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RESUMO 
 

A velocidade e a fluidez são imperativos basilares para a reprodução do grande capital. 

Desta forma, os objetos e suas ações buscam atender a estes anseios hegemônicos. E 

dentre estes objetos, há destaque para os sistemas de movimento viário, composto 

pelas pontes, viadutos e túneis, obras de engenharia que atendem a esta necessidade 

cada vez mais evidente no atual período técnico-científico-informacional. Assim, 

seguindo tal premissa, torna-se perceptível que estes objetos técnicos refletem a 

constituição espacial de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, onde os 

sistemas de movimento viário auxiliam a entender o processo de fragmentação e 

segregação espacial natalense, acelerado no final do século XX. Utilizando como 

instrumento para análise a legislação urbanística desenvolvida na capital potiguar pela 

administração municipal, o presente trabalho busca compreender, através de uma 

matriz de periodização, como estes sistemas de movimento configuraram o espaço 

natalense e qual a lógica hegemônica existente para delimitar a constituição e 

localização de cada um destes sistemas de movimento viário, particularmente no que 

se diz respeito à relação existente entre estes e a ampliação das possibilidades de 

fluidez para determinados setores da economia natalense. Através de gráficos, mapas 

e figuras buscam-se compreender quem são os setores hegemônicos que mais se 

beneficiam e quais pontos do espaço natalense são mais beneficiados nestas relações 

existentes entre os sistemas de movimento viário (fixos) e os respectivos fluxos que os 

utilizam para a sua maior reprodução.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Fluidez, Sistemas de Movimento Viário, Normas. 
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ABSTRACT 

 

The speed and fluidity are basic requirements for reproduction of big capitalism. Thus, 

the objects and their actions seek to meet these aspirations of hegemony. And among 

these objects, there is emphasis on the road systems of movement, made up of bridges, 

viaducts and tunnels, engineering works that cater to this nee increasingly evident in the 

current period technical-scientific-informational. So on this premise, it becomes apparent 

that these objects reflect the technical So on this premise, it becomes apparent that 

these objects reflect the technical space constitution of Natal, capital of Rio Grande do 

Norte, where the road systems of movement help to understand the process of 

fragmentation and and spatial segregation of Natal, accelerated in the late twentieth 

century. Using the analysis as a tool for urban legislation developed in the capital of RN 

by the municipal administration, this paper seeks to understand, through a matrix of 

periodization, as these systems move natalense shaped space and which exists for the 

hegemonic logic limit the formation and location of each of these systems move road, 

particularly as it concerns the relationship between these and the expansion of 

opportunities for certain fluidity between the road systems of movement (fixed), their flow   

 

KEYS WORDS: Melt, Motion Systems Road, standards. 
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INTRODUÇÃO  

 

O homem sempre buscou abrir novos caminhos, Mover-se, deslocar-se, enfim, 

transitar. Essa necessidade humana de transitar antecipa-se aos próprios meios de 

locomoção (RODRIGUES, 2000, p.8). Essa perspectiva possibilita considerar o trânsito 

como um processo histórico cultural que envolve relações entre homem e espaço e 

relações dos homens entre si. 

Nessa perspectiva, o trânsito é um ramo da especialização das funções urbanas 

e está diretamente ligado à necessidade que as pessoas têm de ter acesso aos bens e 

serviços necessários à sua sobrevivência. A configuração das cidades é que 

determinam a organização do trânsito para facilitar a circulação de bens, pessoas e 

serviços pelas vias públicas. A ciência Geográfica, através de suas categorias de 

análise, como o território usado, a fluidez, os fixos (sistema viários ou de engenharia), 

além da periodização e os eventos, auxiliam na compreensão destas dinâmicas e os 

desafios atualmente existentes no trânsito urbano. Assim, torna-se necessário observar 

um pouco destas categorias. 

O conceito de território usado (SANTOS, 1998, p.19) aparece no conjunto da 

obra de Milton Santos como uma noção central à compreensão do espaço geográfico 

atual em suas múltiplas dimensões, ou seja, comporta em seu cerne todo o problema 

político do território (e do seu uso) (KAHIL, 2005, p.64), valorizando a dimensão política 

da ação (para além simplesmente das formas), convocando-nos a pensar o futuro com 

todas as possibilidades de transformação nele contidas. Aprofundando a discussão 

sobre o território usado, encontramos em Santos e Silveira (2001, p.20): 

 

O que interessa discutir é, então, o território usado, sinônimo de espaço 
geográfico. Essa categoria aponta para a necessidade de um esforço 
destinado a analisar sistematicamente a constituição do território. Como 
se trata de uma proposta totalmente empiricizável, segue-se daí o 
enriquecimento da teoria.  
 

 

É assim que, mais uma vez, o território usado (SANTOS, 1998, p.18) aparece 

como instrumento de análise (e ao mesmo tempo político) valioso. Para iniciar a sua 

compreensão é necessário observar que o espaço Geográfico deve ser compreendido 
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como instância social, como foi definida por Milton Santos (1986, p.34), e o que 

interessa discutir é o uso do território (SANTOS, 1998, p.21). Por isso, como coloca 

Maria Adélia de Souza (2004, p.57) sobre a territorialidade: 

 

Discordamos da expressão territorialidade aplicada a qualquer setor. 
Tudo o que existe implica no uso do território, logo desnecessário 
explicitar sua territorialidade. O Uso do território que implica no território 
efetivamente usado é sinônimo de espaço geográfico, estendido como 
instância social, ou seja, aquilo que se impõe a tudo e a todos. Logo, 
não existe territorialidade de coisa alguma, pois tudo é, por definição, 
essência e natureza, territorializado. A discussão que se coloca é, 
portanto, outra, aquela do direito ao uso do território por algo: a saúde, 
a educação, a moradia, o plantio, etc.  

 

 

Trata-se de uma só geografia que tem como objeto o território usado e como 

preocupação os diversos usos do território. Usos estes que não estão firmados numa 

visão setorial, e nem apenas, na localização georeferenciada (sítio), mas numa visão de 

instância social e de “situação geográfica” (SILVEIRA, 1999, p.26), isto é, dos contextos 

dados pela coerência espacial e temporal dos eventos. Usos que são frutos da hibridez 

– da indissociabilidade de objetos e ações --, e existem as condições de totalidade 

dialética do território usado. 

Sobre o território usado, observa-se inicialmente a definição de Milton Santos 

(1996, p.32), na qual a geografia é uma “filosofia das técnicas” e seu objeto – o espaço 

geográfico - como “um sistema indissociável de objetos e ações” (SANTOS, 1996, 

p.18). É a empirização deste sistema indissociável que configura os usos do território. A 

filosofia das técnicas parte da tentativa de compreender “o território usado”, isto é, os 

usos realizados, “o território usado”, isto é, os usos realizados, o “território vivo” 

(SANTOS, 1999, p.28). 

 

O uso do território pode ser definido pela implantação de infra-estrutura, 
para as quais estamos igualmente utilizando a denominação “sistemas 
de engenharia”, mas também pelo dinamismo da economia e da 
sociedade. São os movimentos da população, a distribuição da 
agricultura, da indústria e dos serviços, os arcabouços normativos, 
incluídos legislação civil, fiscal e financeira, que, juntamente com o 
alcance e a existência da cidadania, configuram as funções do novo 
espaço geográfico (SANTOS E SILVEIRA, 2001, p.21). 

3 
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Desde o fim da segunda guerra mundial, vivemos um momento da história 

humana onde as concepções de bem estar estão associadas aos usos do território 

intensamente dotados de técnica, ciência e informação. Trata-se do “período técnico-

científico-informacional” (SANTOS, 1996, p.42). Esse período é caracterizado pela 

profunda interação da técnica com a ciência e a informação, na constituição dos objetos 

técnicos e na realização de ações. Isso significa um aumento constante da precisão, da 

racionalidade e da intencionalidade da invenção técnica para os usos do território. O 

Sistema técnico atual constitui-se num meio geográfico planetário, que condiz com o 

nome do período – “meio técnico-científico-informacional”. 

 A idéia de totalidade também é fundamental para compreender o território 

usado. Segundo a definição dada por Karel Kosik (2002, p.41), a totalidade não se 

remete a todos os fatos, mas a essência dialética deles. “Na realidade, totalidade não 

significa todos os fatos. Totalidade significa realidade como um todo estruturado, 

dialético, no qual um fato qualquer (classe de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser 

racionalmente compreendido”. (KOSIK, 2002, p.43). Ainda de acordo com o autor, a 

realidade é uma totalidade concreta – que se transforma em estrutura significativa para 

cada fato ou conjunto de fatos; estrutura, esta, que é própria (não é caótica), que se 

desenvolve (não é imutável) e vai se criando (não é um todo perfeito, acabado e 

isolado). 

O território usado é uma totalidade concreta. E esta totalidade deve ser 

compreendida através dos eventos. O evento ocorre na realidade como totalidade 

concreta, assim definida por Kosik (2002, p.48). De acordo com Milton Santos (1996, 

p.76), “um evento é o resultado de um feixe de vetores, conduzido por um processo, 

levando nova função ao meio pré-existente”. O autor conclui, ainda, que “o evento 

somente se completa quando integrado ao meio. Somente ai há o evento, não antes”. 

Os eventos, portanto, são a geografização de objetos e ações numa 

interdependência dada por uma racionalidade de existência, isto é, por uma intenção de 

impregnar o território com determinadas funções (usos). “A ação não se dá sem que 

haja um objeto; e, quando exercida, acaba por se redefinir como ação e por redefinir o 

objeto. Por isso, os eventos estão no próprio coração da interpretação geográfica dos 

fenômenos sociais”. (SANTOS, 1996, p.77). 

4 



                                                              Os Grandes Sistemas de Movimento viário em Natal/RN. 

                                                                                                                            IAPONY RODRIGUES GALVÃO 

Para Milton Santos, o evento é a empiricização do tempo, enquanto uso do 

território, no momento presente, tendo como âncoras o passado e o futuro. A técnica 

como meio de realização do evento é, também, o meio de empiricizar o tempo. 

 

O espaço tem, sempre, um componente de materialidade donde em 
uma parte de sua concretude e empiricidade. Se queremos unificar o 
tempo e o espaço, se pretendemos que possam ser mutuamente 
includentes, o tempo deve ser também, empiricizado. 
Tempo, espaço e mundo são realidades históricas que devem ser 
mutuamente conversíveis, se nossa preocupação epistemológica é 
totalizadora. Em qualquer momento, o ponto de partida é a sociedade 
humana em processo, isto é, realizando-se. (...). Assim, empiricizamos 
o tempo, tornando-o material, e desse modo o assimilamos ao espaço, 
que não existe sem a materialidade (SANTOS, 1996, p.44). 

 

O evento é fruto da realidade em movimento. Assim, o evento se dá mediante a 

totalidade do território usado, tendo como âncoras: o passado (condição dada pelo 

território para sua realização), e o futuro (pois o evento ajuda a modificar a realidade 

presente, contribuindo para criara condições para novos eventos na dinâmica do 

território). 

E para compreender de maneira mais sistematizada os eventos, torna-se 

necessário compreender também como o território foi sendo constituído nos diversos 

momentos históricos. Daí a necessidade de periodizar, pois cada periodização se 

caracteriza por extensões diversas de formas de uso, marcadas por, como afirmou 

Santos e Silveira (2001, p.20), “manifestações particulares, interligadas, que evoluem 

juntas e obedecem a princípios gerais, como a história particular e a história global, o 

comportamento do Estado e da Nação (ou nações) e as feições regionais”. 

Nesse sentido torna-se relevante à utilização da periodização, desenvolvida 

fortemente por Milton Santos, tendo as técnicas como base de seu método de análise 

territorial, consolidando as discussões realizadas anteriormente. A periodização, assim, 

“nos permite definir e redefinir os conceitos e, ao mesmo tempo, autoriza a 

empiricização do tempo e do espaço, em conjunto” (SANTOS, 1988, p.56). As técnicas 

são representações dos diferentes períodos históricos e apresentam-se em forma de 

sistemas de organização e regulação, daí as diferentes formas e repartições 
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observadas através da divisão territorial do trabalho, que cria uma hierarquia entre 

lugares e redefine a capacidade de agir das pessoas, firmas e instituições. 

Trazendo a questão da periodização para o urbano, é possível observar que a 

cidade é um conjunto de espaços fragmentados com características próprias, balizados 

na prática espacial de cada segmento da sociedade que os ocupa, mantendo relações 

e práticas sociais. Ao estudar a cidade e as suas múltiplas transformações espaciais, é 

imprescindível, no exame de longa duração, estabelecer uma periodização que 

contemple uma análise dos eventos significativos nos períodos abordados e daqueles 

agentes que tiveram papel de destaque nas modificações do espaço urbano 

(VASCONCELOS, 1999, p.33).  

Num estudo geográfico, é importante lembrar que não se deve fazer um estudo 

“puro e simples” da evolução temporal dos espaços em exame, ou mesmo da sucessão 

de eventos históricos, mas utilizar estas periodizações para compreensão específica da 

produção espacial. Ao utilizar a periodização em estudos geográficos, “temos de levar 

em conta, direta ou indiretamente, o papel da acumulação do capital à escala mundial e 

suas repercussões nas diversas escalas geográficas: a do país, a da região e das sub-

regiões, a das cidades e dos lugarejos” (SANTOS, 2004, p.74). 

Para aprofundar as discussões relacionadas à temática da periodização, torna-se 

necessário reforçar, ainda, que esta deve ser considerada como um relevante elemento 

de compreensão das relações espaciais, sendo, assim, um instrumento a ser utilizado 

para interpretar o presente como resultado de um processo e indicar possíveis linhas de 

evolução.  

Cada período tem uma fase ascendente e uma descendente (crises), onde o 

jogo interno das variáveis muda, dando proeminência a um fator cuja importância era 

menor no primeiro período. São dessas formas que se reconhecem as tendências e se 

fica em condições de imaginar as linhas de evolução possíveis. A periodização é 

indispensável para que, no trabalho de empiricização das categorias, não nos escape o 

problema da mudança de valor de cada variável segundo os momentos. 

Uma exemplificação desta periodização é observada quando um determinado 

evento, que a princípio é uma novidade, um desvio, uma anormalidade frente aos 

eventos de um sistema temporal (SANTOS, 1986, p. 149), se tornando, assim, num 
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evento regular, o qual se mantém e reproduz uniformemente, substituindo ou se 

tornando mais significativo que os do momento de sua emergência, tornando-se, assim, 

um padrão. (SANTOS, 2002, p. 73). 

 É importante observar, porém, que estes eventos não se realizam isoladamente, 

mas, sim, de forma solidária, formando uma situação, um sistema de eventos, que pode 

variar de acordo com a sua escala de origem e de realização. Esses diferentes eventos, 

por sua vez, são caracterizados pelas técnicas utilizadas pela sociedade para construir 

a história do uso do território. Como fora colocado anteriormente, o uso deste pode ser 

verificado através da implantação de infra-estruturas, da dinâmica da economia e da 

sociedade, das políticas dos governos e das empresas, das normas e leis utilizadas na 

regulação, das regras de financiamento e da agricultura (SANTOS e SILVEIRA, 2001, 

p. 21). 

Esta implantação de infra-estruturas e as dinâmicas econômicas e da 

sociedade estão diretamente ligados às categorias dos fixos e fluxos, uma vez que o 

espaço é formado por sistemas de engenharia e fluxos de relações e “também formado 

por fixos e fluxos”. Os sistemas de engenharia (fixos) deixam sua marca concreta nos 

objetos materiais geográficos que formam a configuração territorial e as paisagens, 

raramente eliminando de uma vez os traços materiais do passado, obrigando a 

considerar as fases respectivas de “instalação de novos instrumentos de trabalho e de 

criação de novos meios de trabalho” (SANTOS, 1988, p.77). Categorias clássicas, como 

a produção propriamente dita, a circulação, a distribuição e o consumo, podem ser 

estudados através desses dois elementos: fixos e fluxos. 

Se a definição dos fixos vem da qualidade e quantidade (ou densidade) técnicas 

que encerram, a definição dos fluxos deriva de sua qualidade e do seu peso políticos. 

Essa dialética é necessária. Ela é, mesmo, indispensável para distinguir entre os 

processos imediatos de produção, cuja definição é técnica, e as outras instâncias: 

circulação, distribuição, consumo, cuja definição é cada vez mais do domínio político. 

Os fixos (sistemas de engenharia) são econômicos, sociais, culturais, religiosos 

etc. Eles são, entre outros, pontos de serviço, pontos produtivos, casas de negócio, 

hospitais, casas de saúde, escolas, estádios, artérias (ruas e avenidas) para 

deslocamento de veículos e pessoas. Mas se queremos entender a cidade não apenas 
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como um grande objeto, mas como um modo de vida, há que distinguir entre fixos 

públicos e os fixos privados. Os fixos privados são localizados segundo a lei da oferta e 

da procura, que regula também os preços a cobrar. Já os fixos públicos se instalam 

segundo princípios sociais, e “funcionam independentemente das exigências do lucro 

do capital” (SANTOS, 1988, p.79). 

Os fluxos correspondem ao movimento, a circulação e assim eles nos dão, 

também, a explicação dos fenômenos da distribuição e do consumo. Hoje, aliás, o 

mundo todo é o campo de ação dos fluxos que se expandem com o suporte dos novos 

sistemas de engenharia.  

 Não é possível, no atual movimento histórico, entender o espaço geográfico sem 

levar em conta o atributo da fluidez. Santos (1990, p. 88) afirma que: 

 

Uma das características do mundo atual é a emergência da fluidez para 
a circulação de idéias, mensagens, produtos ou dinheiro, interessando 
aos atores hegemônicos. A fluidez contemporânea é baseada nas 
redes técnicas, que são um dos suportes da competitividade. Dai a 
busca voraz de ainda mais fluidez, levando a procura de novas técnicas 
ainda mais eficazes. A fluidez é, ao mesmo tempo, uma causa, uma 
condição e um resultado. 

 

A discussão sobre a fluidez inclui também poderia incluir a discussão sobre o 

conceito da mobilidade geográfica, entendida aqui como os fluxos materiais (pessoas e 

mercadorias), mais os fluxos imateriais (informação). A mobilidade pode, ao mesmo 

tempo, ser condição de cidadania e promotora de perversidade. Em outras palavras, a 

dialética espacial também pode ser percebida entre aqueles que usam as redes 

técnicas e aqueles que não possuem acesso a elas. 

A mobilidade deve ser observada como uma prática de deslocamento. Isso 

implica compreender o que é uma ação ou ato que, segundo Santos (1996, p.57), é um 

comportamento orientado no sentido de atingir uma finalidade. As práticas são atos 

regularizados, sendo que a projeção da ação, que implica a definição e escolha dos 

objetos que a mediatizam, confere-lhe um sentido. Tudo isso colabora para a afirmação 

da existência de práticas de deslocamento especificas segundo o modo de transporte 

utilizado, que compactuam de regularizações, sentidos e intencionalidades que as 

agregam em conjunto. A lógica da mobilidade é revelada pelas possibilidades reais e 
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virtuais de diversas ordens apresentadas pela sociedade e pelo lugar da vida em 

interação. 

A mobilidade existente na cidade é conseqüência da reorganização urbana e 

fator de reorganização da cidade. Esta mobilidade no urbano se estrutura a partir da 

lógica econômica, da diversidade técnica do sistema de transporte, da via de relações e 

da configuração do território (KRUGUER, 2004, p.70). 

Trazendo um breve contexto histórico-espacial para esta conceituação da 

mobilidade, é necessário salientar que os primeiros estudos de mobilidade nasceram 

nos Estados Unidos na década de 1950 objetivando compreender os motivos de 

realização de viagens, visando uma melhor adequação da oferta à demanda do uso 

mais eficiente da infra-estrutura viária (KRUGER, 2004, p.85). 

Segundo Botelho (1996) apud Kruger (2004, p.87), nos Estados Unidos, nos 

anos 1970 há maiores preocupações analíticas da demanda. No Brasil tais estudos são 

ainda mais aprofundados na década de 1970 e 1980, dado o grande crescimento das 

cidades, particularmente as grandes áreas metropolitanas (KRUGER, 2004, p.88). 

Nesta época a mobilidade no país passou a ser observada dentro de um contexto que 

buscasse as facilidades ou possibilidades de ocorrência, observando, particularmente, 

as ocorrências das diversas tipologias de fluxos viários, sejam de pessoas ou de 

veículos de quaisquer modo. 

Porém, como é afirmado por Balbin (2003, p.78), “o conceito de mobilidade, 

como uma forma analítica e estatística, é da alçada da engenharia, não sendo uma 

prioridade da ciência geográfica”, sendo, assim, “priorizado por esta ciência o estudo 

das dicotomias, como a fluidez e a viscosidade”. 

Sobre o estudo geográfico da fluidez, já afirmara Milton Santos, “a análise dos 

fluxos é às vezes difícil, pela ausência de dados” (1988, p.81). Essa ausência de dados 

ou a falta de atualização destes ainda dificulta uma melhor compreensão dos fluxos 

existentes nas cidades brasileiras, impactando diretamente numa melhor readequação 

dos sistemas viários (fixos) das cidades. 

Assim, buscando compreender melhor a temática, foi realizado um 

levantamento bibliográfico de teses e dissertações que possuíssem ligações com a 

fluidez e os sistemas de Engenharia ligados ao “transporte”. Tal medida é um relevante 
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elemento para a realização de uma pesquisa acadêmica, pois além de demonstrar as 

pesquisas realizadas sobre a temática estudada, também propõe possibilidades não 

pensadas durante a própria pesquisa.  

Durante o levantamento bibliográfico, realizada no ano de 2009, investigaram-se 

pesquisas acadêmicas diretamente relacionadas à temática da dissertação. A 

realização da investigação bibliográfica teve como base o sistema de bibliotecas da 

UFRN (SIBI/UFRN), o qual engloba a biblioteca central e todas as bibliotecas setoriais, 

inclusive as localizadas no campus de Caicó, Currais Novos e Santa Cruz, possuidoras 

dos maiores acervos acadêmicas do Rio Grande do Norte. Assim foram encontradas 25 

obras (monografias, teses e dissertações) direta ou indiretamente relacionadas aos 

Sistemas de Engenharia (Transportes), as quais podem ser visualizadas a seguir. 

      TABELA1 - Pesquisas Acadêmicas registradas no Sistema de Bibliotecas da UFRN 

Tipologia da Pesquisa Acadêmica Quantidade publicada 

Monografias 6 

Dissertações 16 

Livros 2 

Anais de Eventos 1 

TOTAL 25 

                                                          Fonte: Pesquisa de campo, 2010                                     

 

TABELA 2 - Distribuição das pesquisas acadêmicas por áreas do Conhecimento 

Área do Conhecimento Monografias Dissertações 

Administração 1 1 

Arquitetura e Urbanismo -- 4 

Ciências Sociais 2 3 

Engenharia Mecânica -- 1 

Engenhara de Produção -- 4 

Engenharia Sanitária -- 1 

Psicologia -- 1 

Serviço Social 1 -- 

Turismo 1 -- 

TOTAL 6 16 

                                                                    Fonte: Pesquisa de campo, 2010 

10 



                                                              Os Grandes Sistemas de Movimento viário em Natal/RN. 

                                                                                                                            IAPONY RODRIGUES GALVÃO 

Dentre estas publicações que possuem relações com a temática, destaca-se o 

“Estudo dos transportes urbanos de Natal”, realizado pelo Ministério dos Transportes no 

ano de 1981. Tal estudo, o qual se iniciou ainda no ano de 1977, pode ser considerado 

o primeiro grande estudo sobre o sistema de transportes natalense, apesar de enfocar 

mais o sistema de transporte coletivo por ônibus. Porém, apesar da obra estar 

registrada e catalogada no sistema de bibliotecas da UFRN, tal obra não está presente 

no acervo, havendo apenas alguns registros sobre a obra nos trabalhos acadêmicos de 

Mello (2008) e Santos (1989).  

Contudo no ano de 1985, ocorreu a realização de uma nova pesquisa, também 

realizada pelo Ministério dos transportes, possuindo a mesma denominação da 

pesquisa anterior (“Estudo dos transportes urbanos de Natal”), mas possuindo, segundo 

Mello (2008), uma ampliação substancial frente à pesquisa anterior, tanto no número de 

páginas (30 páginas a mais que na pesquisa anterior), como nas informações contidas, 

passando a discutir com mais profundidade sobre a rede viária, abrindo um relevante 

caminho para a compreensão dos grandes sistemas viários da capital potiguar.  

Esta pesquisa está registrada e catalogada no sistema de bibliotecas da UFRN, 

além do fato de a obra estar presente no acervo (um exemplar), sendo utilizada, mesmo 

que de maneira restrita, em algumas pesquisas acadêmicas, como a de Silva (1999) e 

Júnior (2007), além dos trabalhos acadêmicos de Mello (2008) e Lima (1989). 

