategoria: Convexo/ligado 

151 152 

  
Categoria: Edifício em altura Categoria: Outros 

Subcategoria: C/ balcões sobressalentes  

153 154 

  
Categoria: Outros Categoria: Edifício em Altura 

 Subcategoria: C/ balcões sobressalentes 

155 156 

  
Categoria: Decorado Categoria: Tardo moderno Escala  Gráfica 

Subcategoria: Adaptado  
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 05/06 

157 158  

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Decorado 

Subcategoria: Avarandado Subcategoria: Adaptado 

159 160 

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Recortado 

Subcategoria: Cobertura escalonada Subcategoria: Na pele 

161 162 

  
Categoria: Decorado Categoria: Decorado 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Adaptado 

163 164 

  
Categoria: Outros Categoria: Tardo moderno Escala Gráfica  
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 06 

165 166  

  

Categoria: Recortado Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: No volume Subcategoria: Cobertura escalonada 

167 168 

 
 

Categoria: Decorado Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: Adaptado Subcategoria: Avarandado 

169 170 

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Decorado 

Subcategoria: Cobertura escalonada Subcategoria: Adaptado 

171 172 

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Tardo moderno Escala Gráfica   

Subcategoria: Temático  
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 06 

173 174  

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: Com volume associado Subcategoria: Com volume associado 

175 176 

  

Categoria: Vernáculo Categoria: Tardo moderno 

Subcategoria: Com volume associado  

177 178 

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: Cobertura escalonada Subcategoria: Cobertura escalonada 

179 180 

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Vernáculo Escala Gráfica   

Subcategoria: Cobertura escalonada Subcategoria: Com volume associado 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 06 

181 182  

  
Categoria: Decorado Categoria: Outros 

Subcategoria: Com pórtico  

183 184 

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Tardo moderno 

Subcategoria: Cobertura escalonada  

185 186 

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Tardo moderno 

Subcategoria: Cobertura escalonada  

187 188 

  

Categoria: Vernáculo Categoria: Vernáculo Escala Gráfica   

Subcategoria: Cobertura escalonada Subcategoria: Cobertura escalonada 
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NATAL, QUAL É A SUA CARA?  
Análise do perfil edilício da Avenida Eng. Roberto Freire (Natal/RN) à luz da acessibilidade 

 

FICHA DE INVENTÁRIO – TRECHO 06 

189 190  

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Recortado 

Subcategoria: Cobertura escalonada Subcategoria: No volume 

191 192 

  
Categoria: Recortado Categoria: Vernáculo 

Subcategoria: No volume Subcategoria: Temático 

193 194 

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Tardo moderno 

Subcategoria: Cobertura escalonada  

195 196 

  
Categoria: Vernáculo Categoria: Vernáculo Escala Gráfica   

Subcategoria: Com fechamento vazado Subcategoria: Com fechamento vazado 
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