Iniciando a discussão sobre os trabalhos acadêmicos que possui uma ligação 

maior com a temática, a pesquisa “Estado e Planejamento: A experiência dos planos 

diretores de Natal”, por Pedro Antonio Lima dos Santos analisa os planos diretores 

constituídos até este período, no caso, os planos diretores de 1974 e 1984, sendo estes 

denominados pelo autor como “políticas estatais de planejamento”, pois “acabaram 

servindo como parâmetro’ para as ações a serem realizadas pelo poder público 

natalense” (LIMA, 1989, p.46). 

 Mesmo direcionando boa parte do estudo para as ligações entre as 

normatizações existentes nos planos diretores e as ações estatais, há também 

referências sobre a configuração das vias urbanas existentes na época, temática 

aprofundada e normatizada em um plano diretor apenas a partir do documento de 1994 

(“Plano Diretor de 1994”) e algumas discussões sobre as normatizações para o uso e 
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ocupação do solo em Natal. Tal trabalho pode ser considerado, como afirmou Borba 

(2007, p.42) “um verdadeiro marco para os estudos urbanos de Natal, uma vez que 

realizou uma análise sistemática e inédita sobre os planos diretores natalenses”. 

 Tal pesquisa foi continuada em 1998, com a tese de doutorado também realizada 

por Pedro Antonio Lima dos Santos, intitulada “Natal Século XX: do urbanismo ao 

planejamento urbano”, realizada no Programa de Pós Graduação de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo. Apesar deste trabalho não ter sido realizado 

em um programa de pós-graduação da UFRN, torna-se relevante discutir sobre esta 

pesquisa, uma vez que ampliou consideravelmente as pesquisas realizadas pelo 

mesmo autor em sua dissertação, ao discutir a história da urbanização natalense a 

partir de todos os grandes planos urbanísticos da cidade, desde o denominado “Plano 

da Cidade Nova ou Plano Palumbo”, em 1901 até o então plano diretor vigente na 

cidade, concluído em 1994. 

Durante o desenvolvimento do texto, o autor discute detalhadamente as grandes 

implicações urbanísticas provocadas por estes planos diretores busca demonstrar como 

estes influenciaram no processo de estruturação espacial da capital potiguar, utilizando 

até mesmo algumas terminologias e discussões teóricas advindas da ciência 

Geográfica, como no caso da utilização de algumas idéias do professor Roberto Lobato 

Correia. Também há um mapeamento dos principais agentes sociais, que estiveram 

presentes na estruturação do plano ou os que intervêm nesse processo de 

estruturação, além de um levantamento da constituição histórica da cidade com estes 

articuladores. A constituição deste quadro histórico sobre os planos urbanísticos, além 

de possibilitar o conhecimento da especificidade da urbanização e do planejamento 

urbano em Natal, e de sua articulação a nível nacional e internacional, também ampliou 

as possibilidades para o aprofundamento das discussões sobre o monitoramento 

urbano e, conseqüentemente, os transportes, em outras pesquisas, as quais utilizam as 

considerações realizadas pelo autor nesta tese de doutoramento. 

No inicio da década de 1990 é publicado por  João Mendes da Rocha Neto 

(1993) o primeiro estudo acadêmico diretamente ligado ao transporte, denominado “A 

evolução Geoespacial dos transportes rodoviários no Rio Grande do Norte”, monografia 
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de conclusão de curso vinculada ao departamento de Geografia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).   

No trabalho, há uma notável apuração estatística sobre o sistema de transportes, 

delimitação e referências sobre algumas legislações seguidas pelo sistema, além de 

discussões sobre a decadência do transporte ferroviário e ascensão e consolidação do 

transporte rodoviário no Rio Grande do Norte e no país. Segundo o autor os transportes 

podem ser observados como um importante alicerce para a construção territorial 

potiguar, inclusive tendo, segundo a hipótese levantada pelo pesquisador, o 

crescimento do sistema de transportes interações com o processo de crescimento 

populacional, com a primeira parte do trabalho sendo dedicada a tal discussão.  

Apesar de algumas limitações, o trabalho pode ser considerado um marco para 

os estudos sobre os sistemas de transportes potiguares, pois realiza levantamentos 

inéditos sobre tal temática (MELLO, 2008), apontando as perspectivas sobre os estudos 

a serem realizados sobre os grandes sistemas rodoviários existentes no estado do Rio 

Grande do Norte, algo ainda não complementado por outros estudos posteriores, os 

quais “acabaram enfocando somente sobre o sistema de transporte natalense ou da 

Zona Metropolitana, não estudando, contudo, sobre o restante do estado” (MELLO, 

2008, p.26). 

No ano de 1997, a pesquisa “A estrada de Ferro Mossoró-Souza: do sonho 

econômico a miséria do discurso político”, realizada por Francisco Lima e vinculada ao 

departamento de Ciências Sociais, enfatiza o uso político dado a Ferrovia Mossoró – 

Souza, desde a importância econômica da ferrovia (o primeiro grande sistema de 

engenharia que ligava uma área próxima do litoral ao sertão), as dificuldades para a 

construção da Ferrovia (cerca de 30 anos para concluí-la) e o notável uso político dado 

por ela por parte das oligarquias que dominavam o Rio Grande do Norte em meados do 

século XX, as quais facilitaram ou dificultaram a construção da ferrovia de acordo com 

seus interesses, durante a construção desta. 

Apesar da maior parte do trabalho enfocar no levantamento histórico da situação 

política do estado naquele momento, a dissertação possui um notável pioneirismo, ao 

realizar um dos primeiros trabalhos acadêmicos que discutiam, direta ou indiretamente, 

o uso das ferrovias no território potiguar, inclusive citando as tipologias de mercadorias 
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transportadas e outras ferrovias que foram construídas no mesmo período, como a 

Natal-Macau e a Natal-Lajes, as quais tiveram entroncamentos com a Ferrovia 

Mossoroense. 

Nos anos de 1999 e 2000, duas monografias, realizadas por discentes do 

departamento de Ciências sociais da UFRN aprofundam as discussões relacionadas ao 

sistema de transporte coletivo por ônibus em Natal. A pesquisa “Transportes Urbanos 

em Natal: aspectos e evolução de um sistema”, realizada por Jucilene Silva no ano de 

1999 demonstrava um vasto levantamento histórico da história de implantação do 

sistema de transporte rodoviário em Natal, demonstrando até mesmo aspectos inéditos, 

como a implementação do transporte realizado por veículos de menor porte físico (vans 

e microônibus), denominado “transporte opcional” (Dueñas, 2004) e como ocorria a 

organização sindical dos trabalhadores tanto do sistema opcional como do sistema de 

transporte rodoviário por ônibus, inédito em pesquisas acadêmicas até então. Esta 

pesquisa abriu caminhos para o aprofundamento destas temáticas por outros estudos 

sobre o transporte rodoviário em Natal, inclusive um trabalho de pós-graduação da 

própria Jucilene Silva, realizado em 2002. 

 No ano seguinte, o discente Rilton Rêgo, também oriundo do departamento de 

Ciências Sociais realizou uma pesquisa numa temática semelhante à realizada por 

Jucilene Silva, mas enfatizando os aspectos estatísticos nas 32 páginas de seu trabalho 

de conclusão do curso de graduação. Essa ênfase nos aspectos quantitativos do 

sistema de transporte rodoviário natalense também lançou perspectivas para a 

pesquisa de Jucilene Silva, em 2002 e de Miguel Dueñas em 2004, as quais serão 

discutidas adiante. 

Sobre a dissertação de mestrado de Jucilene Dias (2002), intitulada 

“Transformações no sistema de transporte coletivo na região metropolitana de Natal: a 

inserção do transporte alternativo e suas implicações para os trabalhadores da 

categoria”. Este estudo foi uma ampliação da monografia realizada pela própria autora 

no ano de 1999, a qual também trabalhava com uma temática semelhante.  

Porém, neste trabalho, ocorreu uma ênfase maior no transporte alternativo da 

cidade do Natal, inédito no circulo acadêmico potiguar, tratando das “conseqüências da 

inserção e consolidação dos transportes alternativos no contexto urbano da Região 
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Metropolitana de Natal, inclusive refletindo sobre o contexto do sistema de transportes 

coletivos por opcionais com relação à infra-estrutura urbana” (MELLO, 2008), além das 

conseqüências da expansão deste sistema de transporte tanto para os trabalhadores 

do sistema de transportes opcionais como no próprio sistema de transporte por ônibus.  

O aprofundamento das discussões sobre os transportes coletivos rodoviários de 

Natal, particularmente o opcional, serviram como parâmetros para outros trabalhos 

acadêmicos, como o de Mello (2008, p.46), o qual utilizou e aprofundou alguns 

elementos levantados na pesquisa de Jucilene Dias, como o levantamento realizado 

pela autora sobre a estrutura do transporte opcional (rotas utilizadas, quantidade de 

operadores, dentre outros 

Também neste ano de 2002 torna-se relevante citar a publicação relacionada ao 

XVI Congresso Nacional de pesquisa e ensino em transportes, documento organizado 

pelos pesquisadores José Raynaldo Setti e Enilson Medeiros de Santos (Comitê local). 

O evento foi realizado em Natal/RN e contou com a participação de diversos 

pesquisadores de áreas ligadas aos sistemas de transporte de todo o país.  

Apesar da escassa quantidade de trabalhos de pesquisa locais, o evento lançou 

as bases para a ampliação das pesquisas relacionadas à temática a nível local, uma 

vez que no período após o evento trabalhos de graduação e pós-graduação passaram 

a ser publicados (inclusive orientados pelo próprio Enilson Medeiros dos Santos), 

ampliando as discussões sobre a temática, particularmente relacionados a capital 

potiguar. 

No ano de 2004, o discente Miguel Alfredo Flores Dueñas, vinculado ao 

programa de pós-graduação em Engenharia da Produção e orientado pelo professor 

Enilson Medeiros dos Santos publicou a dissertação “Competição e regulação no 

transporte de passageiros: um estudo no transporte rodoviário municipal”, buscando 

compreender as diferenciações existentes nas rotas e nos usuários do sistema de 

transporte de passageiros por ônibus e no sistema de transporte de passageiros 

realizado por opcionais, enfatizando os usos do transporte rodoviário no “Seridó 

potiguar”.  

Na pesquisa, houve uma discussão relacionada à disputa por usuários entre os 

dois sistemas, o levantamento de estatísticas relacionadas ao transporte intermunicipal 
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por ônibus e opcionais na região Seridó, além de lançar subsídios para compreender 

com mais profundidade a legislação existente sobre o sistema de transporte rodoviário 

no estado do Rio Grande do Norte, particularmente o transporte Rodoviário 

intermunicipal por ônibus.  

Nesta legislação, torna-se perceptível que este sistema de transporte 

intermunicipal por ônibus acabava tendo mais possibilidades de expansão que o 

transporte intermunicipal realizado por vans e microônibus, pois estes últimos 

acabavam possuindo uma maior burocracia para a sua possível expansão, inclusive 

para alguns municípios do estado que não possuíam linhas regulares. Esta 

demonstrava, em suas entrelinhas, o notável poder das corporações detentoras das 

concessões para a realização de linhas regulares de ônibus frente aos pequenos 

proprietários de vans, “obrigados a ficarem com linhas desinteressantes para os 

empresários de ônibus, sendo que estes últimos ficavam, é claro, com as rotas ligando 

cidades mais populosas a Natal” (Dueñas, 2004, p.62). Tal fato também era registrado 

no transporte coletivo por ônibus realizado em Natal, onde apenas rotas consideradas 

“menos lucrativas” acabaram cedidas aos permissionários do transporte opcional. 

No ano de 2005, mais três pesquisas relacionadas à temática foram realizadas, 

todas destinadas a dissertações de mestrado. Dentre estas três, há destaque para a 

pesquisa intitulada “Uma análise crítica da política ambiental de transportes no Brasil”, 

realizada por Juliano Márcio Pires de Souza, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

de Engenharia Sanitária da UFRN, e orientado pelo Professor Enilson Medeiros dos 

Santos, também vinculado a este Departamento.  

Neste trabalho, o autor enfatiza consideravelmente a associação direta entre os 

transportes e a produção de “um quadro de insustentabilidade ambiental” (SOUZA, 

2005, p.18), pois, segundo o autor, os transportes são grandes causadores da poluição 

urbana e a busca de soluções para este “problema’ torna-se urgente. Segundo Juliano 

Souza, há, na atualidade, uma política ambiental incipiente sobre os transportes e a 

poluição causada por eles, e com base nessa premissa, Souza busca pesquisar, de 

forma generalista, sobre toda a política ambiental de transportes no Brasil desde a 

década de 1970. Apesar de enfatizar demasiadamente a questão ambiental, o autor 

aponta algumas das relações obscuras entre as grandes corporações de transportes e 
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seus respectivos privilégios “para usar as suas concessões com diversas finalidades, 

ausentando, porém, do oferecimento de um serviço eficiente para a sociedade” 

(SOUZA, 2005, p.38) 

Outro relevante ponto que necessita ser enfatizado refere-se ao extenso 

levantamento bibliográfico sobre os transportes no Brasil, discutindo relevantes estudos 

publicados pelo governo federal, através de seus organismos, como o GEIPOT e o 

EBTU, além de algumas pesquisas acadêmicas relacionadas à temática, mesmo sendo 

essas pesquisas acadêmicas usadas de forma reduzida durante a construção teórica 

da dissertação, pois a ênfase ambiental acaba sobrepondo os trabalhos indicados 

durante o levantamento. 

No ano de 2006 mais duas pesquisas acadêmicas discutiram sobre temáticas 

ligadas ao transporte. Uma das pesquisas realizadas é intitulada “Um estudo de 

políticas e práticas do uso do GNV no transporte público urbano do Brasil”, do discente 

Breno Peixoto Cortez, vinculado ao programa de pós-graduação e pesquisa em 

Engenharia de Produção e orientado pelo professor Enilson Medeiros dos Santos. 

Neste trabalho acadêmico há uma discussão sobre a utilização do GNV como 

uma nova matriz energética de menor custo e mesmo desempenho para os veículos de 

transporte urbano. Apesar de a dissertação tratar de muitos aspectos técnicos ligados 

ao GNV, um trecho chama notadamente a atenção, quando, ao realizar o levantamento, 

mesmo que indiretamente e com uso estritamente estatístico, sobre a atual 

configuração dada ao sistema de transporte existente na cidade, o autor afirma que 

este possui “uma forte concentração nas mãos de poucos empresários, que realizam as 

políticas deste setor, usando uma prerrogativa que devia pertencer ao estado” (2006, 

p.57). Assim, mesmo que de maneira sucinta, há uma crítica a concentração do 

domínio sobre os serviços de transporte rodoviário natalense nas mãos de algumas 

corporações e ao seu uso para atender os interesses das corporações, demonstrando a 

ausência do estado em seu papel de verdadeiro regulamentador deste sistema. 

Também no ano de 2006, o discente Wagner do Nascimento Rodrigues, 

orientado pelo Professor Rubenilson Teixeira, concluiu a dissertação “Dos caminhos de 

água aos caminhos de ferro: a construção da hegemonia de Natal através das vias de 
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comunicação (1820-1920)”, vinculada ao Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Arquitetura e Urbanismo da UFRN. 

A dissertação discute, através de um resgate histórico, as primeiras formas de 

transporte entre os povoamentos do estado, a utilização de um primitivo sistema de 

navegação, usando a cabotagem e os Rios situados nas proximidades da capital na 

primeira metade do século XIX e a difusão do sistema ferroviário a partir do final deste 

mesmo século. A expansão deste último levou a consolidação de Natal como capital 

comercial do estado. Até este período, ”Natal possuía uma centralidade apenas nos 

aspectos políticos e administrativos” (2006, p.18), mas com a expansão dos sistemas 

de transporte ferroviário, “as elites do estado, particularmente a ligada ao capital 

comercial e agropecuário e também detentoras do poder político do estado, 

necessitavam de um ponto de convergência, onde centralizassem as suas ações” 

(2006, p.25). E tal aprofundamento “só se tornou possível com a dinamização 

econômica do estado, possível após a expansão do sistema ferroviário, o qual reforçou 

e desenvolveu a cidade capital como um centro comercial em detrimento de outras 

aglomerações”. (2006, p.25). 

No ano de 2007, a discente Adriana Carla do Nascimento, orientada pelo 

Professor Pedro Antonio de Lima dos Santos, publicou a dissertação “Meio ambiente e 

Planejamento: a relação cidade-natureza nos planos urbanísticos da cidade do Natal no 

século XX”, vinculado ao programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

UFRN. 

Este trabalho dissertativo buscou identificar e analisar as idéias ambientais 

inseridas dentro dos planos urbanísticos natalenses desenvolvidos no decorrer do 

século XX, buscando, também contextualizar política e economicamente o cenário em 

que acontecem as modificações nos planos estudados, “demonstrando, assim, as 

transformações no tecido urbano natalense” (Nascimento, 2007, p.14). Assim, para 

facilitar a compreensão das transformações contidas, a autora, durante a pesquisa, 

dividiu os planos diretores em quatro grandes tipologias de planos diretores: os que 

possuem mais destaque na saúde e estética (1901, 1929, 1935); técnica e ciência 

(1968); zoneamento e controle (1974 e 1984) e meio ambiente (1994, 2007).  
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Pelo levantamento realizado durante a pesquisa e analisando fortemente os 

artigos componentes dos planos urbanísticos, percebe-se que no plano diretor de 1994 

“há um fortalecimento das idéias ambientais, mas apenas por uma exigência 

governamental federal, com pouca ou nenhuma participação popular – e sem que a 

mesma apreendesse seus significados e implicações” (Nascimento, 2007, p.46). E é 

justamente esta pouca inserção popular na construção dos planos urbanísticos, 

associado a grandes interesses de determinados setores hegemônicos que geraram o 

pouco sucesso de idéias ambientais inseridas no plano urbanístico como a ampliação 

da área verde, controle do uso do solo e áreas de proteção ambiental. 

Apesar de o trabalho enfatizar consideravelmente a questão ambiental dos 

planos urbanísticos, torna-se relevante destacar o aprofundamento empreendido 

durante a pesquisa e a discussão dos planos, além de propor uma classificação, 

mesmo que utilizando “critérios de análise urbanístico-ambientais” que possa enfatizar 

os assuntos mais correntes existentes em cada um destes. Além disso, este trabalho 

representa claramente uma ampliação teórica das pesquisas desenvolvidas pelo 

Professor Pedro Antonio Lima dos Santos, iniciado no período em que este elaborou a 

dissertação de mestrado e tese de doutorado e consolidado com a orientação desta 

dissertação elaborada por Adriana Carla do Nascimento.  

E concluindo estas discussões sobre as pesquisas acadêmicas realizadas em 

2007, não se pode deixar de destacar a dissertação de José Petronilo da Silva Júnior 

intitulada “O espaço central das atenções: o corredor de integração da região 

metropolitana de Natal”, orientado pela Professora Beatriz Pontes e vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia da UFRN. 

 A dissertação trata de forma inédita (mesmo que indiretamente) sobre a 

temática transportes na Ciência Geográfica, particularmente sobre a importância de 

sistemas de engenharia (as ruas e avenidas principais da cidade) para a constituição 

espacial de Natal e sua respectiva região Metropolitana. Ao utilizar conceitos e valores 

Geográficos como Centralidade Urbana, e, em menor escala, fluxos e fixos, o autor se 

aproxima de uma compreensão sobre o espaço e como a Geografia pode responder as 

diversas questões atualmente impostas à sociedade. 
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Inicialmente, o autor busca compreender a constituição do espaço central das 

atenções (“ECA”), discutindo elementos teóricos que busquem compreender o espaço 

central das atenções, como a conceituação basilar do espaço (“sistema de objetos e de 

ações”), desigualdade urbana, centralidade urbana, além de fixos e fluxos. Também há 

uma discussão sobre os planos urbanísticos da cidade, particularmente sobre a 

delimitação realizada, a partir do plano diretor de 1994, com relação às vias e sua 

respectiva classificação, a qual o autor utiliza para delimitar as vias que compõem o 

denominado “espaço central das atenções”. 

Após a discussão teórica, o autor passa a aprofundar a discussão sobre o 

espaço central das atenções, ao demonstrar, cronologicamente, como foi realizada a 

constituição desta porção e a respectiva consolidação deste espaço central como 

principal corredor viário da Região Metropolitana de Natal. 

Para facilitar esta compreensão, o autor pesquisou os estabelecimentos que 

constituíam este sistema viário, dividindo-os em estabelecimentos com uso residencial, 

uso industrial e uso para prestação de serviços (uso comercial). E nesta pesquisa sobre 

estabelecimentos comerciais e industriais, o autor utilizou os dados da Lista Telefônica 

classificada utilizada pela Companhia telefônica local, dados da Junta Comercial do Rio 

Grande do Norte (JUCERN) e da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte 

(FIERN). Também se destaca a interessante apuração da participação do capital 

estrangeiro nos estabelecimentos localizados nos três trechos delimitados, apuração 

que pode servir para futuras pesquisas realizadas na temática.  

A partir destas apurações iniciais e delimitações dos usos dados ao Espaço 

Central das Atenções (ECA), o autor buscou dividir o ECA em três trechos, baseado 

nos próprios documentos urbanísticos e nos dados obtidos pela pesquisa, os quais 

seriam: Trecho 1, o qual inicia-se na Rua Joaquim Manoel (Esquina com a Avenida Nilo 

Peçanha, na altura da Maternidade Januário Cicco) até o Viaduto de acesso a Avenida 

Roberto Freire (antigo viaduto de Ponta Negra), envolvendo a referida Rua, a Avenida 

Hermes da Fonseca (avenida que realiza a continuação desta Rua) e a Avenida 

Salgado Filho/BR 101; o trecho 2, o qual inicia-se no Viaduto de acesso a Avenida 

Roberto Freire (viaduto de Ponta Negra) e viaduto de Parnamirim, envolvendo a BR 
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101; e o Trecho 3, iniciado no viaduto de Parnamirim até a Passarela para passagem 

de pedestres, exatamente na entrada da cidade, envolvendo a BR 101. 

Em cada um destes trechos, José Petronilo Júnior faz uma descrição 

aprofundada sobre os estabelecimentos existentes, a constituição destes, seja de 

tipologia industrial, comercial ou residencial, discutindo, também, as amplas 

possibilidades de interligação existentes destes três trechos da ECA com as demais 

áreas da região metropolitana, através da demonstração do poderio de atração desta 

área sobre as demais áreas da cidade, além de indicar alguns possíveis fluxos que se 

dirigem ou passam por essas áreas.  

Desta forma, torna-se cada vez mais evidente tal poderio de atração em relação 

a toda capital Potiguar e sua Zona Metropolitana, particularmente por parte do trecho 1 

da ECA, o qual possui mais de ¾ do total de estabelecimentos existentes no espaço 

central das atenções (78,19% do total de empreendimentos), “com uma prestação de 

serviços variada, apresentando o maior fluxo viário dentre os três trechos da ECA” 

(Júnior ,2007, P.114).E é importante apontar que neste trecho apresenta-se os maiores 

estabelecimentos comerciais da cidade, (inclusive os três maiores Shoppings da 

cidade). Tais fatos podem ser aprofundados, buscando compreender porque há uma 

concentração tão elevada de serviços neste trecho do ECA, além de entender a 

também igualmente considerável concentração de serviços públicos neste trecho (como 

linhas de ônibus), além de outras possíveis considerações que podem ser respondidas 

em pesquisas mais aprofundadas a serem desenvolvidas posteriormente. 

Também ficou evidente, na pesquisa que os trechos 2 e 3 da ECA possuem 

uma quantidade reduzida de empreendimentos, porém, com relevantes concentrações 

de grandes estabelecimentos atacadistas no trecho 2 (três dos maiores 

estabelecimentos desta tipologia na região metropolitana localiza-se neste trecho) e 

estabelecimentos industriais no trecho 3 (cerca de ¼ do total de estabelecimentos 

existentes na região metropolitana). Tais trechos possuem, segundo o autor “fatores 

locacionais diferenciados, o que leva a tais estabelecimentos a se localizarem nestas 

áreas” (2007, p.116). É preciso, porém, para avançar ainda mais na pesquisa, buscar 

descobrir outros indicadores que levem a compreender os motivos que levem estes 

tipos de empreendimento a localizarem nestas áreas, utilizando largamente a ciência 
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geográfica e suas conceituações, onde mais do que gerar possíveis respostas, poderá 

indicar outras possibilidades de entendimento além de um viés estritamente econômico.  

Outro ponto, também demonstrado pelo autor durante a pesquisa, está no fato 

de estes trechos possuírem ampla atuação do capital estrangeiro, particularmente o 

trecho 1 do espaço central das atenções, o qual possui 1/3 do total de 

empreendimentos existentes no estado (industrial, comercial/prestação de serviços). Tal 

número, segundo José Petronilo Júnior (2007, p.115), “demonstra uma concentração 

regionalizada de investimentos com vínculos com o capital estrangeiro, articulados 

nesta rede de fluxos viário da RMN em formação”. No total, 40% do total estadual de 

empreendimentos com participação total ou parcial de estrangeiros estão neste espaço 

central de atenções. Tais informações necessitam também de maior profundidade, 

sendo que esta lacuna é claramente deixada pelo autor para que outras pesquisas 

possam apresentar ainda maiores respostas (PETRONILO, 2007, p.114 e 115), algo 

que a teoria geográfica pode auxiliar consideravelmente. 

A pesquisa de José Petronilo Júnior, mesmo não deixando, de certa forma, 

evidenciado, abre as perspectivas para que a ciência Geográfica, com o seu arcabouço 

teórico, possa buscar uma maior compreensão sobre o presente natalense e a sua 

realidade, afinal “a geografia busca compreender o presente”. Assim, a Geografia 

possui as ferramentas necessárias para a compreensão do “sistema de transportes” 

não apenas num viés numérico, levantando dados ou suposições, mas encontrando as 

respostas necessárias para uma compreensão deste sistema como uma totalidade em 

movimento. E para isso, devemos utilizar as nossas conceituações, seja a conceituação 

de espaço, “como sistema indissociável, solidário e também contraditório de objetos e 

ações”, algo amplamente discutido pelo Milton Santos e pela Geografia Nova, seja os 

pares dialéticos da fluidez e viscosidade, rapidez e lentidão, entre outros, os quais 

poderão nos dar a grande possibilidade de entender os transportes como um grande 

sistema de movimento compreensível para todos, e não como mera estatística a ser 

usada apenas por poucos. 

No ano de 2008 o discente Erick de Santana Mello, orientado pelo Professor 

Marcelo Bezerra Tinoco, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da UFRN, publica a dissertação “Mobilidade Urbana Sustentável em 
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projetos estruturantes: análise urbanística e ambiental do corredor de transporte da 

Avenida Bernardo Vieira, Natal/RN” 

O autor, inicialmente, realiza uma discussão teórica sobre o denominado 

“desenvolvimento sustentável” e as possíveis relações deste com o transporte e a 

mobilidade, conceituando e discutindo também este último. Em seguida, há um capítulo 

específico sobre a mobilidade urbana, particularmente enfatizando as conceituações 

relacionadas existentes no estatuto da cidade. Há também uma discussão sobre a 

aplicabilidade da conceituação de mobilidade urbana pelo ministério das cidades, onde 

fica evidente um “claro descompasso entre o que é conceituado como mobilidade e o 

que realmente é realizado e intitulado como mobilidade por parte do ministério, algo que 

precisa ser repensado (MELLO, 2008, p.48).  

 Aprofundada a dissertação e buscando lançar bases ainda mais solidificadas 

para compreensão do objeto de estudo, o autor passa a discutir conceituações teóricas 

relacionadas a sistema viário, o uso do solo e os transportes, dando ênfase ao 

transporte rodoviário urbano, particularmente ao uso das faixas exclusivas para os 

ônibus. Apesar de não gerar um maior aprofundamento sobre o sistema viário e o uso 

do solo, a breve discussão destes temas torna-se fundamental para a própria 

construção teórica que o autor imprime com relação às faixas exclusivas para ônibus, 

pois a partir da discussão destes temas, torna-se possível, posteriormente, traçar 

perspectivas para a compreensão da constituição e utilização desta tipologia de 

intervenção urbana. 

Após esta discussão teórica, o autor passa a discutir com maior especificidade 

sobre a capital potiguar, iniciando a discussão sobre a formação urbana natalense, 

lançando uma breve cronologia sobre a cidade e principalmente fazendo um apurado 

detalhamento sobre todos os planos urbanísticos existentes na cidade até então, 

enfatizando os planos urbanísticos que tratavam diretamente sobre as questões ligadas 

ao transporte, algo que se concretizou apenas a partir do plano diretor de 1974. Assim, 

Erick Mello discute e demonstra como a questão dos transportes estava inserida neste 

plano e nos projetos de transporte realizados pelo ministério dos transportes em 1981 e 

1985, além dos planos diretores de 1984 e principalmente pelo plano diretor de 1994, “o 

primeiro a tratar dos transportes com uma parcela específica em um texto urbanístico 
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natalense” (MELLO, 2008, p.79). Também complementa esta discussão com as 

legislações mais recentes sobre a temática, correspondendo ao plano de transportes de 

2001 e o plano diretor de 2007, onde este último “aprofunda as políticas de transporte 

aplicadas na capital potiguar ao tratar, da mobilidade e das orientações dadas pelo 

estatuto da cidade” (MELLO, 2008, p.81). 

 É neste contexto dos planos urbanísticos que Mello passa a discutir sobre a 

implantação do corredor de transporte da Avenida Bernardo Vieira, o objeto de estudo 

de sua dissertação, discutindo aspectos urbanísticos e ambientais relacionados a este 

corredor. Segundo o autor “o projeto na Bernardo Vieira cumpre os aspectos teóricos 

da mobilidade urbana sustentável, mas numa forma prática pouco se aplica das 

diretrizes propostas de sustentabilidade” (2008, p.89). Aprofundando esta discussão 

sobre a implantação do corredor exclusivo para ônibus na Avenida Bernardo Vieira, o 

autor também realiza uma breve discussão sobre a teoria relacionada a implantação de 

intervenções viárias, além de discutir sobre a aprovação do projeto e as suas 

contradições, “algo que precisa ser observado para que novos equívocos viários não 

sejam cometidos em outras obras de intervenção viária a serem realizadas” (MELLO, 

2008, p.112). 

Apesar de algumas ponderações que necessitam ser realizada sobre conceitos 

utilizados no decorrer do trabalho, a dissertação construída por Erick Mello possui 

notável relevância para a discussão sobre as intervenções urbanas, particularmente de 

cunho viário, realizadas recentemente na capital potiguar, onde fica evidente que “tais 

projetos acabam sendo benéficos apenas para uma parcela da sociedade natalense, 

não havendo discussões e soluções que privilegiem a cidade como um todo” (MELLO, 

2008, p.113).  

Neste caso, torna-se evidente que os interesses das corporações do transporte 

público rodoviário acabam sobrepondo a outros membros componentes do espaço 

natalense, como o caso dos moradores e pequenos proprietários de estabelecimentos 

da Avenida Bernardo Vieira, os quais acabaram tendo notáveis prejuízos com a 

implementação dessa faixa exclusiva de ônibus, incluindo “o fechamento de diversos 

estabelecimentos e a mudança no perfil dos estabelecimentos comerciais nesta área, 

os quais possuem possibilidades para a compra de áreas para implantação de 
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estacionamento ou não necessitam deste, como é o caso das lojas especializadas em 

motos” (PROBLEMAS NA BERNADO VIEIRA..., 2008).  

Assim, ao estudar as intervenções realizadas nos objetos existentes na cidade 

(sistemas de engenharia viária), torna-se necessário observar e compreender a 

totalidade das ações e não apenas parcelas fragmentadas, pois a partir de uma 

compreensão totalizante é possível compreender a dinâmica e os dos fluxos que levam 

as alterações. A Ciência Geográfica, através de seu notável arcabouço teórica pode 

trazer possibilidades para compreender as intervenções viárias e suas interligações 

com os fluxos existentes na capital natalense. 

 No caso de Natal, capital do Rio Grande do Norte, cidade com uma população 

de 796.000 habitantes (IBGE, 2008, p.46), foram realizadas poucas pesquisas sobre 

fluidez. Dentre as realizadas, como poderão ser mais bem visualizadas no decorrer do 

presente projeto, era apenas de caráter pontual, não havendo um aprofundamento e 

uma inter-relação destas, com as suas projeções “ficando apenas no papel” (MELLO, 

2008, p.76). 

E esta ausência de dados mais aprofundados sobre a fluidez e a mobilidade, 

como o desempenho do sistema de transportes (disponibilidade, freqüência, tempo de 

espera etc) e as características do usuário deste sistema (renda, veículo próprio, 

recursos que ele pode gastar na viagem, etc), de acordo com o que fora citado por 

Tagore e Sikdar (1995) apud Raia Júnior (2000, p.63), acaba por diminuir as 

possibilidades de uma melhor projeção das vias onde ocorrem estes tipos específicos 

de fluxo e onde ocorrem maiores ou menores possibilidades de mobilidade dentro do 

espaço urbano. 

Como será observada nesta presente pesquisa, a capital do Rio Grande do 

Norte acabou “não possuindo aprofundados e sistemáticos estudos sobre estas 

nuances relacionadas à fluidez e a mobilidade” (MELLO, 2008, p.67), o que prejudicou 

seriamente um melhor ordenamento do sistema viário natalense. Tais afirmações 

podem ser mais bem vislumbradas analisando os dados do Departamento Estadual de 

Trânsito do Rio Grande do Norte, o DETRAN /RN, os quais mostram um grande 

crescimento no número de veículos na capital potiguar, saltando de 72 mil veículos em 

1994 para mais de 290 mil veículos em 2009, mas demonstrando que, no mesmo 
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período, “os investimentos na melhor articulação do sistema viário Natalense para 

atender o crescimento deste fluxo e a própria legislação sobre a temática acabaram não 

acompanhando este incremento” (MELLO, 2008, p.76). 

No caso da legislação, como também será visualizado a seguir, o plano diretor 

de 1994 (Lei complementar 005/94) estabelece as tipologias existentes no sistema 

viário Natalense, classificando-as em estruturais, coletoras e locais. Assim, o sistema 

viário estrutural, considerado o principal sistema de circulação e articulação dos fluxos, 

era composto pelas artérias citadas abaixo: 

• BR – 101 / Av. Sem. Salgado Filho / Av. Hermes da Fonseca 

• BR – 406 / Av. Bel. Tomáz Landim / Av. Felizardo Moura / Rua Jandira 

• BR – 226 / Av. Pres. Ranieri Mazzili / Av. Napoleão Laureano 

• RN – 063 / Rota do Sol (sul) / Av. Eng. Roberto Freire  

No plano diretor atual (Lei 221/2007), a estrutura viária colocada no plano 

diretor de 1994 permaneceu a mesma. Este procedimento técnico de manutenção da 

esquematização da estrutura viária posta no plano anterior foi amplamente criticada 

pelos profissionais da área de urbanismo e transporte, como fora colocado por MELLO 

(2008, p.88), pois: 

 
(...) não foram considerados os novos fluxos acrescidos à estrutura 
urbana natalense neste período, como o caso da Av. Romualdo Galvão 
e da Avenida Antonio Basílio, as quais passaram a receber um fluxo 
maior de veículos automotores, particularmente linhas de ônibus 
intermunicipais que foram colocadas nestas vias. 

 

Assim, a nossa pesquisa observará, de que forma os Grandes Sistemas de 

Movimento viário, mais particularmente as intervenções de engenharia (fixos), tais como 

os viadutos e pontes condicionam (e prosseguem condicionando) à produção territorial 

de Natal no que diz respeito à fluidez diretamente relacionada ao de veículos. E dentro 

deste objetivo, será aprofundando como e onde estão concentrados territorialmente os 

fluxos de transportes coletivos e transportes individualizados no espaço natalense, além 

de discutir e compreender se a atual hierarquização do sistema viário consegue auxiliar 

na compreensão e delimitação da fluidez da capital potiguar. A ciência geográfica, 

através de suas categorias de análise, poderá apresentar metodologias (as) mais 
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adequadas para mensurar como os sistemas viários condicionam a produção territorial 

do município de Natal, no que diz respeito à fluidez. 

Desta forma, a dissertação será estruturada em oito capítulos, os quais 

buscarão obedecer a uma seqüência cronológica da formação espacial da capital 

potiguar. E por isso mesmo, o primeiro capítulo, discutirá a relevância da fluidez para a 

formação do Espaço Geográfico. No segundo capitulo será enfatizando a necessidade 

da constituição de uma periodização que atenda a compreensão desta formação, 

particularmente com relação ao Espaço Natalense.  

  Nos capítulos seguintes haverá a discussão propriamente dita dos sistemas 

de movimento natalense, utilizando esta base teórica, como a periodização e os 

instrumentos de “ordenamento” urbano da cidade, tais como planos urbanísticos e 

planos diretores, sendo estes últimos discutidos especificamente no terceiro capítulo. 

Isto permitirá observar as nuances destes grandes sistemas de movimento, como a 

organização do sistema viário natalense (vias estruturantes, vias coletoras e vias locais) 

particularmente as vias estruturantes, as quais apresentam “em geral, maiores fluxos 

que as demais vias da cidade, concentrando as linhas de transporte coletivo por ônibus 

e a integração entre as quatro grandes regiões administrativas da cidade” (AQUINO, 

2004, p.26).  

Detalhando o ordenamento a ser seguido no trabalho, nos capítulos quatro, cinco 

e seis, serão discutidas como os grandes sistemas de movimento viário, 

especificamente grandes fixos, como viadutos, pontes (Ponte Ferroviária sobre o Rio 

Potengi, Ponte de Igapó, Viaduto de Ponta Negra, Túnel ligando a BR 101 a Avenida 

das Alagoas, Viaduto do Baldo, Complexo viário da Zona Norte, Complexo viário do 

Quarto Centenário, Viaduto da Urbana) configuraram o atual território natalense, 

demonstrando as grandes intencionalidades impostas pelo grande capital para a 

constituição destes sistemas de movimento viário. Como afirma Santos (1996, p.220) “a 

fluidez, de fato, é seletiva. Os próprios agentes econômicos não a utilizam igualmente”.  

E no sétimo capítulo será discutido sobre os novos sistemas de movimento em 

constituição na capital potiguar, particularmente os projetados pelo plano “Pró-

Transporte (2007) e pelo plano de Mobilidade Urbana (2009), os quais sofreram notável 

incremento com a escolha de Natal como subsede do Mundial de futebol de 2014. 
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 Neste momento, será observado, além das grandes intencionalidades dos 

capitais hegemônicos nacionais e internacionais para a imposição e consolidação de 

um modelo para a cidade, a criação de uma “psicoesfera”, onde o imperativo da 

“informação, sobretudo ao serviço das forças econômicas hegemônicas e ao serviço do 

Estado, é o grande regedor das ações que definem as novas realidades espaciais” 

(SANTOS, 1996, p.226), levando, assim, as compreender como as intervenções de 

engenharia (fixos), tais como os viadutos e pontes condicionam (e prosseguem 

condicionando) à produção territorial de Natal no que diz respeito à fluidez. 

Assim, aprofundando a presente dissertação, serão observados, no capítulo a 

seguir, os instrumentos Geográficos necessários para a compreensão da constituição 

dos sistemas movimento natalense e a fluidez existente nestes sistemas técnicos. 
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1. A FLUIDEZ E OS SISTEMAS DE MOVIMENTO NATALENSE: OS 

INSTRUMENTOS GEOGRÁFICOS DE COMPREENSÃO 

 

Buscando ampliar ainda mais a discussão aplicada nas interelações entre os 

fluxos e fixos da capital potiguar, torna-se relevante salientar que o “espaço é formado 

por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos 

e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no 

qual a história se dá” (SANTOS, 1996, p.51). Além disso: 

 

 
Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os 
sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de 
outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se 
realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra a 
sua dinâmica e se transforma. (SANTOS, 1996, p.52) 
 
 

Os objetos deixam sua marca concreta nos objetos materiais geográficos que 

formam a configuração territorial e as paisagens, as quais funcionam como verdadeira 

condição do desenvolvimento social. O fato de que as mudanças operadas no espaço 

raramente eliminam de uma vez os traços materiais do passado, obriga a considerar as 

fases respectivas de instalação de novos instrumentos de trabalho e de criação de 

novos meios de trabalho. Em cada fase, as relações sociais não são da mesma 

natureza. Assim, as combinações entre fluxos e fixos, ainda que estes aparentemente 

não mudem, não são as mesmas segundo os períodos. 

Portanto, o espaço, além de ser observado como “parcelado, fragmentado e 

setorizado” (SANTOS, 1988, p.62), também necessita ser observado como algo em um 

incessante movimento e/ou circulação, sendo este um dos princípios basilares para 

compreendê-lo. E os sistemas de engenharia (os sistemas de movimento) são seletivos, 

segregadores, com o Estado e os organismos preferindo certos lugares frente a outros, 

constituindo uma fluidez seletiva, não-igualitária, segregadora. 

Para isso, como será observada no decorrer do presente capítulo, a fluidez se 

constitui no contexto do território usado, através dos usos e modificações desenvolvidas 

pelos fluxos ao território (no caso ao território natalense), havendo, assim, a 
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constituição de uma grandiosa dinâmica territorial dos lugares, havendo uma relação 

desses fluxos com os sistemas viários.  

 

1.1. Fluidez e sistemas de movimento: algumas considerações 

 

Aprofundando a compreensão sobre os instrumentos urbanísticos, será discutido 

como os grandes sistemas de movimento viário, especificamente grandes fixos, como 

viadutos, pontes (Ponte Ferroviária sobre o Rio Potengi, Ponte Rodoviária de Igapó, 

Viaduto de Ponta Negra, Túnel ligando a BR 101 a Avenida das Alagoas, Viaduto do 

Baldo, Complexo viário da Zona Norte, Complexo viário do Quarto Centenário, Viaduto 

da Urbana) configuraram o atual território natalense, demonstrando as grandes 

intencionalidades impostas pelo grande capital para a constituição destes sistemas de 

movimento viário, pois como afirma Milton Santos (1996, p.220) “a fluidez, de fato, é 

seletiva. Os próprios agentes econômicos não a utilizam igualmente”.  

Assim, para ampliar o entendimento sobre a fluidez, torna-se necessário 

compreender uma relevante categoria de analise da ciência geográfica, observando 

inicialmente o “território usado, sinônimo de espaço geográfico” (SANTOS e SILVEIRA, 

2001, p.15). Dentro deste principio, essa categoria “aponta para a necessidade de um 

esforço destinado a analisar sistematicamente a construção do território” (SANTOS e 

SILVEIRA, 2001, p.16). Desta forma, o território usado dá conta da idéia de processo, 

importante constituinte do espaço geográfico, vendo não um espaço estagnado, mas 

um espaço em constante mutação. Ele é “tanto o resultado do processo histórico 

quanto a base material e social das novas ações humanas” (SANTOS et al, 2000a, p.2). 

Também é importante reiterar que tais conceitos levam em consideração o 

principio da totalidade, na medida em que ele trata de forma indissociada tanto da 

materialidade (os objetos) quanto das ações. Para Karel Kosik (1976, p.34) “a realidade 

social dos homens se cria como a união dialética de sujeito e objeto”.  

Por fim, o território usado é um conceito que contempla a idéia de contradição 

e coerência, “constituindo-se como um todo complexo onde se tece uma trama de 

relações complementares e conflitantes (SANTOS et al, 2000a, p.3). tendo em vista que 

envolve todos os agentes, tanto os hegemônicos quanto os hegemonizados, 
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permitindo-nos lidar com a multiplicidade que vai desde os pobres aos 

empresários,governos,narcotraficantes etc. Ele conduz a idéia de espaço banal, ou 

seja, o espaço de todos, todo o espaço (SANTOS,1996,p.76). 

Nestes princípios trazidos pelo território usado, um verdadeiro sinônimo de 

espaço geográfico, torna-se relevante falar da movimentação, expressão também 

ligada à ciência Geográfica, afinal, tal termo “carrega consigo uma manifestação 

territorial que se dá pelo controle e uso do território” (HUERTAS, 2007, p.53) 

reafirmando a necessidade de uma leitura geográfica mais profunda para o vocabulário 

movimentação. Milton Santos (2000a, p.26) afirma que as ações se movimentam de 

acordo com o território e seu uso, demonstrando a relevância do movimento para a 

compreensão do Espaço Geográfico. E neste vocábulo basilar “movimentação”, chega-

se à fluidez, basicamente derivado (e resultado) da movimentação, a qual necessita de 

sistemas de objetos para a sua movimentação (os fixos). 

A fluidez é diretamente ligada à questão territorial, pois a difusão da nova 

ordem social, regida pelo imbricamento entre técnica, ciência e informação e 

comandada pelo consumo, depende do enraizamento de fixos artificiais ao território que 

permitam novos conteúdos e novos comportamentos, “graças às enormes 

possibilidades da produção e, sobretudo, da circulação dos insumos, dos produtos, do 

dinheiro, das idéias e das informações, das ordens e dos homens” (SANTOS e 

SILVEIRA, 2001, p.52-53). 

Santos (1988, p. 77-82) dedica ampla discussão à participação de fixos e fluxos 

na composição do espaço geográfico, sobre o qual se manifesta uma interação mútua 

entre ambos. Fixos provocam fluxos em função de dados técnicos (geralmente 

locacionais), mas também em função de dados políticos. Tais prerrogativas, por si só, já 

são suficientes para elucidar a maneira pela qual o território está sendo usado na rede 

estruturadora de fluxos proposta neste trabalho, cuja configuração envolveu um 

processo histórico de ações e objetos se sucederam de acordo com as peculiaridades 

de cada período. 

Com a evolução do meio geográfico, ampliam-se as discussões sobre os 

conteúdos que fatalmente se enraizarão no território, subordinando-se a ele, como é o 

caso do tempo da produção, da circulação, do consumo e da realização de mais-valia. 
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Os Fluxos e fixos ganham novos usos segundo a correlação de forças que se 

estabelece na dinâmica da sociedade, pois tais forças (as hegemônicas), nem sempre 

estão preocupado com o bem estar social e com o atendimento de múltiplas demandas, 

particularmente numa sociedade capitalista. 

Nesta discussão da evolução dos conteúdos geográficos, os sistemas de 

engenharia geram, com a sua gênese, a ampliação de divisão de trabalho local simples 

para cooperação geograficamente estendida e complexa, de poucas a muitas 

intermediações, com o uso de técnicas cada vez mais estranhas ao grupo (SANTOS, 

1988, p.80). O imbricamento entre técnica, ciência e informação faz com que a relação 

entre fluxos e fixos seja a mais intima e precisa possível. 

Os caminhos, as pontes, os pontos, a pavimentação ou não de uma via, 

elementos constituintes dos sistemas de engenharia (fixos), os quais acabam se 

transformando em “determinações territoriais”, cuja capacidade reside exatamente em 

condicionar (ou ao menos estabelecer) as variáveis intrínsecas à fluidez territorial – 

intensidade, qualidade e natureza dos fluxos – que expressam o poder de definir e 

limitar os sistemas de objetos e sistemas de ações dos agentes sociais. 

Sobre a compreensão de fluidez territorial, percebe-se que estas são 

diretamente ligadas com a densidade técnica e normativa inerentes aos sistemas de 

transporte. Essa fluidez territorial pode ser compreendida como sendo a maior ou 

menor capacidade de realização de trocas entre diferentes localidades. Quanto maior a 

fluidez, maior é a capacidade de troca e da possibilidade das regiões se tornarem mais 

competitivas. A fluidez pode ser classificada em virtual, quando é considerada apenas 

a densidade técnica dos meios de transporte, como quantidade de terminais e portos, 

quilômetros de rodovias, ferrovias e hidrovias, e efetiva, quando é considerado a 

freqüência e o uso efetivo dos sistemas de transporte, ou seja, a quantidade de 

produtos transportados (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 262). 

Quando a fluidez efetiva é maior que a virtual, o sistema de transporte pode 

entrar em colapso e as trocas podem não ser efetivadas. Numa situação extrema, 

quando a fluidez é nula, as trocas não se realizam e as regiões permanecem isoladas, 

não competitivas. 
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A fluidez territorial é, ao mesmo tempo, uma causa, uma condição e um 

resultado (SANTOS, 1996, p.218). É uma “causa” porque o aumento das trocas resulta 

em mais fluidez territorial; é uma “condição” porque sem ela não há a possibilidade de 

competitividade e valorização das regiões; e “resultado” porque as próprias regiões, 

para se valorizarem, buscam mais fluidez. Está baseada nas redes técnicas, animadas 

por fluxos, que são um dos suportes da competitividade, daí a busca voraz de mais 

fluidez e de mais técnicas. 

As ampliações dos meios produtivos geram a necessidade de um sistema de 

transporte que movimente a produção, necessitando de mais fluidez, de mais trocas e, 

com o aumento dessas trocas, a fluidez é ainda mais necessária. Desta forma, é 

preciso observar, também, outros elementos contribuintes e diretamente ligados aos 

fluxos, como uma maior sistematização dos movimentos de veículos nos sistemas de 

engenharia ligados a estes, como é o caso das vias, elemento basilar para a existência 

dos sistemas viários. 

Assim, demonstrando uma evolução da Teoria, os “Sistemas de movimento”, 

termo utilizado por Fábio Contel (In: SANTOS e SILVEIRA, 2001, p.357), “constituem 

um conjunto indissociável de sistemas de Engenharia (fixos) e sistemas de fluxos 

(materiais ou imateriais)”. No território, as bases técnicas são incorporadas, dotando as 

Regiões de qualidades materiais e possibilidades organizacionais. E o “movimento do 

território” não pode ser tratado somente pela economia, com a “Geografia dos 

Transportes”, pois são necessários conceitos que dêem conta do fenômeno da 

circulação na vida do Espaço Geográfico, Como afirma Renato Balbin (2003, p.178), os 

Sistemas de Movimento devem ser compreendidos a partir dos fixos (viadutos, pontes, 

túneis), mais os fluxos materiais (pessoas e mercadorias), mais os fluxos imateriais 

(informação).  

Os Sistemas de movimento em si estruturam práticas, implicando ou revelando 

uma intenção. Na apresentação do espaço como sistema de objetos e ações, realizada 

por Santos (1996.p.51-2), pode-se aprender que uma prática é um comportamento 

orientado no sentido de atingir uma finalidade, resultado da projeção, que supõe uma 

situação sobre a qual a prática se realiza. Cada prática é, pois, um deslocamento no 
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espaço que cria algum tipo de alteração na situação existente, seja essa prática real ou 

virtual. 

Os Sistemas de Movimento são um conjunto de práticas de deslocamento no 

território. No caso das práticas espaciais, estas são fundadas nos esquemas habituais 

ou de convivência entre os indivíduos. Além disso, também são determinadas pelas 

razões e normas sociais, espaciais e técnicas, que revelam características próprias do 

lugar. Por sua vez, os hábitos (e práticas) são estruturados vagarosamente e refletem 

particularidades e identidades tanto do individuo quanto do seu lugar de vida.  

As práticas espaciais guardam suas lógicas na produção intencional do 

espaço, na finalidade das ações do comando, nas tramas do poder e do contra-poder 

na articulação do tempo e do espaço. As práticas espaciais não respeitam 

necessariamente a lógica dos sujeitos. Nesse caso é o sujeito da ação que se adapta 

(devido ao controle, à disciplina e a vigilância da ação) às intenções expressas no plano 

urbano e às funções dos objetos instalados. Conforme afirma Santos (1988, p.78): [...] a 

capacidade de mobilizar uma massa no espaço é dada exatamente pelo poder 

econômico, político ou social, poder que por isso é maior ou menor segundo as firmas, 

as instituições e os homens em ação. 

A conceituação de Sistema de Movimento supera a idéia de deslocamento, 

pois traz para a analise suas causas e conseqüências. Ao invés de separar o ato de 

deslocar-se dos vários comportamentos individuais e de grupo, o conceito de 

mobilidade tenta integrar a ação ao conjunto de atividades cotidianas do individuo. 

Assim, as práticas são atos regularizados, sendo que a projeção da ação, que implica a 

definição e escolha dos objetos que a mediatizam, confere-lhe um sentido. 

Desta forma, no que se diz respeito aos aspectos que envolvem sistemas de 

movimento, o estudo das vias se torna imprescindível no “cenário” de atuação do 

sistema de Engenharia (fixos). No atual contexto do meio técnico-científico-

informacional, há uma necessidade capitalista de todos os elementos atuantes  

funcionarem coesos e integrados. Neste aspecto, as vias são fundamentais, pois são os 

elementos da interface entre o transporte e demais sistemas urbanos.  

As vias são sempre solicitadas e modificadas, não somente para a máxima 

eficiência dos transportes, mas para melhor funcionalidade dos demais sistemas 
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urbanos. Tráfego e trânsito se vinculam diretamente “às características das vias que 

cada vez mais estão exigindo as modificações das unidades de transporte, dos 

veículos, que por elas trafegam e também estacionam” (VASCONCELOS, 2005, p.51). 

Assim, a via é o elemento de transporte geográfico por excelência. 

Historicamente, as vias urbanas surgiram dentro de uma necessidade de locomoção 

bastante diversa da existente nos dias de hoje. Porém, elas também tiveram que se 

adequar às necessidades cada vez mais presentes de circulação, aumentada pelo fluxo 

de mercadorias e passageiros (VASCONCELOS, 2005, p.54). A via foi condicionada e 

existe dentro de um processo histórico, onde a circulação se realizava dentro de 

condições diversas que a realizada atualmente. 

As vias se configuram, portanto, como elemento fundamental dentro de uma 

faceta da análise geográfica do transporte, pois ocupam espaço físico, suporte e 

elemento integrante da ciência geográfica, sendo as vias elementos condicionadoras 

das relações sociais e seus modos de produção.  

Quanto maior a circulação (fluidez) - imprescindível no sistema capitalista de 

acumulação - maior e mais ágil será a acumulação do capital, pois ela atua a todo 

instante sobre todos os atos humanos. Os objetos técnicos, para se completarem, 

precisam da junção de suas partes distribuídas em locais específicos. 

 E dentro destes objetos técnicos, entram as Unidades de transporte (os 

veículos), os quais se referem às unidades de locomoção, ou seja, aquelas que 

efetivamente são responsáveis pela realização do serviço de transporte 

(VASCONCELOS, 2005, p.48). 

Os veículos se configuram como objetos geográficos, pois neles está presente 

a materialização histórica da sociedade, representada pela técnica, esta a mediadora 

entre o espaço e o tempo. As unidades de transporte têm a função de promover o 

deslocamento do que se deseja transportar, de fato, o que insere estes objetos dentro 

das configurações espaciais. É na unidade de transporte que se realiza efetivamente o 

ato de transporte, sendo fundamental elemento nos usos existentes no território. 

Com o aumento crescente do volume de unidades de transporte, as vias são 

readequadas para suprir a demanda crescente. Esta readequação pode se dar de 

diferentes formas, sob os mais diversos aspectos, como: aumento das dimensões das 
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vias; sinalização, que controla e orienta o tráfego; direcionamento do fluxo de veículos; 

melhorias estruturais nas mesmas, como a pavimentação que permite imprimir maior 

velocidade aos veículos. 

Quando da sua implantação, em geral, a via terá muitos obstáculos para a sua 

construção, ou prolongamento. Inúmeras obras de engenharia acabam sendo adotadas 

para permitir a implantação da via ou seu prosseguimento, como: pontes, viadutos, 

túneis, elevados, subterrâneos, dentre outros menos comuns. Logo, completam a 

compreensão dos sistemas de movimento, e seus componentes, advindos dos 

Sistemas de engenharia, como as pontes, viadutos, túneis, elevados  

Logo, os sistemas de movimento consolidam as vias urbanas, tornando-as um 

sistema único, o qual integra os diversos pontos do sitio urbano. A partir desta 

integração das vias urbanas, há a possibilidade de ampliação da fluidez entre as áreas 

da cidade (VASCONCELOS, 2005, p.46). Contudo, tal possibilidade acaba, em geral, 

não se consolidando, pois há um forte incremento na demanda de veículos, a qual a 

modernização das vias e a constituição de sistemas viários acabam por não conseguir 

acompanhar estas dinâmicas. 

Como afirma Santos (1988, p.82), os campos de ação dos fluxos se expandem 

com o suporte dos novos sistemas de engenharia (fixos), mas ao mesmo tempo em que 

há a possibilidade de ampliação dos fluxos com estes novos fixos, também se 

demonstra à dificuldade de utilização destes, pois o veículo particular preenche 

integralmente os meios de locomoção dentro desta lógica de acumulação /dispersão, 

ampliando os congestionamentos, consolidando a lógica dialética perversa que 

beneficia apenas as grandes corporações locais e globais e condena a falta de 

mobilidade à maior parte da população. 

Essa lógica perversa leva a busca da distinção entre fluidez (espaços com 

maior poder de deslocamento de veículos, pessoas, mercadorias) e viscosidade 

(espaços com menor poder de deslocamento de veículos, pessoas, mercadorias) do 

território (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p.261) é algo fundamental para se entender a 

atual face da dialética espacial. Por isso, não é errôneo afirmar que no espaço citadino 

há claros espaços luminosos, com grandes possibilidades de fluidez (particularmente 
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para as classes mais favorecidas) e há espaços opacos, onde as possibilidades de 

fluidez são mínimas (para a grande maioria da população).  

Assim, a fluidez organizada pela articulação das vias e a conseqüente 

constituição do sistema viário citadino se ligam diretamente ao uso do território, o qual  

define-se pela “implantação de infra-estrutura, para as quais estamos igualmente 

utilizando a denominação sistemas de engenharia, mas também pelo dinamismo da 

economia e da sociedade” (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p.18). 

Isto se torna evidente ao observar que as estruturações de partes do grande 

sistema viário de cidade variam de acordo com a sua localização, onde mesmo pontos 

importantes do sistema viário, como é o caso da BR 226/ Av. Raniere Mazzilli/ 

Av.Capitão Laureano, considerado como uma das quatro principais eixos estruturantes 

da cidade, possui uma estruturação viária (largura, condição geral da via e vias de 

apoio) bem mais modesta com relação as outras três vias componentes do sistema 

viário principal de Natal. A localização espacial (área periférica da cidade) e a menor 

ocorrência de fluxos nesta área acabam por influir numa estruturação mais limitada 

desta via, pois há uma menor atração de recursos ou investimentos para esta porção 

em detrimento de outros espaços considerados “luminosos” da cidade. 

Desta forma, percebe-se que no espaço geográfico a efetivação de uma prática 

espacial de deslocamento, “implica a ativação de determinados objetos e ações, com 

conseqüências sobre as demais práticas, ainda que existam diferenças escalares entre 

estas” (MELGAÇO, 2005, p.93), como acaba ocorrendo na ampliação do sistema de 

fluidez onde estão concentrados o grande capital e seus grandes empreendimentos em 

detrimento de outros pontos da cidade. 

Assim, para a melhor compreensão da gênese dos grandes sistemas viários 

natalenses, torna-se necessário, inicialmente, a organização de um método, ou seja, 

um sistema coerente de idéias, o qual auxiliará nesta compreensão da configuração 

espacial dos grandes sistemas de movimento natalense. A realização de uma 

periodização, a partir de uma boa elaboração e aplicação desta permite “entrever 

igualmente as novas tendências do uso do território, incluindo as da urbanização, o 

papel renovado e os novos conflitos entre as diversas instâncias administrativas, enfim 
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as diversas facetas de um movimento social que é integrado sem deixar de ser 

contraditório” (SANTOS, 1988, p.25). 

 

2. PERIODIZAÇÃO: INSTRUMENTO DE COMPREENSÃO DOS SISTEMAS DE 

MOVIMENTO NATALENSE 

 

2.1. A Periodização e a Ciência Geográfica 

 

Dentro do contexto metodológico de estudos da ciência Geográfica, a 

periodização é um relevante elemento, pois “uma empiricização, efetiva, útil, eficaz, só 

se pode, aliás, fazer à medida que uma periodização é alcançada. É esta que permite 

definir, ou melhor, redefinir as coisas” (SANTOS, 1988, p.83).  

Estudar o espaço geográfico implica em tentar compreender a constituição do 

território, ou seja, como este foi sendo usado nos diversos momentos históricos. Daí a 

necessidade de periodizar, pois cada periodização se caracteriza por extensões 

diversas de formas de uso, marcadas por, como afirmou Santos e Silveira (2001, p.20), 

“manifestações particulares, interligadas, que evoluem juntas e obedecem a princípios 

gerais, como a história particular e a história global, o comportamento do Estado e da 

Nação (ou nações) e as feições regionais”. 

É nesse sentido torna-se necessário à utilização da periodização, desenvolvida 

fortemente por Milton Santos, a qual possui as técnicas como base de seu método de 

análise territorial. A periodização, assim, “nos permite definir e redefinir os conceitos e, 

ao mesmo tempo, autoriza a empiricização do tempo e do espaço, em conjunto” 

(SANTOS, 1988, p.83). Estas técnicas são representativas dos diferentes períodos 

históricos e apresentam-se em forma de sistemas de organização e regulação, daí as 

diferentes formas e repartições observadas através da divisão territorial do trabalho, 

que cria uma hierarquia entre lugares e redefine a capacidade de agir das pessoas, 

firmas e instituições. 

Para iniciar as discussões relacionadas à temática da periodização, torna-se 

necessário reforçar, ainda, que esta deve ser considerada como um relevante elemento 

de compreensão das relações espaciais, sendo, assim, um instrumento a ser utilizado 

38 



                                                              Os Grandes Sistemas de Movimento viário em Natal/RN. 

                                                                                                                            IAPONY RODRIGUES GALVÃO 

para interpretar o presente como resultado de um processo e indicar possíveis linhas de 

evolução.  

O espaço é formado por sistemas de engenharia e fluxos de relações e 

“também e sempre, formado de fixos e fluxos”, como afirmou Milton Santos em uma de 

suas célebres definições de Espaço Geográfico (SANTOS, 1988, p.77). Aqueles deixam 

sua marca concreta nos objetos materiais geográficos que formam a configuração 

territorial e as paisagens, as quais funcionam como verdadeira condição do 

desenvolvimento social. O fato de que as mudanças operadas no espaço raramente 

eliminam de uma vez os traços materiais do passado, obriga a considerar as fases 

respectivas de instalação de novos instrumentos de trabalho e de criação de novos 

meios de trabalho. Em cada fase, as relações sociais não são da mesma natureza. 

Assim, as combinações entre fluxos e fixos, ainda que estes aparentemente não 

mudem, não são as mesmas segundo os períodos. 

Cada período tem uma fase ascendente e uma descendente (crise), onde o 

jogo interno das variáveis muda, dando proeminência a um fator cuja importância era 

menor no primeiro período. É desse modo que se reconhecem as tendências e se fica 

em condições de imaginar as linhas de evolução possíveis. A periodização é 

indispensável para que, no trabalho de empiricização das categorias, não nos escape o 

problema da mudança de valor de cada variável segundo os momentos. 

Uma exemplificação desta periodização é observada quando um determinado 

evento, que a princípio é uma novidade, um desvio, uma anormalidade frente aos 

eventos de um sistema temporal (SANTOS, 1986, p. 249-260), se tornando, assim, num 

evento regular, o qual se mantém e reproduz uniformemente, substituindo ou se 

tornando mais significativo que os do momento de sua emergência, tornando-se, assim, 

um padrão. (SANTOS, 1996, p.252). 

 É importante observar, porém, que estes eventos não se realizam 

isoladamente, mas, sim, de forma solidária, formando uma situação, um sistema de 

eventos, que pode variar de acordo com a sua escala de origem e de realização. Esses 

diferentes eventos, por sua vez, são caracterizados pelas técnicas utilizadas pela 

sociedade para construir a história do uso do território. O uso deste pode ser verificado 

através da implantação de infra-estruturas, da dinâmica da economia e da sociedade, 
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das políticas dos governos e das empresas, das normas e leis utilizadas na regulação, 

das regras de financiamento e da agricultura (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 21). 

E aprofundando tal análise, é necessário observar o espaço e o tempo como 

produtos sociais, construídos ao longo do fazer histórico de um dado grupo, que por 

vezes tanto se mantém em consonância com os grandes eventos de ordem global 

quanto contradiz ou reelabora a tendência dominante, impondo ritmos próprios. Ao 

destacar a importância da periodização histórica para a compreensão dos processos de 

produção do espaço, Santos (1994, p.43) considera que a existência de um campo de 

forças na relação espaço-tempo deve levar em conta que cada momento histórico 

desenvolve-se dentro de um tempo e espaço específico e cada espaço tem seu tempo.  

A consideração advém da afirmação ambivalente do tempo histórico, das 

sucessões e dos grandes eventos transcorridos horizontalmente, do tempo das 

coexistências dos fenômenos em diferentes condições e em ritmos verticalmente 

desiguais (SAQUET, 2003, p.18). Ao estudar a cidade e as suas múltiplas 

transformações espaciais, é imprescindível, no exame de longa duração, estabelecer 

uma periodização que contemple uma análise dos eventos significativos nos períodos 

abordados e daqueles agentes que tiveram papel de destaque nas modificações do 

espaço urbano (VASCONCELOS, 1999, p.47).  

E este enfoque impõe dificuldades consideráveis, na medida em que ao 

geógrafo compete inferir, ao viés histórico da análise da cidade, o caráter geográfico 

que diferencia o seu trabalho daquele desempenhado por historiadores urbanos. Assim, 

torna-se necessário estabelecer e lançar mão de uma periodização como recurso 

analítico que permita descortinar o “mistério ainda maior” (MITCHELL apud PHILO, 

1996, p.82) do estudo da cidade pela longa duração. E isto se torna algo imperioso, não 

só em virtude da premente necessidade de, a exemplo da Física, conceber espaço e 

tempo como categorias equivalentes da existência humana e que, por conseguinte, 

atuam de modo sincrônico, mas também no sentido de revelar, através da história da 

cidade, a produção do urbano que “a cidade incorpora ou deixa de incorporar” 

(SANTOS, 1988, p.36).  

Num estudo geográfico, é importante lembrar que não se deve fazer um estudo 

“puro e simples” da evolução temporal dos espaços em exame, ou mesmo da sucessão 
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de eventos históricos, mas utilizar estas periodizações para compreensão específica da 

produção espacial. Ao utilizar a periodização em estudos geográficos, “temos de levar 

em conta, direta ou indiretamente, o papel da acumulação do capital à escala mundial e 

suas repercussões nas diversas escalas geográficas: a do país, a da região e das sub-

regiões, a das cidades e dos lugarejos” (SANTOS, 2004, p.26). 

Em uma periodização, os objetos (no caso os fixos) “devem ser trabalhados em 

conjunto e de forma concreta, tendo que ser empiricizados e tal empiricização é 

impossível sem a periodização” (SANTOS, 1988, p.81). O autor reforça, ainda, que é 

apenas com o “significado particular, específico, de cada segmento do tempo, que 

aprendemos o valor de cada coisa num dado momento” (1988, p.83). Dentro deste 

contexto, a matriz temporal é um importante elemento da construção do processo de 

periodização, a qual é construída a partir da reconstrução espaço-temporal dos 

principais acontecimentos sobre determinado fenômeno geográfico.  

Seguindo tal propósito, e consolidando a importância da periodização na 

compreensão do espaço Geográfico, será observada, a seguir, uma breve 

consideração à cerca da periodização dos sistemas de movimento viário em Natal, 

ampliando as possibilidades de visualização desta constituição destes grandes 

sistemas de Engenharia na capital potiguar.  

 

2.2. A Periodização do Sistema de Movimento viário Natalense 

  

Após esta discussão sobre a relevância da periodização, observa-se a 

utilização desta para compreender a constituição do sistema de movimento viário 

Natalense. Para aprofundar esta periodização serão observados atentamente os 

grandes eventos que marcaram esta constituição espacial dos sistemas de movimento 

da capital potiguar, como a construção de grandes sistemas de engenharia, como os 

fixos que foram construídos nestes períodos (supermercados, shoppings) e dos projetos 

e planos urbanísticos em cada uma destas épocas, pois estes devem ser levados em 

conta no ato da periodização. 

Inicialmente, torna-se importante reafirmar que a história do território é a de 

movimentos, com este sendo articulado pelas Ações e Objetos, sendo uma história de 
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apropriação e uso. E nesta Apropriação, há sistema de comunicações e transportes que 

permitem a sociedade o livre movimento de idéias e coisas (SANTOS E SILVEIRA, 

2001, P.433). 

Ao considerarmos o mundo como um conjunto de possibilidades, o Evento, 

como afirma Santos (1996, p.115) “é um veículo de uma ou algumas dessas 

possibilidades existentes no mundo”. Os eventos, quando eles emergem, propõem uma 

nova história. Eles “mudam as coisas, transformam os objetos, dando-lhes, ali mesmo 

onde estão, novas características” (SANTOS, 1996, p.116). 

Além disso, como afirma Souza (2003, p.550) os Eventos unem espaço e 

tempo, caracterizando cada momento histórico mediante a construção de diversos 

meios, com novas normas de organização espacial.  E essas novas normas de 

organização espacial são compostas por elementos, que caracterizam o período, 

“produzindo uma ordem, a qual beneficia alguns atores, durante certo tempo, e uma 

desordem, peculiar a todos os setores o tempo todo” (SANTOS, 2000b, p, 39). 

Ampliando a compreensão sobre a composição dos Eventos, torna-se relevante 

afirmar que estes são conjuntos sistêmicos, não se dando isoladamente, pois “são 

verdadeiras "situações" sendo cada vez mais objeto de organização na sua instalação, 

no seu funcionamento e no respectivo controle e regulação”. (SANTOS, 1996, p.119). É 

a partir destes elementos compreendidos em um conjunto, sistêmicos, que caracterizam 

o período que se torna possível constituir uma Periodização. 

Ampliando esta idéia, Santos (1996, p.110) ainda afirma que “periodizar os 

fenômenos leva a uma divisão mais competente do tempo, reconhecendo melhor as 

etapas e o sentido do acontecer histórico e do acontecer geográfico”. Desta forma, a 

definição dos fenômenos fica mais fácil, tornando a análise mais fina e mais complexa, 

e, portanto, mais rica. Na periodização “deve-se pensar nas relações sociais, os 

dinamismos do território, e as técnicas, as quais cristalizam objetos geográficos” 

(SANTOS, 2001, p.24).  

Assim, para constituir e consolidar ainda mais a compreensão dos eventos a 

partir da periodização, o “Geógrafo deve pensar o mundo pela interpretação de um 

método coerente, conhecendo a existência, explicando a realidade social”. (SOUZA, 
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2003, p.483). Um método Geográfico tem que partir do espaço para atingir a sociedade, 

analisando o território, o seu uso, estudando a sociedade pela Geografia e pela política. 

Trazendo tais idéias para a capital potiguar e utilizando essa coerência advinda 

de um método que observa os períodos como “pedaços de tempo definidos por 

características que interagem e asseguram o movimento do todo”. (SANTOS, 2001, 

p.24), dentre estes fatores de periodização, não pode esquecer-se de uma trama de 

eventos fundamentais para a periodização, como planos diretores, grandes fixos e 

sistemas de movimento construídos.  

E para visualizar melhor estas “tramas de eventos”, torna-se necessário 

construir tabelas e quadros de periodização, a fim de ordenar temporalmente tais 

eventos relevantes para a constituição dos sistemas de movimento da capital potiguar, 

conforme já fora observado nas discussões realizadas sobre as matrizes de 

periodização. Assim, tais elementos gráficos demonstrarão a periodização relacionada 

à construção dos grandes sistemas de engenharia da capital potiguar e as normas 

urbanísticas natalenses.   

Logo, serão vistas tabelas e quadros que envolvem diretamente fixos viários ou 

fixos “comerciais” de grande porte, como as que descrevem a construção do sistema 

viário principal da cidade, dos grandes sistemas de movimento viário (pontes, viadutos 

e túneis) e dos grandes estabelecimentos comerciais e institucionais da cidade, onde 

nesta última matriz foi utilizado o critério basilar de envolver apenas os 

estabelecimentos que possuam mais de 100 vagas para estacionamento de 

automóveis, “pelo fato destas grandes construções comerciais e institucionais 

constituírem os grandes pólos de atração de movimento da cidade” (PETRONILO, 

2007, p.42), além de serem incluídos apenas os estabelecimentos localizados no eixo 

viário principal, segundo o plano Diretor de 1994/2007.  
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QUADRO 1 – Constituição Temporal das Vias que compõem o Sistema Viário 

principal Natalense (De acordo com o Plano Diretor /2007) 

 

Via Abertura Pavimentação 
com 
paralelepípedo* 

Pavimentação 
com asfalto* 

VIA ARTERIAL I – PENETRAÇÃO --------- ------------ ------------ 
BR 101/ Avenida Senador Salgado Filho/ 

Avenida Hermes da Fonseca 
--------- ------------ ------------ 

BR 101** 1941 ------------ 1943 
Avenida Senador Salgado Filho*** 1941 ------------ 1943 

Avenida Hermes da Fonseca*** 1890 ------------ 1943 
BR 406/ Avenida Tomaz Landim / Avenida 

Felizardo Moura/ 
--------- ------------ ------------ 

BR 406 **  ------------ 1968 
Avenida Felizardo Moura*** 1916 1955 1970 
Avenida Tomaz Landim*** 1916 1955 1970 

BR – 226/ Avenida Pres. Ranieri Mazzilli/ 
Avenida Capitão Laureano 

--------- ------------ ------------ 

                           BR – 226** 1790 1951 1958 
Avenida Pres. Ranieri Mazzilli*** 1790 1951 1958 

Avenida Capitão Laureano 1790 1951 1967 
RN – 063 / Rota do Sol (sul) / Avenida 

Engenheiro Roberto Freire 
--------- ------------ ------------ 

RN – 063 / Rota do Sol (sul)  1936 1965 1993 
Avenida Engenheiro Roberto Freire 1936 1965 1975 
VIA ARTERIAL II - ARTICULAÇÃO --------- ------------ ------------ 

Via Costeira (Av.Senador Dinarte Mariz)/ 
Avenida Governador Silvio Pedroza/ 

Avenida Presidente Café Filho 

--------- ------------ ------------ 

Via Costeira (Av.Sen.Dinarte Mariz) 1983 ------------ 1983 
Avenida Governador Silvio Pedroza*** 1946 1946 1974 

Avenida Presidente Café Filho*** 1946 1946 1975 
Avenida Ayrton Senna    

Avenida Prudente de Morais/ Avenida Nilo 
Peçanha/ Avenida Getúlio Vargas/Ladeira 

do Sol 

--------- ------------ ------------ 

Avenida Prudente de Morais*** 1902 1973 1977 
Avenida Nilo Peçanha***  1926 1975 

Avenida Getúlio Vargas*** 1912 1926 1975 
Avenida da Integração (Av.Gov. Tarcísio 

Maia) 
1973 1984 1992 

Rua Jaguarari 1934 1986 1993 
Av. Interventor Mário Câmara/ Rua dos 
Canindés/ Rua Olinto Meira/ Avenida 

--------- ------------ ------------ 
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*Pavimentação completa das vias 
**Trecho localizado em Natal 
***A Avenida possuía outro nome quando fundada 
Fonte(s): CASCUDO, 1999; SOUZA, 2001; Prefeitura do Natal: SEMURB, 2008 
 
 

QUADRO 2 – Constituição Temporal dos grandes Sistemas de Movimento Viário 

(Viadutos, Pontes e Túneis) Natalenses  

 

SISTEMA DE MOVIMENTO VIÁRIO COMPOSIÇÃO 

ANO DE 
INAUGURAÇÃO 

PARA O 
TRÁFEGO 

Ponte Ferroviária sobre o Rio Potengi 1 ponte férrea, 
com 572 m 

1916 

Deodoro da Fonseca 
Av. Interventor Mário Câmara *** 1952 1968 2001 

Rua dos Canindés 1936 1946 1975 
Rua Olinto Meira 1875 1954 1975 

Av. Deodoro da Fonseca*** 1902 1935 1974 
Avenida Cel. Estevam / Rua Cel. José 

Bernardo / Avenida Rio Branco 
--------- ------------ ------------ 

Avenida Cel. Estevam*** 1882 1966 1977 
Rua Cel. José Bernardo*** 1882 1941 1967 

Avenida Rio Branco*** 1825 1935 1962 
Rua Fonseca e Silva / Rua Amaro Barreto 

/ Rua Dr. Mário Negócio 
--------- ------------ ------------ 

Rua Fonseca e Silva 1856 1937 1967 
Rua Amaro Barreto*** 1856 1937 1967 

Rua Dr. Mário Negócio*** 1790 1946 1967 
Av. Cap. Mor Gouveia 1964 1965 1980 
Av. Bernardo Vieira*** 1936 1967 1975 

Av. Dr. João Medeiros Filho*** 1952 1975 1985 
Rua Pres. Médici / Rua Pastor Joaquim B. 

de Macedo / Rua Sta. Luzia / Av. das 
Fronteiras / Rua Votuporanga / Av. 

Tocantínea 

---------- ------------ ------------ 

Rua Pres. Médici 1985 1989 2001 
Rua Pastor Joaquim B. de Macedo 1985 1989 2001 

Rua Sta. Luzia 1982 1984 1998 
Avenida das Fronteiras 1982 1984 1998 

Rua Votuporanga 1986 1993 2003 
Avenida Tocantínea 1986 1993 2003 
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Ponte Rodoviária Professor Ulisses de Góis, sobre o 
Rio Potengi (conhecida como “Ponte de Igapó”) 

1 ponte de 
concreto, com 

605 m 

1970 

Viaduto ligando a BR101 a Estrada de Ponta Negra 
(atual Av.Roberto Freire) 

1 viaduto,com 
65 m e alças de 

acesso 

1974 

Viaduto do Baldo (ligando a Avenida Juvenal 
Lamartine a Avenida do Contorno) 

1 viaduto,com 
110 m e alças 

de acesso 

1978 

Duplicação da Ponte Ulisses de Góis (Ponte de 
Igapó) 

1 ponte,com 605 
m ao lado da 

existente 

1988 

Túnel ligando a BR 101 a Avenida das 
Alagoas/Ayrton Senna 

1 túnel, com 120 
m e alças de 

acesso 

1996 

Viaduto ligando a Avenida Bernardo Vieira a Avenida 
Felizardo Moura (Viaduto da Urbana) 

1 viaduto, com 
70 m  e alças de 

acesso 

1998 

Complexo viário do Quarto Centenário (Ligando a 
Avenida Salgado Filho a Avenida Lima e Silva e a 
Avenida do Contorno da UFRN) 

3viadutos: 1 com 
130 m, outro 
com 85 m e o 

maior com 1500 
m, composto 
também por 2 
túneis, com 40 
m e alças de 

acesso 

2000 

Complexo viário da Zona Norte 1 viaduto com 
200 m, 1 túnel, 
com 200 m e 

alças de acesso 

2002 

Ponte Newton Navarro (Ponte Forte-Redinha) 1 ponte com 
1800 m, 1 

viaduto com 150 
m e alças de 

acesso 

2007 

Fonte(s): SOUZA, 2001; Prefeitura do Natal: SEMURB, 2008. 
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QUADRO 3 - Constituição Temporal de grandes objetos (estabelecimentos 

comerciais e institucionais) com mais de 100 vagas para estacionamento para 

automóveis, no Eixo viário principal de Natal/RN  

ESTABELECIMENTO/INSTITUIÇÃO 
NÚMERO 

DE 
VAGAS 

INAUGARAÇÃO DO 
ESTABELECIMENTO 

VIA ARTERIAL I - PENETRAÇÃO ------------------ ----------------------- 
1 - BR 101/Avenida Salgado Filho/Hermes da 
Fonseca 25740 ---------------------- 
BR 101 1080 -------------------- 
MAKRO Supermercado Atacadista 250 1998 
ATACADÃO Auto-Serviço 550 2005 
SAMS Clube Supermercados BR 101 280 2007 
Avenida Salgado Filho 24160 ---------------------- 
IFRN (Campus Natal Central) 650 1967 
CAERN 230 1970 
Hospital Walfredo Gurgel 110 1971 
Campus central da UFRN 18000 1972 
Centro administrativo do estado 1800 1974 
Supermercado Nordestão 500 1976 
Universidade Potiguar 110 1981 
Natal Shopping 1080 1992 
Via Direta Shopping 500 1996 
Carrefour Zona sul 650 1997 
Igreja Universal do reino de Deus – Catedral da fé 530 2006 
Avenida Hermes da Fonseca 500 ---------------------- 
FARN (Faculdade para o desenvolvimento do Rio 
Grande do Norte) 500 1999 
3 - BR 406/Avenida Tomaz landim/Avenida 
Felizardo Moura/Rua Jandira 320 ------------------- 
Avenida Tomaz Landim 320 ------------------- 
COTEMINAS (Wentex / Cotene) * 220 1985 
Sede Administrativa e Comercial do Diário de Natal 100 2009 
4-Avenida Engenheiro Roberto Freire / RN 063 5885 --------------------- 
Avenida Engenheiro Roberto Freire 4285 --------------------- 
Supermercado Nordestão Cidade Jardim 240 1978 
Shopping Cidade Jardim 315 1984 
Praia Shopping 580 1997 
Hipermercado Bompreço 800 2001 
Universidade Potiguar 1500 2005 
Extra Hipermercado 400 2007 
FATERN Gama Filho 300 2007 
Bompreço Capim Macio 150 2007 
RN 063 (Rota do Sol) 1600 ---------------------- 
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Estádio Frasqueirão  1600 2006 
             ARTERIAL II - ARTICULAÇÃO ---------------

- 
-------------------- 

1- Via costeira/Avenida Silvio Pedroza/Avenida 
Café Filho 

2580 ---------------------- 

Via costeira 2350 --------------------- 
Natal Mar Hotel 120 1984 
Centro de convenções de Natal 800 1986 
Hotel Vila do Mar 130 1986 
Marsol Natal Hotel 120 1986 
Imirá Plaza Hotel 110 1987 
Hotel Parque da Costeira 110 1990 
Ocean Palace Hotel 130 1995 

Hotel Porto do Mar 120 1996 
Blue Tree Pirâmide Natal 120 1997 
Cervejaria Via Costeira 120 1998 
Pestana Natal Beach Resort 150 2002 
Arena Imirá Eventos 150 2006 
Hotel Sehrs Natal  170 2006 
Avenida Presidente Café Filho 230 ---------------------- 
Hotel Reis Magos 230  1965  
2- Avenida Ayrton Senna  130 --------------------- 
Clube dos Empregados da Petrobrás (CEPE)** 130 1981 
3-Avenida Prudente de Morais /Avenida Nilo 
Peçanha/ Avenida Nilo Peçanha/ Ladeira do Sol 

 
4683 

_____________ 

Avenida Prudente de Morais 4563 ---------------------- 
Estádio Machadão e Ginásio Machadinho  2200 1972 
Instalações do DER (Departamento de Estradas de 
Rodagem) 

590 1982 

Hipermercado Bompreço Prudente de Morais 700 1982 
Kartódromo Geraldo Melo 100 1990 
Lagoa Center 180 1991 
Olimpo Recepções 220 2003 
Parque da Cidade 273 2008 
Supermercado Nordestão  300 2008 
Avenida Getúlio Vargas 120 -------------------- 
Golden Tulip Interatlântico Hotel 120 2006 
5- Rua Jaguarari /Meira e Sá 200 --------------------- 
Universidade Potiguar 200 1993 
6-Avenida Interventor Mário Câmara/ Rua dos 
Canindés/ Rua Olinto Meira/ Avenida Deodoro da 
Fonseca 

150 -------------------- 

Avenida Deodoro da Fonseca 150 -------------------- 
Supermercado Nordestão  150 1975 
7-Avenida Coronel Estevam / Rua Coronel José 680 _____________ 
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Bernardo / Avenida Rio Branco 
Avenida Coronel Estevam 500 -------------------- 
SHOPPING 10  500 2004 
Avenida Rio Branco 180 -------------------- 
Edifício sede da COSERN 180 1963 
9- Avenida Capitão Mor - Gouveia 2686 ---------------------- 
CEASA (Central de Abastecimento do Rio G. do 
Norte) 

1200 1979 

SESI (Serviço Social da Indústria) 330 1982 
Terminal Rodoviário de Natal 180 1981 
CAIC Lagoa Nova  400 1991 
Complexo judiciário do TRT (Tribunal Regional do 
Trabalho) 

576 2001 

10- Avenida Bernardo Vieira 3500 ---------------------- 
Shopping Midway Mall  3500 2005 
11-Avenida Dr.João Medeiros Filho 2570 ---------------------- 
Supermercado Nordestão  180 1981 
Shock casa Show  140 1995 
Norte Shopping/Carrefour  1400 2007 
Atacadão Auto-Serviço 400 2007 
Shopping Estação  200 2008 
Complexo Cultural da Zona Norte e Campus da 
UERN 

250 2010 

12-Rua Pres. Médici / Rua Pastor Joaquim B. de 
Macedo / Rua Santa Luzia / Avenida das 
Fronteiras / Rua Votuporanga / Avenida 
Tocantínea 

130 
 

___________ 

Avenida das Fronteiras 130 -------------------- 
IFRN (Campus Natal Norte)      130 2006 
Total de vagas de Estabelecimentos com mais 
de 100 vagas nas vias localizadas no Eixo viário 
principal 

49.124  
52% do total natalense 

Total de vagas na cidade do Natal 93.730 100% do total 
*Localiza-se em área fronteiriça com o município de São Gonçalo. 
** Localiza-se em área fronteiriça com o município de Parnamirim  
OBS: A BR – 226 / Av. Pres. Ranieri Mazzili / Av. Napoleão Laureano (Arterial I – N°3), 
Av. da Integração ou  Av. Gov. Tarcísio Maia (Arterial II – N° 4) e Rua Fonseca e Silva / 
Rua Amaro Barreto / Rua Dr. Mário Negócio(Arterial II – N° 8)  não possuem 
estabelecimentos com mais de 100 vagas para estacionamento de automóveis. 
Fonte(s): Prefeitura do Natal: SEMURB e SEMOB, 2010. 
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O primeiro grande momento corresponde ao período denominado “pré-sistemas 

de movimento viário”, o qual abarca a gênese da formação espacial da capital potiguar, 

a partir do século XVII, até a constituição dos primeiros grandes sistemas de 

movimento, no final da década de 1960 e inicio da década de 1970. Como ficará 

evidente no inicio do capítulo seguinte, o crescimento urbano de Natal neste período 

ainda era incipiente, possuindo uma rede viária ainda em formação, apesar de 

relevantes legislações urbanísticas constituídas neste período, como foi o Plano Poliedri 

(“Master Plan” de Natal), de 1905 e o Plano Polideri, de 1929, já apresentarem algumas 

discussões relacionadas diretamente ao ordenamento viário e urbano. 

A constituição do primeiro Código de Obras, em 1968 e a construção da ponte 

rodoviária Ulisses de Góis, também denominada Ponte de Igapó, no ano de 1970, 

podem ser considerados como marcos temporais para a constituição dos sistemas de 

movimento e da própria expansão urbana natalense, levando ao segundo período 

(1968-1990) Tais objetos demonstram a nova configuração espacial que a cidade 

incorporava a partir de então, onde as construções de grandes sistemas de engenharia 

ocorreriam paralelamente a uma expansão nunca antes vista do capital hegemônico, 

particularmente o comercial e o imobiliário, além da construção de grandes fixos 

públicos, como o caso da sede da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1972) 

e o Centro Administrativo Estadual (1974). 

A legislação urbanística deste período, correspondente aos planos diretores de 

1974 e 1984 e planos de transporte de 1981 e 1988, refletiam este grande interesse do 

capital hegemônico em regulamentar os usos no Espaço natalense, facilitando a fluidez 

necessária para o incremento deste capital, particularmente do capital imobiliário, o qual 

se expandia fortemente para a região Sul e Norte da cidade. 

Dentre os grandes sistemas de movimento viário construídos na década de 

1970, destaca-se a construção, no ano de 1975, de um viaduto ligado à rodovia BR 101 

a Estrada de Ponta Negra (Viaduto de Ponta Negra), sendo considerado um marco 

inicial para a expansão urbana em direção a porção sul natalense. No ano de 1979 há a 

inauguração do viaduto Juvenal Lamartine (viaduto do Baldo), interligando a Avenida 

Prudente de Morais a Avenida do Contorno, na porção central da cidade. 

50 



                                                              Os Grandes Sistemas de Movimento viário em Natal/RN. 

                                                                                                                            IAPONY RODRIGUES GALVÃO 

A década de 1980 aprofunda este processo de incremento urbano, 

particularmente em direção as porções Sul e Norte da cidade, a qual já possuía cerca 

de 500 mil habitantes. A valorização cada vez mais evidente de determinadas áreas da 

cidade, conduzia a uma necessidade de mais fluidez por parte do grande capital, 

gerando o alargamento e readequação de vias, além da ampliação dos sistemas de 

movimento viário existentes, como a duplicação da Ponte de Concreto sobre o Rio 

Potengi (Ponte Ulisses de Góis), no ano de 1988. 

O terceiro período de constituição de sistemas de movimento natalense (1990-

2008), inicia-se com a consolidação do processo de crescimento em direção as Zonas 

Norte e Sul da cidade. A porção Sul passa a contar com uma maior atenção do capital 

privada para a sua respectiva aplicação de investimentos, através da edificação de 

grandes estabelecimentos comerciais, como redes internacionais de Supermercados e 

Shoppings, além da constituição de áreas residenciais em cidades vizinhas a esta 

porção da capital potiguar, como Parnamirim e Macaíba. 

Assim, garantindo a necessária fluidez para o capital, a legislação urbanística 

acaba tendo uma forte sintonia com toda essa busca de fluidez, como veremos ao 

discutirmos sobre tais planos urbanísticos. Neste quadro destaca-se o Código de 

controle de Gabarito de altura em Natal (Lei n° 3964/90) e o plano Diretor de 1994, 

documentos urbanísticos relevantes para a delimitação e valorização cada vez mais 

exarcebada de determinadas porções natalenses. 

E também nesta década, correspondendo a essa incessante busca de fluidez, 

principalmente em direção a região Sul da cidade, são construídos o Túnel de Neópolis, 

no ano de 1996, com 120 metros de extensão, interligando a BR 101 a Avenida das 

Alagoas, no bairro de Neópolis e,no final da década, no ano de 2000, é inaugurado o 

Complexo Viário do IV Centenário, na Avenida Salgado Filho/BR 101, maior sistema de 

movimento existente na cidade até hoje, com túneis, viadutos e alças de acesso. 

Na parcela setentrional da cidade, também há destaque para dois sistemas de 

movimento viário. No ano de 1998, há a Inauguração do Viaduto da Urbana, ligado a 

Avenida Bernardo Vieira a Avenida Felizardo Moura, facilitando a interligação entre as 

zonas Norte e Sul da capital potiguar. E no ano de 2002, há a Inauguração do 

“complexo viário Professor Ulisses de Góis” ou “complexo viário da Zona Norte”, ligação 
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relevante entre as áreas “luminosas” da Zona Norte com o único acesso rodoviário 

existente até então: a Ponte de Igapó. Tais sistemas de movimento eram necessários 

para garantir maior fluidez para a região, que sentia dificuldade de intercâmbio 

comercial com o restante da cidade, pois este único acesso rodoviário não conseguia 

atender a uma população que já correspondia a quase metade do total natalense. 

Como já visualizamos anteriormente, a capital potiguar inicia o século XXI com 

quase 800 mil habitantes e uma notável quantia de 260 mil veículos (DETRAN, 2007, 

p.26). Há também neste período, além deste notável incremento no número de 

veículos, a ampliação no número de estabelecimentos comerciais de grande porte, os 

quais possuíam sede em grandes cidades brasileiras ou de outros países.  

A legislação urbanística elaborada neste período, como o Código de obras (Lei 

055/2004), o projeto pró-transporte (2005) e o plano diretor de 2007 consolidavam 

aspectos que garantissem a necessária estrutura de ocupação urbana que os grandes 

estabelecimentos comerciais necessitavam, adequando, assim, ao atual período da 

humanidade onde a técnica, ciência e informação se tornavam parâmetros essenciais 

para o crescimento e a conseqüente reprodução do capital.  

Os sistemas de movimento seguem a ampliação gerada por estes 

estabelecimentos, garantindo uma maior fluidez a estas grandes corporações. As obras 

planejadas para a execução no projeto pró-transporte seguem esta tendência, uma vez 

que amplia os fluxos entre a Zona Norte, área mais atingida por este projeto, e o 

restante da cidade, facilitando as trocas comerciais de empresas e empreendimentos 

existentes na região. A construção da Ponte Newton Navarro (Forte-Redinha), no ano 

de 2007, a qual corresponde ao segundo acesso rodoviário da Zona Norte ao restante 

da cidade, consolida esta tendência contida nas obras do pró-transporte, onde os 

sistemas de movimento viário correspondem diretamente a esta garantia de maiores 

fluxos, particularmente para os setores econômicos ligados ao capital imobiliário e 

turístico, que possuem notável crescimento na cidade e principalmente nesta porção. 

 E este setor turístico, o qual teve um maior crescimento durante esta primeira 

década do século XXI, possuiu seu relevante papel para que a capital potiguar se 

tornasse subsede de um dos grandes eventos do desporto global: a copa do mundo 

FIFA de Futebol, a ser realizada no ano de 2014.  
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A vinda deste grande evento e a conseqüente ampliação dos interesses do 

capital internacional, inclusive ligado ao turismo, na capital potiguar, levou ao estado até 

mesmo a construir um Projeto de Mobilidade Urbana para a Copa do Mundo de Futebol 

de 2014, uma norma especifica ligada a fluidez para atender a este anseio do capital 

hegemônico. Além disso, o Plano Diretor de Transportes de Natal e Região 

Metropolitana, previsto pelo plano diretor de 2007, possuíram um direcionamento 

especifico para atender este grande evento, deixando em segundo plano os interesses 

de fluidez da coletividade, e reforçando o poderio do estado em constituir normas e 

sistemas de engenharia capazes de atender os anseios das grandes corporações.  

A demonstração da periodização e a construção de uma “matriz” demonstrando 

a construção dos sistemas de movimento viário na capital potiguar apontam como esta 

relevante temática pode auxiliar na compreensão das transformações ocorridas no 

espaço urbano natalense, tendo estes fixos como relevantes objetos destas 

transformações. E estes grandes períodos que constituem tais sistemas de movimento 

serão detalhados a seguir, nos próximos dois capítulos da dissertação.   

Outro aspecto que pode servir consideravelmente como referencial para a 

periodização do Sistema de Movimento Viário Natalense são os aspectos ligados as 

normas urbanísticas e o planejamento urbano da cidade. As Normas auxiliam a 

compreender o Espaço Geográfico e a constituição Espacial destes, uma vez que os 

“planos e projetos urbanísticos demonstram como o Espaço Geográfico é fragmentado 

e regulado para o uso dos seus agentes hegemônicos” (MENDES, 2003, p.88). Tais 

normas urbanísticas e sua conseqüente relevância para esta construção de uma 

periodização dos sistemas de movimento viário natalense poderão ser mais bem vistas 

no tópico a seguir. 

 

3. OS PLANOS URBANÍSTICOS: IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA A 

PERIODIZAÇÃO DO SISTEMA DE MOVIMENTO VIÁRIO NATALENSE 

 

Os planos urbanísticos são considerados instrumentos normativos essenciais 

para o ordenamento urbano.  Aprofundando a compreensão do Espaço Geográfico, a 

partir da premissa basilar oferecida por Milton Santos (1996, p.51) citada no inicio deste 
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capítulo, na qual o “espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”, torna-se relevante 

enfatizar que as ações necessitam de técnicas e normas e para compreender os 

objetos técnicos e sua respectiva forma no espaço, torna-se necessário pesquisar as 

normas e direito.  Como afirma Mendes (2003, p.87), são as normas que fazem 

entender o espaço geográfico como instância social. As formas geográficas 

contingenciam práticas sociais pela materialidade. E o mesmo autor (2003, p.88) afirma 

que práticas se tornam costumes quando repete eventos ao longo de gerações, 

regulando comportamento das pessoas.  

Numa análise aprofundada destas normas urbanísticas, nota-se que “o 

planejamento urbano constitui muitas vezes uma fachada cientifica para operações 

capitalistas” (SANTOS, 1979, p.158). Afinal, “quem correlaciona às normas e domina o 

território é o estado, as corporações e instituições civis não-estatais” (MENDES, 2003, 

p.85.). No “ordenamento urbano”, o que acaba importando é o uso corporativo do 

território, “com o estado se submetendo a interesses econômicos e se ausentando da 

assistência a população” (ALMEIDA, 2003, p.237). 

Desta forma, o planejamento urbano, direcionado a todos, acaba sendo apenas 

para os poucos, como citou sabiamente Milton Santos (2002, p.131): “a pessoa a quem 

o planejamento se destina raramente tem acesso aos documentos finais”. E sobre os 

planos diretores, Santos (2002, p.131), sintetiza o que estes realmente representavam: 

 

A indústria dos planos diretores (...) constitui uma resposta a 

ingenuidade de administradores bisonhos ou mal preparados (...). A 

publicação de planos diretores municipais para os municípios da capital 

constitui (...) um disparate, na medida em que um planejamento eficaz 

teria de tratar do fenômeno global (...). 

 

 

Assim, o planejamento urbano necessita ser observado dentro de um discurso 

coerente da cidade. Ao elaborar um plano urbanístico, este deve buscar as variáveis 

adequadas “para escrever essa pedagogia do urbano que codifique e difunda, de 

54 



                                                              Os Grandes Sistemas de Movimento viário em Natal/RN. 

                                                                                                                            IAPONY RODRIGUES GALVÃO 

maneira simples, o emaranhado de situações e relações com que o mundo da cidade 

transforma o homem urbano (...) em sujeito das ações’’(SANTOS, 2002, p.132).  

Milton Santos ainda completa tal consideração, afirmando que a cidade é rígida 

pelos objetos que a formam, e essa materialidade custa muito caro para renovar, pois a 

cidade tem maior contra racionalidade e de contrafinalidade que o campo. Logo, 

“nessas condições, e ao contrário do que freqüentemente se diz, a cidade acaba sendo 

mais fácil de planejar” (SANTOS, 1994, p.54). 

Fica clara a necessidade de um discurso territorial competente, onde a palavra 

mais adequada para acompanhar este mundo urbano em movimento e em 

transformação seria monitoramento e não planejamento, como é freqüentemente 

utilizado pelos arquitetos, urbanistas e outros “burocratas urbanos”. E o Geógrafo, com 

o conhecimento de sua ciência, pode auxiliar fundamentalmente na missão, pois este 

“deve pensar o mundo pela interpretação de um método coerente, conhecendo a 

existência, explicando a realidade social”. (GOMES, 2003, p.483) 

Para auxiliar na construção de um sistema coerente de idéias sobre a 

constituição espacial dos sistemas de movimento viário em Natal, percebe-se a 

necessidade de realizar uma breve discussão espaço-temporal de tal relação dos 

planos urbanísticos com a constituição da fluidez e dos sistemas de movimento 

natalense. 

Assim, iniciando a discussão sobre os planos urbanísticos, a qual será 

aprofundada nos capítulos seguintes da presente dissertação, foi constituído um quadro 

de periodização contendo a legislação urbanística diretamente ligada à fluidez e a 

constituição do sistema de movimento natalense, destacando os seguintes 

documentos: Plano Poliedri (“Máster Plan” de Natal), de 1901; Plano de Sistematização 

de Natal (Plano Palumbo), em 1929; 1° Código de Obras (Lei1894/1969); 1° Plano de 

Transportes Urbanos para Natal (1981); a Estruturação do Aglomerado Urbano de Natal 

(1988); o Relatório de Impacto do Tráfego Urbano (RITUR), de 1997; o Plano Diretor do 

transporte em Natal (2001); Projeto Pró-Transporte (2006); e os quatro planos Diretores 

(1974, 1984, 1994 e 2007).  
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QUADRO 4 - PERIODIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA NATALENSE 

DIRETAMENTE LIGADA A FLUIDEZ  

 
*Composto pelo Plano Diretor de Tráfego (“Plano de ação imediata ao transporte e tráfego” e 
“Plano de Travessias e acessos de Natal”), concluído em 1977, Estudos de Transportes 
Coletivos, concluído em 1980 e o Projeto aglomerados urbanos de Natal, de 1981. 
**( Lei n° 3.882/89) (Capítulo II - Da Taxa de Licença  e Capitulo V - Da Taxa de Serviços 
Diversos do Título Il I e Tabelas) 
Fontes: NASCIMENTO, 2007 e SEMURB, 2010. 

 

  Os primeiros documentos relacionados à legislação urbanística natalense 

foram o plano Poliedri, em 1901 e o plano Palumbo em 1929. Tais planos urbanísticos 

foram relevantes para a atual configuração urbana da capital potiguar, embora não 

citem diretamente sobre questões ligadas à fluidez. O plano Poliedri, de 1901, ordena, 

pela primeira vez na cidade, a construção de moradias, além de projetar, por ordem do 

então Governador Alberto Maranhão, a construção de “ruas que permitissem desloca-

se para pontos considerados distantes da cidade” (CASCUDO, 1999, p.355). É 

Plano Poliedri (“Master Plan” de Natal) 1901 
Plano de Sistematização de Natal (Plano Palumbo) 1929 
1° Plano Geral de Obras (Plano Saturnino de Brito) 1935 

1° Código de Obras (Lei1894/69) 1969 
I Plano Diretor 1974 

1° Plano de Transportes Urbanos para Natal*  1981 
II Plano Diretor (Lei 3175/84) 1984 

Estruturação do Aglomerado Urbano de Natal 1988 
Código Tributário do Município de Natal**  1989 

1° Código de controle de Gabarito de altura em Natal (Lei n° 
3964/90),  

1990 

Lei da acessibilidade (Lei 4.090/92)  1992 
III Plano Diretor (Lei comp. 007/94) 1994 

 Relatório de impacto de vizinhança - RIV (Lei n° 4.619/95)  1995 
Relatório de Impacto do Tráfego Urbano (RITUR), (Lei 

4885/97) 
1997 

Plano Diretor do transporte em Natal  2001 
Código de Obras (Lei 055/2004)  2004 

Projeto Pró-Transporte 2006 
IV Plano Diretor (Lei complementar 082/2007) 2007 

Plano Diretor de Transportes da Região Metropolitana 2008- (Em 
elaboração) 

Projeto de Mobilidade Urbana para a Copa do Mundo de 
Futebol de 2014 

2009 
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importante salientar que Natal, neste período, resumia-se aos atuais bairros da Ribeira 

e Cidade Alta (Centro), havendo apenas construções dispersas nos arredores. Porém, 

desde o final do século XIX, “notava-se uma forte expansão para as áreas do Tirol e 

Petrópolis, particularmente com sítios e casas para descanso” (CASCUDO, 1999, 

p.352). Como ainda afirma Luis da Câmara Cascudo, os proprietários destas 

habitações, “em geral pessoas de considerável poder financeiro, necessitavam de uma 

regulação desta cidade Nova” (1999, p.353). 

Estas duas primeiras normas urbanísticas revelam algo que seria ainda mais 

evidenciado nos planos urbanísticos seguintes, onde predominaria uma “visão 

imobiliária da cidade (...) servindo a economia e não a sociedade” (SANTOS, 2002, 

p.43), onde os interesses do capital hegemônico acabariam predominando sobre os 

interesses da coletividade. O plano urbanístico de 1929, comandado pelo engenheiro 

Italiano Giácomo Palumbo projeta a expansão da cidade em direção ao Sul e ao Oeste. 

Tal legislação ordenou a expansão do bairro do Alecrim em torno de 5 avenidas que 

seguiam no sentido Norte-Sul e 7 ruas no sentido Oeste-Leste, totalizando 12 vias.Além 

destas, “foram projetadas mais 8 Avenidas, as quais atendiam os anseios de donos de 

sítios e outros tipos de propriedades, as quais iam até as proximidades da estrada 

velha do Guarapes” (CASCUDO,1999,p.359). É interessante frisar que tanto no plano 

urbanístico de 1901, como o de 1929, as Ruas e avenidas foram projetadas com largos 

quarteirões e em formato de xadrez.  

Este plano urbanístico acabou criando as bases para, além de “ordenar” a 

expansão do bairro do Alecrim, facilitar os loteamentos que dariam origem aos futuros 

bairros de Nazaré, Cidade da Esperança Lagoa Nova, Dix-Sept-Rosado e Lagoa Seca 

nas décadas de 1950 e 1960. O capital imobiliário foi, mais uma vez, o grande 

beneficiário destas intervenções urbanísticas. 

Mas estes primeiros planos urbanísticos, no seu texto, não possuíam um 

aprofundamento formal a cerca das questões relacionadas à sistematização e 

constituição viária natalense, e menos ainda com relação às interelações destes com os 

sistemas de movimento da capital potiguar. No ano de 1968 é elaborado o primeiro 

código de obras e estruturação urbana propriamente dita do município de Natal, mas 

mesmo neste ainda não havia uma preocupação direta com tal temática. 
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Essa ausência de uma maior preocupação com relação à estrutura viária levou 

a Natal “não ordenar o seu trânsito e o transporte de forma integrada ao planejamento 

da cidade até meados da década de 1970” (MELLO, 2008, p.68). Em decorrência da 

forma desordenada da expansão, da ausência de planos viários e de sua morfologia 

própria, MELLO (2008, p.72), afirma que: 

 

(...) em Natal estava sendo consolidado um sistema viário escasso e 
constituído por corredores de trânsito radiais iniciados na área central 
(Cidade Alta e Petrópolis), abrindo-se angularmente e se bifurcando 
para as zonas sul e oeste, onde as artérias existentes até então não 
conseguiam absorver a crescente demanda de veículos.  
 

 

Porém, nesta década de 1970, as preocupações ligadas à sistematização viária 

se tornam mais evidentes, dado o considerável incremento urbano que a cidade 

passava a apresentar, associados à necessidade do capital dominante em possuir 

normatizações que garantissem as suas operações no espaço urbano natalense.  

Nesta mesma década, considerada como “um marco temporal para o 

incremento do sistema viário natalense” (MELLO, 2008, p.71), são construídos os 

primeiros grandes sistemas de engenharia da cidade, como a duplicação da BR 101 e 

da Avenida Salgado Filho, no ano de 1972; o asfaltamento da estrada de Ponta Negra, 

em 1975; o “Viaduto de Ponta Negra”, que liga a recém-duplicada rodovia Federal BR 

101 a então denominada “Estrada de Ponta Negra” (atual Avenida Roberto Freire), no 

ano de 1976; e o “Viaduto do Baldo”, o qual liga a Avenida Prudente de Morais a 

Avenida do Contorno (Avenida Rafael Fernandes), em 1979 (SOUZA, 2001, p.176).  

Além disso, grandes fixos passam a ser construídos em direção a porção Sul 

da cidade, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1972), o Estádio 

Machadão (1972), o Centro Administrativo do Estado (1974) e estabelecimentos 

comerciais, como os supermercados da rede Nordestão. Também há destaque para a 

constituição dos primeiros loteamentos e conjuntos habitacionais nas porções Norte e 

Sul da cidade.  

Essa dinâmica no Território natalense gerou a necessidade dos primeiros 

estudos urbanísticos da cidade voltados para esta temática, “atendendo, assim, o cada 

vez mais influente capital hegemônico natalense” (PETRONILO, 2007, p.42). Desta 
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forma, este incremento na construção destes primeiros grandes sistemas de 

movimento, associado a grandes fixos constituídos particularmente nas regiões Norte e 

Sul da capital potiguar, implicava a busca de planos urbanísticos que ordenassem a 

fluidez na cidade, a qual ainda não possuía relevância no contexto natalense.  
Assim, buscando visualizar como o incremento dos sistemas viários 

condicionou à produção territorial do município de Natal no que diz respeito à fluidez, 

particularmente a diretamente relacionada aos veículos, foram constituídos planos 

urbanísticos e de transportes, destacando o Plano Diretor de 1974 e o Plano de 

Transportes Urbanos para Natal (1981). 

Estes planos possuem relevância para compreender as futuras políticas 

urbanísticas a serem adotadas posteriormente na cidade, regulando os nascentes 

serviços de transporte coletivo por ônibus na cidade, além de normatizar algumas 

práticas urbanísticas, particularmente as de caráter imobiliário. 

No plano Diretor de 1974 (Lei 346/74), há as primeiras proposições diretamente 

ligadas ao transporte e trânsito, como a regulação do número de vagas de 

estacionamento a serem necessárias para o funcionamento dos empreendimentos 

públicos e privados da cidade, além da criação das primeiras normas regulando 

“possíveis impactos que o empreendimento provoca para o trânsito na área em que 

estes estivessem” (AQUINO, 2004, p.57). Sobre o transporte urbano, há a proposição 

da constituição de uma autarquia municipal que regule os serviços de transporte em 

Natal, mas esta autarquia municipal surgiu apenas no ano de 1984. 

No ano de 1976, atendendo diretamente aos interesses das primeiras 

corporações ligadas ao transporte coletivo por ônibus, além de “seguir políticas estatais 

que privilegiavam tal modo de transporte” (BALBIM, 2003, p.426), foram iniciados os 

primeiros estudos para a construção de um plano de transportes e fluidez para a capital 

potiguar, denominado “plano de transportes urbanos para Natal”. No ano seguinte, o 

plano passou a ter um maior aprofundamento, através da participação de técnicos 

advindos de autarquias federais diretamente ligadas ao transporte, como a Empresa 

Brasileira de Planejamento e Transporte (GEIPOT) e EBTU (Empresa Brasileira de 

Transportes Urbanos), além de profissionais da prefeitura natalense e do governo do 

estado. 
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Durante o período dos estudos, o grupo técnico investigou as questões 

relacionadas à expansão urbana e ao crescimento da quantidade de veículos, 

demonstrando os impactos destes para os fluxos da cidade. E no ano de 1981, há a 

conclusão do plano de transportes urbanos para Natal, onde este apontava que as 

áreas correspondentes as Zonas Norte e Sul da cidade eram as mais favoráveis para a 

expansão urbana. Tal aspecto, como afirma Nascimento (2007, p.38) “demonstrava 

claramente os interesses de determinados setores econômicos durante a constituição 

deste plano, como o capital imobiliário”, exemplificando como os planos urbanísticos só 

acabavam atendendo os interesses dos setores hegemônicos da capital potiguar. 

E esse aspecto fica evidente na análise dos aspectos diretamente ligados ao 

transporte coletivo por ônibus. No estudo, aponta-se que o sistema de transporte 

coletivo deveria observar que havia novas áreas de atração de fluxos, como a Zona Sul 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Centro Administrativo), mas ao 

distribuir as linhas de ônibus e sua respectiva distribuição, tal região acabou sendo 

preterida pela região central da cidade (Cidade Alta, Alecrim e Ribeira), a qual possuía 

maior fluxo de passageiros e, conseqüentemente, maiores lucros para os empresários 

do transporte coletivo. Como afirmou Mello (2004, p.39), “os grandes empresários de 

ônibus observavam apenas o lucro como parâmetro para distribuir as linhas de ônibus, 

não considerando as reais necessidades da população”. 

O plano também destacava que o número de veículos automotores crescia num 

ritmo maior que a população natalense. Este também afirmava que a estrutura viária da 

cidade (principais corredores de fluidez e mobilidade do transporte coletivo, por 

exemplo) “não suportaria o crescimento de veículos e, caso o ritmo de crescimento 

fosse mantido, em quinze anos a estrutura viária natalense seria considerada obsoleta” 

(MELLO, 2004, p.42). Desta forma, o plano aponta os viadutos, pontes e avenidas 

como alternativas para melhoria em possíveis problemas do transito da cidade, não se 

levando em consideração outras possibilidades para a melhoria da fluidez em algumas 

vias da cidade. Este fato se torna evidente nos planos posteriores, como será 

visualizado mais adiante. 

No ano de 1984, há a constituição do segundo plano diretor da capital potiguar. 

Entre o período que foi constituído o primeiro plano diretor até a legislação urbanística 
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de 1984, a capital potiguar vivenciava um intenso processo de incremento urbano, o 

qual já havia sido registrado no plano de transportes urbanos para Natal. Vários 

estabelecimentos públicos e privados de grande porte foram edificados neste período. 

Além disso, a Zona Sul e a Norte se consolidavam cada vez mais como o destino da 

população natalense, que se via obrigada a buscar estas áreas para obter moradia, 

dado o fato da região central da cidade (Cidade Alta, Ribeira e Alecrim) consolida-se 

como uma área de alta densidade comercial.  

O capital imobiliário adquire um grande incremento, com a constituição de 

loteamentos e conjuntos habitacionais nas áreas Norte e Sul da cidade, “anteriormente 

vazias, mas que nesta época possuíam uma densidade urbana cada vez mais 

acentuada” (NASCIMENTO, 2007, p.83). Mas esta ocupação acentuada também 

ocasionava uma maior valorização destas áreas novas da cidade, “levando a população 

com menor poder aquisitivo a ter menores possibilidades de uma moradia descente, 

afinal se tornava caro comprar uma casa ou terreno” (BORBA, 2007, p.73). E isto, 

conseqüentemente, acentuou o processo de formação de moradias subnormais na 

cidade, acelerado ainda mais nos anos seguintes. 

Assim, o plano diretor refletia em suas páginas a realidade cada vez mais 

desigual que a capital potiguar passava a presenciar, não regulamentando de forma 

mais evidente os limites que o capital imobiliário deveria possuir na constituição de 

novos equipamentos residenciais na cidade. Os empreendimentos comerciais também 

seguiam esta lógica, com muitos aspectos “técnicos”, como os índices mínimos de 

estacionamento e de impacto de vizinhança sendo mantidos, mesmo com a cidade 

tendo um incremento no número de estabelecimentos comerciais de grande porte. 

O setor de transportes possui mudanças com relação à legislação de 1974, com 

a criação da Superintendência de Transportes Urbanos (STU), a qual se torna 

responsável pela fiscalização do serviço de transporte coletivo por ônibus de Natal. 

Também há regulação das linhas de transporte coletivo, fundamental para a atuação 

das empresas de ônibus. É interessante apontar que não havia uma regulação anterior 

para o sistema, o qual possuía uma operação regular desde 1967, com a fundação da 

Guanabara, a primeira empresa de ônibus da cidade. Foram quase 20 anos operando 
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linhas sem nenhum ordenamento ou monitoramento, com as empresas impondo os 

itinerários que fossem mais convenientes e lucrativos para estas. 

Mesmo com a criação desta autarquia municipal (STU), boa parte das linhas 

existentes até então acabaram sendo regularizadas, mesmo ocorrendo casos de 

existirem até três linhas fazendo itinerários semelhantes. Tal situação perdura até hoje 

e mesmo com o plano de transportes, previsto para ser concluído em 2011, não se 

vislumbra melhorias nesta situação, “demonstrando que o estado acaba sendo 

conivente com os desejos das grandes empresas” (BALBIM, 2003, p.178). 

Consolidando a política adotada pelas empresas de ônibus, no ano de 1988 a 

STU contrata a equipe do Planejador Urbano Jaime Lerner para a constituição de um 

estudo denominado “Estruturação do aglomerado urbano de Natal”. Apesar deste 

estudo também discutir possíveis alternativas para o trânsito de veículos em algumas 

áreas da cidade, há lacunas nas questões relacionadas ao transporte coletivo por 

ônibus. 

Neste documento de 1988, torna-se possível perceber que este serviu muito 

mais para regular o sistema existente do que criar uma nova possibilidade para o 

sistema de ônibus. Dente os pontos regularizados, está à reorganização das linhas de 

ônibus num sistema de números delimitados entre as linhas 01 a 70 (na atualidade o 

sistema é concluído na linha 85). Também houve o direcionamento de possibilidades 

para a constituição de um sistema de integração entre os usuários das linhas de ônibus, 

“pois era evidente que bairros mais afastados das regiões Sul e Central, as quais 

atraiam o maior número de passageiros, não possuíam linhas em quantidade adequada 

para a demanda” (MELLO, 2004, p.76). Este sistema de integração, o qual previa 

terminais de integração, só foi implantado quase 20 anos depois, em 2005. 

É importante frisar que as propostas colocadas no documento de 1988 ainda 

orientam o sistema de transporte de Natal em diversos aspectos, mesmo com as 

mudanças ocorridas na cidade durante o período e os reduzidos investimentos 

realizados no transporte coletivo natalense durante todo este período. O que fica 

evidente, portanto, é que o sistema de transporte coletivo por ônibus recebeu pouca 

relevância, agravando ainda mais o processo de segregação espacial natalense.  
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Na década de 1990 há a consolidação do crescimento das porções Sul e Norte, 

supervalorizando ainda mais o solo urbano nestas áreas. Estabelecimentos 

anteriormente inexistentes na cidade, como Shoppings Centers e Hipermercados 

passam a fazer parte da paisagem natalense, ocupando vazios existentes 

particularmente na região Sul da capital potiguar. Ao mesmo tempo, a área central da 

cidade (Ribeira, Cidade Alta e Alecrim), na qual predominava os estabelecimentos 

comerciais da cidade, “acaba perdendo espaço para estabelecimentos confortáveis, 

com amplo estacionamento e segurança ” (BALBIM, 2003, p.118). 

A legislação urbanística constituída nesta década consolida este quadro, com a 

regulamentação, no ano de 1990 (lei 3964/90), do primeiro código de controle de 

gabarito de altura em Natal. A intenção do documento era “ regulamentar a industria  da 

construção civil, a qual possuía grande crescimento na capital potiguar” (AQUINO, 

2004, p.119). Porém, como ocorreu em outros planos urbanísticos, o plano acabou 

reforçando o poder do capital imobiliário, delimitando exatamente áreas com 

possibilidades para a construção de grandes edifícios. Tal possibilidade abriu espaço 

para a valorização de certas áreas do solo urbano natalense em detrimento de outras, 

limitando ainda mais o espaço para a construção de moradias de baixo valor 

(NASCIMENTO, 2007, p.136). Como poderá ser detalhada no transcorrer desta 

dissertação, a limitação ainda maior de áreas passiveis para a construção, associada a 

outros fatores, gerou a expansão urbana natalense para além dos limites da cidade, 

alcançando as áreas das cidades vizinhas, como Parnamirim (ao Sul natalense) e São 

Gonçalo do Amarante (ao norte natalense). 

Esse processo de delimitação espacial das áreas mais valorizadas pelo capital 

imobiliário se consolida com o plano diretor de 1994 (Lei complementar 007/94). 

Inicialmente, é importante frisar que tal plano trata sobre as questões relacionadas ao 

transporte e trânsito em um capítulo destacado com relação aos demais, algo inédito 

neste tipo de legislação.  

Porém, o mesmo documento, “atendendo aos anseios de empreendedores e 

empresários da construção civil” (PETRONILO, 2007, p.59), passa a tratar a cidade 

como possuidora de um único potencial construtivo, possibilitando que todos os seus 
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usos podem ser instalados em qualquer bairro da cidade, dentro das delimitações da 

infra-estrutura disponível e ao sistema viário local.  

Para reforçar este argumento de um potencial construtivo único, utilizou-se 

consideravelmente o argumento de “melhorar a fluidez para pontos que começavam a 

possuir problemas de fluidez de veículos e integrar diferentes tipos modais de 

transporte” (MELLO, 2008, p.82), na verdade o plano só reforça o processo 

segregatório cada vez mais evidente no espaço natalense, uma vez que, no ano de 

1995, com a exigência de estabelecimentos comerciais localizados no eixo viário 

principal necessitarem, obrigatoriamente, de um Relatório de impacto de vizinhança - 

RIV (Lei n° 4.619/95), e, em seguida de um Relatório de impacto do tráfego urbano  - 

RITUR (Lei 4885/97). Estes documentos contribuíram para o controle de determinados 

tipos de construção em pontos da capital potiguar que não comportavam mais estas 

edificações e os fluxos de veículos automotores que Natal atraia. No entanto, apenas 

grandes estabelecimentos ou estabelecimentos menores com maiores possibilidades 

financeiras poderiam responder a esse processo burocrático, consolidando e 

valorizando certas áreas da cidade, “obrigando pequenos comerciantes a buscarem 

áreas menos valorizadas pelo grande capital” (NASCIMENTO, 2007, p.143).  

Sobre a delimitação das tipologias dos eixos viários existentes na cidade, os 

quais buscavam um “ordenamento e hierarquização viária”, percebeu-se, mais tarde, 

que os critérios utilizados, na verdade, “atendiam a ambição de valorização das novas 

áreas ocupadas pelos setores imobiliários, esvaziando a possibilidade da utilização de 

argumentos técnicos mais aprofundados” (MELLO, 2008, p.88). Apesar disso, a 

classificação do sistema em Estrutural (as principais vias da cidade), coletora e local 

contribuiu enormemente para as políticas de trânsito a serem adotadas pela autarquia 

municipal de transportes (STU), pois ampliou a possibilidade de ter uma maior 

compreensão dos principais pólos de geração de tráfego, algo que se tornaria ainda 

mais relevante com o acelerado crescimento no número de veículos automotores. 

No final da década de 1990, grandes Shoppings e Supermercados de bandeira 

internacional edificam filiais na capital potiguar, com esses se concentrando na porção 

sul da capital potiguar, particularmente na Avenida Salgado Filho/BR 101, uma das 

principais avenidas da cidade. Neste mesmo período, torna-se perceptível que boa 
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parte das grandes atividades econômicas e sociais da cidade está concentrada nesta 

área, tornando-a um grande pólo de atração de fluxos de transporte de veículos 

individuais e coletivos.  

Assim, ampliando as possibilidades de fluidez desta área e atendendo aos 

reclames do grande capital, são construídos grandes sistemas de movimento na 

Avenida Salgado Filho/ BR 101. No ano de 1996, facilitando a ligação da BR 101 com a 

Avenida Ayrton Senna, é inaugurado o primeiro túnel da cidade, de 120 metros de 

extensão, interligando a BR 101 a Avenida das Alagoas, no bairro de Neópolis, A 

Avenida das Alagoas, além de servir como ligação entre as duas avenidas, facilitada 

ainda mais com o túnel, também possuía em suas margens, a planta de um futuro 

supermercado atacadista (Makro), demonstrando que os sistemas de movimento 

acabam facilitando ainda mais os fluxos em direção aos grandes empreendimentos. 

No ano de 2000, é inaugurado o “Complexo Viário do Quarto Centenário”, 

também localizado na Av.Salgado Filho /BR 101, consolidando esta grande estrutura de 

movimento viário cada vez mais necessária para a maior fluidez das grandes 

corporações. Como afirma Souza (2001, p.184), o trecho da Avenida Salgado Filho / 

BR 101 onde estava situado o complexo viário “concentrava relevantes 

estabelecimentos comerciais para a cidade, como o Natal Shopping e o Via Direta, 

considerados os maiores estabelecimentos deste tipo na época”. 

É relevante demonstrar que esta obra viária, além de facilitar os fluxos da 

porção Sul com o restante da cidade, também facilitava os fluxos de veículos (coletivos 

ou individuais) advindos dos municípios próximos a Natal, como Parnamirim e Macaíba, 

além deste novo sistema viário se articulava fortemente com o Viaduto de Ponta Negra 

e a Avenida Roberto Freire (MELLO, 2004, p.31).  

Paralelamente, a constituição destes sistemas de movimento na Zona Sul 

Natalense, houve a construção de outros dois grandes sistemas de movimento na Zona 

Norte da cidade. Em 1998, facilitando os fluxos entre a Zona Norte e a Zona Sul, é 

construído o Viaduto da Urbana, ligando a Av.Bernardo Vieira e a Ponte Rodoviária de 

Igapó, até então a única ligação rodoviária da Zona Norte com o restante da cidade. No 

ano de 2002, consolidando esta busca por mais fluidez e possibilidade de mais trocas 

econômicas entre as porções Norte e Sul da cidade, há a construção do complexo 
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Viário Ulisses de Góis, localizado na Avenida Tomáz Landim, facilitando a ligação desta 

com a Ponte Rodoviária de Igapó. 

É importante enfatizar que desde a década de 1980 já havia sérias dificuldades 

de fluidez da Zona Norte com o restante da capital, uma vez que a Avenida Tomaz 

Landim e a Ponte de Igapó eram as únicas formas de ligação da Avenida com o 

restante da cidade. Tal área já apresentava neste período quase a metade da 

população total da cidade, com cerca de 250 mil dos 500 mil habitantes que Natal 

possuía até então. O capital imobiliário já sentia notáveis dificuldades para ampliar os 

seus empreendimentos nesta área, além de não haver maior atratividade para grandes 

corporações instalarem seus empreendimentos no Norte da cidade, levando a Zona Sul 

a se tornar preferível para estes setores empresariais. Assim, a melhoria na 

infraestrutura viária atendia a estes anseios do grande capital comercial e imobiliário. 

Neste mesmo período, surgem formas de transporte coletivo rodoviário 

paralelo ao transporte coletivo por ônibus. Essa forma recebeu a denominação de 

transporte alternativo ou opcional, atendendo principalmente as áreas periféricas da 

cidade, que não possuíam um atendimento adequado por parte do transporte por 

ônibus, conforme fora citado anteriormente. O surgimento desse sistema paralelo 

associado ao reduzido poder de compra da população natalense mais humilde contribui 

para que o sistema de ônibus sofresse redução no fluxo de passageiros, aspecto 

constatado pelo Plano Diretor do transporte em Natal, concluído em 2001. 

Neste plano diretor de transportes, elaborado numa parceria entre a empresa 

Oficina Consultores, vencedora de uma licitação pelas empresas de ônibus e a 

Prefeitura do Natal, através de sua autarquia municipal de transporte e trânsito (STTU), 

recém-renomeada e com os poderes de atuação amplificados, demonstra-se uma 

redução no número de passageiros por ônibus em Natal, através da apresentação de 

dados detalhados sobre o sistema. 

Também ficou evidenciado que o sistema apresentava desigualdades 

expressivas quanto à diversificação de destinos, além de uma relevante variação na 

taxa de ocupação de passageiros, algo já registrado desde a década de 1980, como já 

havia sido discutido anteriormente nesta dissertação. Na pesquisa ficou novamente 

constatado o fato de várias linhas serem direcionadas para a região central da cidade 
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(mais de 1/3 do total), enquanto se tornava cada vez mais evidente uma concentração 

espacial de serviços na porção Sul da cidade, correspondendo a 42% dos passageiros 

da cidade. (MELLO, 2004, p.49). 

A partir destes dados, a empresa contratada pelo órgão municipal de transporte 

e trânsito indicou como possibilidades a recolocação de linhas da área central para a 

interligação Norte-Sul da cidade, o incentivo à integração trem-ônibus, particularmente 

no eixo Norte da cidade, além da construção de terminais de integração de ônibus nas 

demais áreas da cidade. É importante frisar que tais alternativas “já haviam sido 

levantadas pelo plano de Estruturação do Aglomerado Urbano de Natal, datado de 

1988, mas somente a partir desta forte concorrência com os alternativos é que 

passaram a ser mais bem analisadas” (MELLO, 2008, p.101). Porém, também ficou 

evidente que tais medidas acabaram sendo apenas uma reação das grandes 

corporações do transporte coletivo por ônibus em Natal, uma vez que  “os itinerários do 

transporte coletivo continuam sendo idênticos aos da década de 1980, ainda se 

concentrando no Centro da Cidade, a Ribeira e o Alecrim” (MELLO, 2008, p.103). 

No presente documento há uma imposição rígida de medidas ao transporte 

alternativo, como a limitação do itinerário de linhas do transporte opcional, a qual só 

poderia coincidir com a de uma linha de ônibus em até 40%. Para isto foi colocado no 

texto final do plano que tal medida ampliaria a cobertura da rede de transportes, pois os 

opcionais realizariam parte de seus itinerários nas áreas onde não havia cobertura 

regular de transporte por ônibus, sendo essa medida também instituída em lei 

municipal, aprovada no ano de 2002. (AQUINO, 2004, p.158).  

Ficou evidente que esta medida, na verdade, reduziria o poderio dos 

transportes opcionais, tendo a sua cobertura reduzida nas grandes avenidas da cidade 

e, conseqüentemente, diminuindo a força destes, uma vez que só poderiam operar as 

rotas pré-determinadas pela STTU e os empresários de ônibus, sendo menos 

lucrativas. Logo, demonstrou-se que o plano diretor de Transportes era apenas mais 

um documento que “reforçava, através de uma detalhada pesquisa, os interesses do 

empresariado de ônibus, não resolvendo os graves problemas de deslocamento da 

população natalense” (MELLO, 2004, p.52).  
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A partir do ano de 2005, o Estado se torna mais presente nas discussões sobre 

o transporte em Natal. Neste mesmo ano há o lançamento do Pró-Transporte, 

idealizado pelo Ministério dos Transportes, “o qual atendia aos pedidos de diversos 

gestores públicos, os quais buscavam verbas direcionadas especialmente para o 

transporte e a mobilidade urbana” (MELLO, 2008, p.107). Houve uma priorização de 

recursos para cidades de médio e grande porte, beneficiando, assim, a capital potiguar. 

Dentre as obras e planos apresentados pelo pró-transporte, destaca-se a recuperação 

de 16 km de vias, construção de 13 km de ciclovias, duas passarelas, nove terminais de 

transporte opcional, ônibus e estações de transferência, além da construção de um 

viaduto ligando a Avenida das Fronteiras com a continuação da Avenida Senhor do 

Bonfim, duas relevantes artérias da Zona Norte. 

É importante enfatizar que esta aplicação, mais direcionada de recursos para a 

constituição de sistemas de movimento viário na Zona Norte, correspondia diretamente 

aos interesses do grande capital, consolidando  novas áreas para a expansão de seus 

investimentos. Além disso, como já havia sido explicitado anteriormente, havia a 

necessidade de facilitar as relações comercias desta região com o restante da cidade, 

tendo estas obras viárias como base relevante.  

Com a construção da ponte Forte-Redinha, no final de 2007, estas obras de 

estruturação viária ganham ainda mais relevância, pois estas consolidavam a ponte 

como uma nova possibilidade de ligação com o restante da cidade, facilitando a 

expansão do capital para o restante da região Norte da capital e da região 

metropolitana, como foi no caso da atividade turística, a qual utiliza consideravelmente 

este sistema de movimento viário como relevante ligação as praias do litoral Norte e 

outras atividades, como o ramo imobiliário e o comercial são beneficiadas. O comércio 

tem como nova base o moderno Norte Shopping, primeiro estabelecimento deste tipo 

nesta porção da capital potiguar, inaugurado no mesmo período em que foi inaugurada 

a ponte Newton Navarro (Forte-Redinha). 

É sobre o transporte coletivo, as estações de transferência (integração) 

possuíram sua adoção no sistema de transporte por ônibus acelerada com os recursos 

deste programa. Porém, no ano de 2009, tais terminais de integração passam a ser 

extintos, representando um grande retrocesso nas políticas de deslocamento urbano 
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por transporte coletivo em Natal, reafirmando o interesse do empresariado do setor em 

processos que gerem cada vez mais lucratividade a este, como foi no caso do passe 

livre, adotado como substituto das Estações. É  importante frisar que no capítulo três a 

temática ligada ao transporte coletivo por ônibus será aprofundada, onde será 

demonstrado um panorama da desigual distribuição espacial do sistema de transporte 

coletivo por ônibus e Alternativo da cidade do Natal.   

No inicio do século XXI, a capital potiguar possui quase 800 mil habitantes e 

uma notável frota de 260 mil veículos (DETRAN, 2007, p.26).  Além deste incremento 

no número de veículos, também fica evidente um grande crescimento no número de 

estabelecimentos com mais de 100 vagas de estacionamento para veículos, atendendo 

exigências da legislação urbanística e do próprio mercado consumidor, buscando cada 

vez mais estabelecimentos comerciais amplos e com maior facilidade de acesso, 

ampliando ainda mais a necessidade de fluidez por parte destes setores econômicos. 

Assim, o Código de obras (Lei 055/2004), consolidava os pontos abordados 

pelo plano diretor de 1994 e introduzia possíveis modificações no futuro plano diretor de 

2007. Este reforça a necessidade dos grandes estabelecimentos comerciais possuírem 

uma notável quantidade de vagas para estacionamento e relatórios de impacto de 

vizinhança que estes poderiam ocasionar para a região onde estavam instalados.  

Dentro destas necessidades, tal legislação buscava flexibilizar outras 

exigências, entrando em conflito com determinações desenvolvidas em legislações 

anteriores, como o caso do índice de controle de gabarito. Tal ponto gerava conflitos 

com certos setores da sociedade, particularmente os residentes próximos a pontos 

supervalorizados pelo capital imobiliário, como Ponta Negra, onde ocorreu uma redução 

exarcebada das exigências para as construções, “ameaçando o equilíbrio ambiental 

existente na região e a visualização de belezas naturais, como o Morro do Careca” 

(NASCIMENTO, 2007, p.132).  

Contudo, não seria apenas a “questão ambiental” que estava ameaçada com 

estas mudanças no controle de gabarito. Setores econômicos influentes na cidade, 

como o turístico, perderiam divisas com uma maior quantidade de edifícios residenciais 

e comerciais nesta área litorânea. Assim, o controle de gabarito nestas áreas 
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continuava rígido, assim como ocorreu em outras áreas da cidade. Este conflito de 

interesses de setores distintos do capital ficaria mais evidente no plano diretor de 2007. 

O Plano Diretor de 2007 (lei 082/2007) continua a discutir sobre o controle de 

Gabarito, tendo o grande capital imobiliário como o maior interessado, uma vez que há 

uma luta pelo abrandamento desta regulação urbanística, “inclusive com possível 

suborno aos legisladores municipais para regulamentar tal flexibilidade nos índices de 

controle construtivo” (Diário de Natal, 07/03/2009). Porém, o capital turístico, reforçado 

com outros setores da sociedade, acaba por, mais uma vez, impor a sua “força”, 

consolidando, assim, as normas já constituídas desde o código de obras de 2004. 

A legislação urbanística também aprofundava outros temas relevantes para 

certos setores da capital natalense, como uma discussão direcionada ao “plano diretor 

de mobilidade urbana”, futuro documento que seria constituído a partir das resoluções e 

regulamentações existentes no plano diretor. Tal documento discutiria os diversos 

aspectos ligados a mobilidade e transporte “buscando modernizar a legislação ligada ao 

transporte e o trânsito na capital potiguar” (MELLO, 2008, p.117). 

O capital hegemônico ligado ao transporte influenciou diretamente na proposição 

deste futuro plano, “uma vez que buscava encontrar possibilidades de ampliação de 

seus serviços, visualizando tal plano como um caminho adequado para este objetivo” 

(MELLO, 2008, p.119). A pesquisa realizada para a elaboração do plano diretor de 

transportes de 2001 acabou tendo notável relevância para o texto a ser adotado no 

plano diretor de 2007 e também para o futuro plano diretor de mobilidade urbana. 

Este plano diretor de mobilidade urbana teve as discussões aprofundadas em 

2008, quando uma equipe técnica foi designada para a elaboração deste documento. 

Mas como poderemos visualizar no último capítulo da presente dissertação, o qual 

tratará sobre a temática, ainda há sérias dificuldades para a consolidação e conclusão 

do plano, pois há diversos interesses contidos neste documento, como o caso das 

modificações propostas para o transporte coletivo por ônibus, onde se propõe, dentre 

outras coisas, um redirecionamento definitivo das linhas de ônibus, com a ampliação no 

número de veículos e linhas em trechos com maior atração de passageiros, como as 

linhas direcionadas para a Zona Sul. 
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Tal aspecto acaba gerando controvérsias, uma vez que o empresariado de 

ônibus não aceita a ampliação de certas linhas, particularmente aquelas que possuem 

menor possibilidade de gerar grandes lucros para as empresas. O “usuário de ônibus 

acaba sendo o grande prejudicado nestas ações, particularmente por possuir neste 

transporte a única forma de deslocamento para áreas distantes de sua residência e 

trabalho” (BALBIM, 2003, p.283). 

No plano Diretor de 2007 há destaque para a hierarquia viária adotada para a 

capital potiguar desde o plano diretor de 1994. Apesar das modificações espaciais 

sofridas pela cidade desde aquele período e o incremento de fluxos em algumas 

Avenidas da cidade, particularmente as que servem de ligação para grandes 

estabelecimentos comerciais, como é o caso da Avenida Romualdo Galvão, não 

ocorreram modificações no sistema de hierarquia viária anteriormente adotado, “ apesar 

de relevantes sugestões realizadas por alguns Engenheiros de tráfego componentes da 

equipe de revisão do plano diretor” (MELLO, 2008, p.111). 

No ano de 2009, a cidade de Natal é indicada para concorrer como uma das 12 

subsedes brasileiras para a Copa do Mundo FIFA de futebol no ano de 2014, onde 

Natal é designada como subsede após uma disputa com outras capitais. Esta escolha 

acaba atendendo a grandes interesses de diversos setores do capital hegemônico, mas 

sem dúvida, há um destaque maior ao setor turístico. Este setor econômico movimenta 

grandes cifras e possui relevância econômica para a manutenção de considerável 

parcela da população natalense, correspondendo a mais de 25% da população 

economicamente ativa do município (SEBRAE, 2010). 

Mas para a realização do evento, assim como ocorre para a implantação de 

determinados estabelecimentos no espaço natalense, o estado possui um relevante 

papel, particularmente para a adoção da necessária infra-estrutura para a realização do 

evento. Assim, linhas especiais de financiamento são adotadas, além de projetos 

diretamente ligados a fluidez, “facilitando o deslocamento dos participantes do evento 

esportivo para o local de realização deste” (NATAL/FUNDEP, 2009). 

Desta forma, durante a candidatura de Natal como sede, o Estado, 

representado neste caso pela Prefeitura de Natal, elaborou um “Projeto de Mobilidade 

Urbana para a Copa do Mundo de Futebol de 2014”, complementado pelo “RITUR da 
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Arena das Dunas”. Ambos os projetos direcionam as ações estatais que garantam a 

fluidez para a circulação desta “mercadoria-esporte e turismo”, através da construção 

de mais de 15 novos sistemas de movimento em pontos estratégicos da cidade, além 

de facilidades fiscais para as empresas diretamente envolvidas no evento, com o intuito 

de “gerar desenvolvimento e empregos para a cidade”. 

Mas como poderemos visualizar, ao discutirmos mais profundamente sobre 

esta temática, alguns destes sistemas de movimento viário, propostos pelo plano de 

mobilidade urbana, geram escassos propósitos benéficos à cidade, uma vez que alguns 

destes servirão exclusivamente para o evento esportivo, não tendo, contudo, a 

serventia necessária para a coletividade natalense. Apesar de tal proposição ser 

consideravelmente polêmica, tal proposição teórica se torna necessária, pois o cientista 

social deve ter coerência com o método utilizado por este, mesmo que isto desagrade 

setores poderosos do capital hegemônico. 

Finalizando o presente capítulo, tornou-se perceptível que uma análise temporal 

destes objetos viários descritos nos quadros e tabelas de periodização juntamente com 

a tabela de periodização das normas urbanísticas, amplia a possibilidade de delimitar 

os períodos e os eventos que levarão a constituição dos grandes sistemas de 

movimento viário natalense. A compreensão dos períodos e dos Eventos reforça o 

espaço como possuidor de um papel privilegiado nesta trama, “uma vez que ele 

cristaliza os momentos anteriores e é o lugar de encontro entre esse passado e o 

futuro, mediante as relações sociais do presente que nele se realizam”. (SANTOS, 

1994, p.116).  

Neste contexto, torna-se relevante a afirmação de Santos (1988, p.95), “Os 

Cortes no tempo nos dão situações em um determinado momento”, reafirmando a 

importância da periodização para auxiliar na análise sobre os fenômenos, afinal a 

periodização “define conceitos, autorizando empiricização do tempo e espaço. É 

preciso empiricizar Tempo e Espaço ao mesmo tempo, pois é a periodização que leva 

ao trabalho simultâneo entre as duas categorias” (SANTOS, 1988, p.83). Desta forma, 

percebem-se ainda mais a relevância da periodização da constituição espacial dos 

grandes sistemas de movimento natalense, onde os grandes períodos que a constituem 

poderá ser visto a seguir, nos próximos capítulos da dissertação.   
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4. A GENÊSE DOS GRANDES SISTEMAS DE MOVIMENTO NATALENSE 

 

4.1. O primeiro período (Século XVII – 1968): a gênese natalense 

 

Iniciando a discussão sobre a constituição dos sistemas de movimento viário na 

capital potiguar, no primeiro período de formação deste sistema, denominado como 

“pré-sistemas de movimento viário”, a capital Potiguar possuía poucas vias para 

circulação de pessoas ou de veículos (de tração animal). Segundo Cascudo (1999, 

p.342), “Natal, desde a sua fundação, em 1599, até o final do século XIX era 

compreendida apenas pelos núcleos urbanos da Ribeira e de Cidade Alta, além de uma 

via que ligava a cidade ao interior e a núcleos maiores, como Recife”. 

 Esta via terrestre que ligava a capital potiguar a outros pontos do Território 

nacional englobava as atuais BR 226, Avenida Presidente Ranieri Mazzilli e Avenida 

Capitão Laureano, além de possuir ligação com as atuais Ruas Mário Negócio e o atual 

Paço da Pátria, na beira do Rio Potengi. Em 1856, “para facilitar o acesso ao primeiro 

cemitério da cidade, localizado no atual bairro do Alecrim, foram construídas as Ruas 

Amaro Barreto e Fonseca Silva, auxiliando no acesso a estrada e evitando a utilização 

das margens do Rio Potengi” (CASCUDO, 1999, p.346). Tais vias podem ser 

consideradas as mais antigas do Eixo Viário principal da cidade, havendo os primeiros 

registros desta no final do século XVIII (1790), segundo Cascudo (1999, p.253).  

No Século XIX, há a gênese da expansão urbana natalense, onde a antiga 

cidade, limitada aos atuais bairros da Ribeira e Cidade Alta, se expande para o Norte, 

onde seria formado o futuro bairro do Alecrim, e ao Sul, onde ficariam os futuros bairros 

de Petrópolis e Tirol. Itamar de Souza (2001, p.87) chama a atenção que “na expansão 

urbana para o Norte, na beira da estrada que ligava a capital ao interior, se concentrava 

a população mais humilde, oriunda de outras porções do estado ou que prestavam 

serviços na região central da capital”, enquanto que para o Sul “se concentravam 

grandes sítios e moradias das pessoas mais abastadas da cidade”. É importante 

enfatizar que o “Sul” referenciado pelo autor corresponde a parte dos atuais bairros da 

Ribeira e Petrópolis e o “Norte”, corresponde aos atuais bairros das Quintas e Alecrim, 

pois a região central da cidade era a referência para o Norte e o Sul neste período. 
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Esta expansão urbana levou a formação dos bairros do Alecrim, com a abertura 

das Avenidas Coronel Estevam e Rua Coronel José Bernardo (1882), as quais fazem, 

na atualidade, parte do eixo principal da cidade e são importantes ligações entre o 

Alecrim e o antigo núcleo urbano da cidade. Neste mesmo período (1890) é aberta a 

Avenida Hermes da Fonseca, se estendendo entre o atual bairro do Tirol (na época 

denominada Cidade Nova) até a Ribeira, “facilitando o acesso da elite natalense para 

as chácaras e sítios da região” (CASCUDO, 1999, p.354). Tornam-se evidentes 

diferenças entre a ocupação da área correspondente ao Alecrim e ao atual bairro de 

Petrópolis, particularmente no que diz respeito ao ordenamento viário dos bairros. 

Neste mesmo período, surge um novo objeto que revolucionaria a vida nas 

cidades: o automóvel. Como afirma Baudrillard (1973, p. 62, in. SANTOS, 1996, p.53) 

“as cidades não seriam hoje o que elas são se o automóvel não existisse, pois fortalece 

no seu possuidor a idéia de liberdade do movimento, o sentimento de ganhar tempo, 

não perder um minuto”. E as cidades passam a ser constituídas espacialmente para 

atender esta facilidade de fluidez trazida pelo veiculo automotor, mesmo que apenas 

alguns poucos pudessem usufruir destas facilidades. 

 Apesar dos primeiros registros de automóveis em Natal datarem do inicio do 

século XX, mais precisamente em 1905, segundo Cascudo (1999, p.314), as ruas da 

cidade, no final do século XIX “já sofriam alargamentos, pois além de se prepararem 

para a chegada dos primeiros automóveis, também atendiam as novas medidas 

sanitaristas, nas quais afirmavam que ruas mais largas impediam a disseminação de 

doenças” (SOUZA, 2001, p.207).  

Além do surgimento dos automóveis, também havia a disseminação dos 

primeiros veículos de transporte coletivo. No espaço natalense, os bondes a tração 

animal já faziam parte da paisagem natalense desde o ano de 1890, quando a primeira 

linha foi constituída (Ribeira – Cidade Alta). No inicio do século XX, o serviço foi 

expandido, chegando às regiões mais distantes do Centro, inclusive nos bairros do 

Alecrim e Cidade Nova (Tirol e Petrópolis). O surgimento dos bondes também contribuiu 

decisivamente para a expansão urbana, “pois facilitou o acesso das pessoas advindas 

dos bairros periféricos para a região central da cidade” (SOUZA, 2001, p.212). Além 
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disso, como será visto posteriormente, o sistema de transporte coletivo foi decisivo para 

a expansão urbana da capital potiguar, particularmente a partir dos anos 1960. 

O advento destes sistemas técnicos demonstra a transição de um meio natural 

para um meio técnico, “facilitando o movimento de pessoas pela cidade, evitando que o 

natalense deixasse de ter apenas os pés como instrumento para o movimento” 

(CASCUDO, 1999, p.316), reforça o que Santos (1996, p.189), afirma, ao falar da 

gênese do meio técnico, onde o homem “enfrenta a Natureza, natural ou já socializada, 

vinda do período anterior, com instrumentos que já não são prolongamento do seu 

corpo, mas que representam prolongamentos do território, verdadeiras próteses”. 

O automóvel e o bonde representam estes objetos técnicos, os quais, além de 

representarem uma profunda mudança no meio urbano, “juntam à razão natural sua 

própria razão, uma lógica instrumental que desafia as lógicas naturais, criando, nos 

lugares atingidos, mistos ou híbridos conflitivos (SANTOS, 1996, p.189). 

Como poderão ser visualizadas a seguir, as normas que passaram a ser 

constituídas a partir de então passam a atender tal anseio, de configurar o espaço 

urbano para estes poucos que possuíam automóveis ou grandes extensões de terra, 

como era o embrião do futuro bairro de Cidade Nova (Tirol e Petrópolis). Enquanto 

“planos urbanísticos e viários serviam para ordenar uma parte da cidade, o restante não 

possuía planejamento” (PETRONILO, 2007, p.68), uma lógica que já acontecia desde o 

inicio do Século XX. Isso também ficará evidente que desde a gênese dos sistemas de 

movimento viário, no inicio do século XX, também servem para atestar tal 

intencionalidade.  

A capital potiguar, neste período, resumia-se aos atuais bairros da Ribeira e 

Cidade Alta (Centro), havendo apenas construções dispersas nos arredores. Mas 

desde o final do século XIX, “notava-se uma forte expansão para as áreas do Tirol e 

Petrópolis, particularmente com sítios e casas para descanso” (CASCUDO, 1999, 

p.352). Como ainda afirma Luis da Câmara Cascudo, os proprietários destas 

habitações, “em geral pessoas de considerável poder financeiro, necessitavam de uma 

regulação desta cidade Nova” (1999, p.353).  Natal possuía população de cerca de 30 

mil habitantes, mas já presenciava os primeiros passos para a formação de um 
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processo de segregação espacial em seu território, com o processo segregatório 

reforçado pelas normas urbanísticas. 

O plano Poliedri, de 1901 e o plano Palumbo, de 1929, primeiras normas 

urbanísticas natalenses, foram relevantes para a atual configuração urbana da capital 

potiguar, embora não citem diretamente questões diretamente ligadas à fluidez. O plano 

Poliedri, de 1901, ordena, pela primeira vez na cidade, a construção de moradias, além 

de projetar, por ordem do então Governador Alberto Maranhão, a construção de “ruas 

que permitissem desloca-se para pontos considerados distantes da cidade” 

(CASCUDO, 1999, p.355). 

Assim, o plano, também denominado “máster plan de Natal”, projetou cerca de 

14 ruas e 8 avenidas nas atuais áreas de Petrópolis e Tirol “em formato de xadrez, com 

longos quarteirões, buscando inspiração nos planos urbanos europeus” (Cascudo, 

1999, p.353). Por ser uma área nova a cidade, tal área passou a ser denominada como 

“Cidade Nova” e a partir de 1910 ganhou as atuais nomenclaturas de Petrópolis e Tirol.  

Mas o plano não levou em conta que outras áreas da cidade estavam sendo 

ocupadas, particularmente a área correspondente ao atual bairro do Alecrim, onde 

predominava a população de baixa renda. Ficava evidente que o plano, muitas vezes 

intitulado como modernista pelos arquitetos contemporâneos, nada mais era que a 

primeira representação normativa do processo segregador e desigual que seria cada 

vez mais evidente na cidade no decorrer do século XX. Além disso, ao “planejar” uma 

determinada área da cidade em detrimento de outras, este plano iniciava o processo do 

predomínio de uma “visão imobiliária da cidade (...) servindo á economia e não a 

sociedade” (SANTOS, 2002, p.43). 

A nascente burguesia natalense, em geral “composta por comerciantes e 

proprietários de áreas rurais situadas nas proximidades da cidade” (CASCUDO, 1999, 

p.142), buscava encontrar mecanismos de ampliação das relações comerciais com o 

restante do estado e do país. Assim, desde o fim do século XIX, o estado potiguar, 

juntamente com grandes corporações ferroviárias Inglesas, iniciava o processo de 

construção de ferrovias, ligando a capital com as principais cidades do interior do 

estado e estados vizinhos, como Pernambuco e Paraíba, havendo, desde 1910, ramais 

ferroviários até estes estados. (RODRIGUES, 2006, p.89). 
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Regiões relevantes para a produção econômica, como a salineira, em Macau e 

a Canavieira, em Ceará - Mirim, ainda não possuíam acesso terrestre direto para o 

porto de Natal por via Férrea. Essa situação só foi resolvida em 1916, com a construção 

da Estrada de Ferro que ligava estas regiões a Natal, além daquele que pode ser 

considerado como o primeiro grande sistema de movimento natalense: a Ponte 

Ferroviária sobre o Rio Potengi, com 572 m de extensão. Tal obra, juntamente com a 

ponte, “demonstrava como os grupos dominantes passavam a facilitar os 

deslocamentos de mercadorias para a cidade” (RODRIGUES, 2006, p.92), podendo 

também ser considerado um dos primeiros exemplos do poderio de setores 

hegemônicos sobre os grandes sistemas de movimento que poderiam ser construídos 

no espaço natalense e potiguar e que beneficiariam diretamente tais setores. 

No ano de 1929, o engenheiro Italiano Giácomo Palumbo projeta um novo 

plano, o qual destaca a crescente expansão da cidade em direção ao Sul e ao Oeste. O 

plano “é considerado por muitos arquitetos como um dos mais visionários de nosso 

tempo” (CASCUDO, 1999, p.352). O plano, denominado “Palumbo”, em homenagem ao 

seu criador, ordenou a expansão do bairro do Alecrim em 5 avenidas e 7 ruas, 

totalizando 12 vias. Além destas, “foram projetadas mais 8 avenidas, as quais atendiam 

os anseios de donos de sítios e outros tipos de propriedades, as quais iam até as 

proximidades da estrada velha do Guarapes” (CASCUDO, 1999, p.359). Todas estas 

avenidas foram projetadas com largos quarteirões e em formato de xadrez, assim como 

havia sido realizado no plano de 1901.  

Neste plano, ao contrário do Poliedri, que delimitava o uso do solo numa área 

ainda em processo de ocupação, há a regulamentação do ordenamento viário do já 

existente bairro do Alecrim. Esse “ordenamento” da expansão Alecrinense, acabou 

facilitando os loteamentos que dariam origem aos futuros bairros de Nazaré, Cidade da 

Esperança Lagoa Nova, Dix-Sept-Rosado e Lagoa Seca nas décadas de 1950 e 1960. 

Além disso, a crescente atividade comercial do Alecrim ganhava a necessária 

regulamentação, fundamental para o seu funcionamento, uma vez “que o plano garantia 

que tais estabelecimentos não teriam alterações nos terrenos destinados a estes” 

(PETRONILO, 2007, p.68). Todo este contexto demonstrava claramente que o capital 

imobiliário foi, mais uma vez, o grande beneficiário destas intervenções urbanísticas. 
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Na década de 1940, a intervenção realizada pelos norte-americanos na capital 

potiguar durante a Segunda Guerra, ocasionaria ainda mais transformações no tecido 

urbano natalense. A capital potiguar recebia pessoas de diversos pontos do estado, “os 

quais buscavam ampliação das condições de vida, como a busca por ocupações 

renumeradas com maior estabilidade” (COSTA, 2000, p.87). Esta ampliação do 

contingente populacional ocorria paralelamente a uma expansão no território natalense, 

particularmente nas grandes vias que constituíam a cidade. Neste período, para facilitar 

os deslocamentos dos norte-americanos, “a estrada Natal – Parnamirim (atual BR 101/ 

AV. Salgado Filho) é asfaltada em tempo recorde, demandando apenas 15 dias de 

trabalho por parte dos soldados brasileiros e norte-americanos” (CASCUDO, 1999, 

p.243).   

Esta configuração viária busca fluidez para o sistema militar americano, 

também beneficiava o capital comercial e principalmente o imobiliário, que utilizava tais 

vias e demais fixos constituídos pelos americanos, podendo ser denominados como 

“extensores urbanos, garantindo possibilidades de maior atração e deslocamento 

populacional para tais áreas” (BALBIM, 2003, p.78). Isso foi fundamental no período 

após a ocupação americana, pois a população natalense havia dobrado neste período 

de cerca de 50 mil para mais de 100 mil habitantes, havendo a necessidade de meios 

que garantissem o abrigo deste notável contingente. 

É a partir deste período que o capital imobiliário, aproveitando os 

direcionamentos lançados pelo plano urbanístico de 1929, começa a ocupar áreas cada 

vez mais distantes da região central da cidade, transformando as propriedades rurais 

existentes nestes limites da antiga cidade, em loteamentos habitacionais. As avenidas 

projetadas no plano de Palumbo são ampliadas e estendidas por intervenções 

realizadas pela prefeitura do Natal para distancias de até 7 km com relação ao Alecrim, 

“mostrando a tendência de crescimento das regiões Sul e Oeste de Natal” (SOUZA, 

2001, p.146), além de reforçar como o estado poderia auxiliar na consolidação dos 

interesses do capital hegemônico. 

Nos anos 1950, surgem os loteamentos que darão origem aos bairros de 

Nazaré, Dix-Sept-Rosado, Lagoa Nova e Lagoa Seca. Na década seguinte, 

consolidando esta tendência, também surge, a partir de um grande loteamento, o 
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conjunto habitacional da Cidade da Esperança, “um marco para a ocupação urbana 

natalense, uma vez que este foi o primeiro conjunto habitacional constituído na cidade, 

no ano de 1964” (SOUZA, 2001, p.149). 

É importante frisar que tais conjuntos habitacionais eram direcionados apenas 

aqueles que poderiam pagar por estes terrenos ou imóveis. Assim, boa parte da 

população mais humilde da capital potiguar não possuía tal possibilidade. Para agravar 

a situação, a região central da cidade (Ribeira, Cidade Alta) e o Alecrim não possuíam 

mais áreas que pudessem ser ocupadas por esta população humilde, uma vez que o 

solo urbano nestas áreas se tornava cada vez mais caro, dado a transformação destas 

áreas em relevante base comercial da cidade. Assim, esta considerável parcela da 

população natalense iniciava o processo de constituição das primeiras moradias 

subnormais na cidade, “formando as primeiras favelas natalenses, ocupando os morros 

de Mãe Luiza e as áreas próximas as Dunas de Santos Reis, bastante desvalorizadas 

pelas incorporadoras” (BORBA, 2007, p.36). 

No final dos anos 1960, este processo segregatório fica cada vez mais 

acentuado, com a consolidação da área central natalense como base para o comércio e 

os serviços. A acelerada valorização dos loteamentos e conjuntos habitacionais 

periféricos é aprofundada com a criação de extensores urbanos nestas áreas mais 

afastadas do centro, em direção ao Sul da cidade, como o inicio das obras da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Centro Administrativo, Estádio 

Machadão e o antigo ETFRN (atual IFRN) em Lagoa Nova, além da construção de 

estabelecimentos comerciais pioneiros, como as fábricas de tecido Guararapes e a 

fábrica de doces Sams. No inicio dos anos 1970 há o planejamento da construção do 

terminal rodoviário de passageiros, situado na Cidade da Esperança, bairro localizado 

na Zona Oeste da capital (SOUZA, 2001, p.122). 

A capital potiguar já possuía cerca de 200 mil habitantes e novos equipamentos 

urbanos eram necessários, tanto para a população, como para o grande capital, dado a 

ampliação do sistema viário natalense, algo fortemente incrementado nos anos 1960. 

Como foi visualizado anteriormente, ao observar a tabela de periodização das grandes 

vias natalenses, percebe-se que muitas avenidas foram pavimentadas e ampliadas 

nesta década, facilitando as relações comerciais entre as diversas partes da cidade, 
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uma vez que estas avenidas levavam a população periférica em direção a região 

central da cidade, como a Avenida Cel. Estevam e Interventor Mario Câmara, 

relevantes eixos de ligação de Nazaré, Cidade da Esperança, Lagoa Nova e Dix-Sept 

Rosado com a área central da cidade. 

É também neste período que surge o transporte coletivo por ônibus na capital 

potiguar, ligando estas áreas periféricas com a área central natalense. A empresa 

Guanabara surge em 1967 para atender estas áreas, contando com poucas linhas e 

veículos para realização do serviço. Com o monopólio praticado por esta companhia e a 

necessidade de deslocamento por parte deste grande contingente populacional, não 

possuidor do automóvel para realização de seus deslocamentos cotidianos, levou a 

empresa a rapidamente se tornar um das maiores corporações natalenses, passando a 

interferir diretamente nas políticas vinculadas ao setor de transporte coletivo. Como 

afirma Balbim (2003, p.65), “o Ônibus é um instrumento da lógica da especulação, 

responsável pela expansão periférica da cidade”. 

Todo este quadro de crescimento urbano e ampliação dos fixos viários, públicos 

e comerciais, levaram a capital potiguar a necessitar de um instrumento urbanístico que 

regulamentasse os usos do solo natalense. As corporações imobiliárias, a fim de 

possuírem maiores facilidades em sua expansão mercantil, ”realizavam pressões sobre 

a administração do então prefeito Agnelo Alves para que algumas questões, como a 

regulamentação das construções e de vazios urbanos nas áreas centrais, fossem 

reguladas em um documento oficializado” (BORBA, 2007, p.63). 

Como também afirmou Borba (2007, p.64), “utilizando argumentos técnicos, 

inclusive com a contratação de um escritório urbanístico paulista, foi constituído, no ano 

de 1968, o código de obras de Natal”. A partir destes argumentos “técnicos”, diversos 

pontos que interessavam diretamente o empresariado comercial, como a regulação das 

dimensões dos empreendimentos comerciais, e a regulamentação de áreas especificam 

para cada tipologia de comércio, foram sancionados a partir desta legislação. Sobre o 

capital imobiliário, pontos relevantes para o exercício da atividade, como a 

padronização dos loteamentos e conjuntos habitacionais que seriam edificados nas 

áreas periféricas da cidade foram atendidos “beneficiando este setor que ganhava cada 

vez mais força no contexto natalense” (BORBA, 2007, p.67). 
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A Legislação urbanística de 1968 era pioneira na regulamentação das práticas 

urbanas realizadas na capital potiguar, tornando-se ainda mais um marco temporal pelo 

fato de citar as possíveis modelações na constituição viária natalense em um tópico 

relacionado aos transportes, servindo como base para as futuras interelações destas 

vias com os futuros sistemas de movimento viário da capital potiguar. Este aspecto 

reforçava as políticas realizadas pelo capital imobiliário, onde “tais extensores urbanos 

modifica e acelera o crescimento das cidades e dos próprios sistemas viários nas 

cidades brasileiras. (BALBIM, 2003, P.55). 

Ao mesmo tempo em que estava sendo regulamentado o código de obras, era 

edificado na capital potiguar o primeiro grande sistema de movimento viário natalense: 

a ponte rodoviária de Igapó, localizada paralelamente à antiga ponte Férrea, edificada 

em 1916. Este grande sistema de Engenharia seria de vital importância para a 

ampliação da fluidez para a porção Norte da cidade, “além de beneficiar os 

empreendedores imobiliários, uma vez que estes possuíam uma nova área para a 

ampliação de seus negócios” (SOUZA, 2001, p.128). 

O capital imobiliário foi, mais uma vez, o grande beneficiário destas 

intervenções urbanística, uma vez que as áreas periféricas na Região Oeste e Sul se 

valorizavam rapidamente e o vazio urbano representado pela Zona Norte de então 

constituía como uma grande possibilidade de ampliação da lucratividade deste setor 

hegemônico, através da criação de loteamentos e conjuntos habitacionais, os quais 

eram financiados pela recém-criada COHAB (Companhia de Habitação Popular do Rio 

Grande do Norte) e o BNH (Banco Nacional de Habitação), organismos diretamente 

ligados ao Estado e ao governo federal. 

Como havia ocorrido na expansão para as porções Oeste e Sul da cidade, 

“apenas a população que possuía algum recurso poderia realizar o financiamento para 

a compra dos terrenos e imóveis, descaracterizando o termo ‘popular’ utilizado na 

nomenclatura destes organismos estatais” (BORBA, 2007, p.73). Logo, a porção Norte 

da cidade, apesar de ocupada inicialmente por uma população mais humilde que a 

residente no restante da cidade, também contribuía para o processo segregatório 

existente na capital potiguar. Neste mesmo período que inicia a ocupação por 

residências na porção Norte também surgem às primeiras favelas desta região, 
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inclusive nas proximidades da ponte, como a “favela do mosquito” e a “favela beira-rio”, 

ainda existentes na atualidade. 

 No final do ano de 1970, a Ponte de concreto sobre o Rio Potengi (Ponte 

Ulisses de Góis, conhecida como Ponte de Igapó) é aberta para o tráfego de veículos 

automotores, possuindo cerca de 580 metros de extensão. Mais do que um facilitador 

de fluxos entre a nascente Zona Norte e o restante da capital potiguar, este fixo 

representa um marco para a ocupação urbana natalense, lançando as bases para a 

constituição do atual quadro de configuração espacial existente na capital potiguar e 

servindo com marco temporal para o segundo grande período dos sistemas de 

movimento viário de Natal, o qual bem discutido no capítulo a seguir. 

 
                Fig. 1. Vista parcial da Ponte de Igapó, em 1972. Fonte: NATAL, 2009. 

 

5. O SEGUNDO PERÍODO (1968-1990): UMA CIDADE ACELERADA 

 

Como já fora visto no final do tópico anterior, a capital potiguar possuía, no 

inicio da década de 1970, um grande processo de incremento urbano, ocasionado pelo 

crescente interesse do grande capital em construir objetos técnicos que garantissem 

facilitar as suas relações mercantis. Assim, tornam-se mais evidentes as preocupações 

ligadas a sistematização viária, pois esta garantiria que os fluxos ocorressem com maior 

intensidade, tendo nas normatizações urbanísticas uma importante base para que o 

grande capital garantissem as suas operações no espaço urbano natalense.  
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Assim, para atender a estas necessidades do capital, são construídos outros 

grandes sistemas de movimento viário na cidade, destacando a duplicação da BR 101 e 

da Avenida Salgado Filho, no ano de 1972; o asfaltamento da estrada de Ponta Negra, 

em 1975; o “Viaduto de Ponta Negra”, que liga a recém-duplicada rodovia Federal BR 

101 a então denominada “Estrada de Ponta Negra” (atual Avenida Roberto Freire), no 

ano de 1976; e o “Viaduto do Baldo”, que liga a Avenida Prudente de Morais a Avenida 

do Contorno (Avenida Rafael Fernandes), em 1979, “sendo obras que garantiam a 

expansão da região sul da capital potiguar” (SOUZA, 2001, p.177).  

Como discutido anteriormente, ao demonstrar à introdução a periodização dos 

sistemas de movimento viário natalense, a constituição de tais fixos viários na região sul 

da cidade possibilitavam e garantiam uma expansão mercantil nunca antes vista na 

história natalense. Relevantes fixos de caráter público, como a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (1972), o Estádio Machadão (1972), o Centro Administrativo do 

Estado (1974) eram construídos paralelamente com os sistemas de movimento viário, 

afinal “estas avenidas e viadutos eram realizadas com o propósito de facilitar os 

deslocamentos para tais organismos” (SOUZA, 2001, p.178).  

Além disso, também surgiram, paralelos a tais eixos viários da porção Sul da 

cidade, loteamentos e conjuntos habitacionais, como Potilândia, Mirassol, Pirangi e 

Neópolis, que atendiam “a uma classe média com poder aquisitivo e possibilidade de 

comprar tais imóveis nestas áreas cada vez mais valorizadas” (JÚNIOR, 2007, p.97). 

Com a pavimentação e ampliação da Avenida Roberto Freire, em 1975,conforme afirma 

Petronilo (2007, p.98) “a classe média passava a sonhar com casas próximas da praia, 

como nos Conjuntos Ponta Negra e Capim Macio, consolidando o quadro segregador 

da cidade”. Tais conjuntos e loteamentos tornam-se verdadeiros “extensores urbanos”, 

(LEMOS, 1986 apud BALBIM, 2003), servindo como relevantes atrativos “para um 

capital comercial e imobiliário cada vez mais necessitado de áreas urbanas para a sua 

expansão” (BALBIM, 2003, p.67). 

Desta forma, relevantes estabelecimentos comerciais surgem para o 

atendimento desta crescente demanda gerada por estes novos conjuntos habitacionais, 

como os supermercados da rede Nordestão, localizados respectivamente, nos bairros 

de Lagoa Nova e Capim Macio (conjunto Cidade Jardim). Outros estabelecimentos 
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também nasciam neste novo contexto, como a Central de Abastecimento do Rio 

Grande do Norte (CEASA), o Serviço Social da Indústria (SESI), ambos localizados em 

Lagoa Nova e o Terminal Rodoviário de Natal, este último localizado na porção Oeste, 

mas se aproveitando da recém modernizada Avenida Capitão Mor - Gouveia, um 

relevante eixo que ligava este terminal a saída Sul da capital potiguar (a Avenida 

Salgado Filho/ BR 101). Percebia-se, em todos estes grandes empreendimentos, a 

considerável utilização da moderna rede viária que estava sendo constituída em Natal 

naquele momento, garantindo a fluidez tão necessária para uma eficiente reprodução 

do capital. 

Toda esta dinâmica contida no território natalense gerava a necessidade de 

estudos urbanísticos da cidade que atendessem uma rápida reprodução do capital 

hegemônico natalense. O incremento gerado para o espaço urbano natalense com a 

construção destes primeiros grandes sistemas de movimento, implicava a busca de 

planos urbanísticos que ordenassem a fluidez na cidade, os quais garantiriam as 

facilidades de movimento tão almejadas pelo capital hegemônico, particularmente o 

capital imobiliário, “o qual já buscava uma documentação mais ampla que o código de 

obras instituído em 1968” (PETRONILO, 2007, p.102). 

As legislações urbanísticas refletiam os usos dados ao território natalense, 

regulando-o e demonstrando um uso deste como recurso, a partir destas próprias 

normatizações e também como um abrigo, protegendo claramente as grandes 

empresas em seus respectivos mercados. Esta afirmação reforça ainda mais a 

compreensão dos sistemas viários como relevantes sistemas de engenharia que 

condicionaram à produção territorial do município de Natal no que diz respeito à fluidez 

hegemônica. Desta forma, consolidando este quadro, foram constituídos o Plano Diretor 

de 1974 e o Plano de Transportes Urbanos para Natal (1981). 

Os planos urbanísticos citados são bastante relevantes para a compreensão de 

futuras políticas urbanísticas a serem adotadas posteriormente na cidade, além de 

servirem como aporte jurídico para a regulação do recém-criado sistema de transporte 

coletivo por ônibus, além de normatizar as práticas urbanísticas do setor imobiliário, 

algo necessário no contexto dinâmico de construção de conjuntos habitacionais. 
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O plano Diretor de 1974 (Lei 346/74) possui avanços com relação à legislação 

de 1968, particularmente por definir claramente controles de gabarito para as cada vez 

mais evidentes edificações existentes na cidade. Tal processo de verticalização se 

tornava mais visível na região central da cidade, possuidora de uma grande valorização 

do solo, acentuada com a regulamentação e limitação da altura dos prédios a serem 

erguidos (COSTA, 2000, p.114). É importante enfatizar que neste momento a região 

central da cidade ainda detinha boa parte dos estabelecimentos comerciais da cidade, 

embora fosse registrado, como vimos anteriormente, um avanço no número de 

estabelecimentos na Zona Sul da capital potiguar. 

 

 
             Fig. 2: Vista parcial da região central da cidade, em 1972. Fonte: PMN, 2009. 

 

Também possuem destaque as primeiras proposições diretamente ligadas ao 

transporte e trânsito, como a regulação do número de vagas de estacionamento 

necessárias para o funcionamento dos empreendimentos públicos e privados da 

cidade, algo que não havia sido detalhado no código de obras de 1968. Além disso, há 

a regulamentação das primeiras normas diretamente ligadas aos “possíveis impactos 

que o empreendimento provoca para o trânsito na área em que estes estivessem” 

(AQUINO, 2004, p.57), aspecto que seria mais aprofundado nos projetos urbanísticos 

dos anos 1990. Sobre o transporte urbano, há a proposição da constituição de uma 

autarquia municipal que regule os serviços de transporte para Natal, fundado apenas no 

ano de 1984 (STU). 
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Um grande avanço que pode ser apontado nestes aspectos ligados ao 

transporte reside no fato de que o plano diretor sugere “que um plano especifico de 

transportes seja constituído na capital potiguar” (AQUINO,2004,p.59). Assim, em 1976, 

o então Prefeito Jorge Ivan Cascudo Rodrigues designa um grupo de trabalho para 

constituir o “plano de transportes urbanos para Natal”. Este plano atendia diretamente 

os interesses das empresas de transporte coletivo por ônibus, que também 

necessitavam de um instrumento regulador de sua atividade. 

No ano seguinte, o plano de transportes urbanos recebe o apoio técnico de um 

contingente de técnicos advindo de autarquias federais diretamente ligadas ao tema, 

como a Empresa Brasileira de Planejamento e Transporte (GEIPOT) e EBTU (Empresa 

Brasileira de Transportes Urbanos), além de profissionais do governo do estado 

(Aquino, 2004, p.86). Essa participação de técnicos federais é justificada pelo fato de 

Natal fazer parte do plano de desenvolvimento urbano das cidades médias brasileiras, 

“sendo implementado, desde 1975 nas cidades brasileiras de médio porte” (LIMA, 1998, 

p.104).  

Este plano possibilitou, além da constituição deste plano de transportes, “a 

ampliação da rede viária e a pavimentação por asfalto de diversas avenidas da capital 

potiguar” (LIMA, 1998, p.106). Como pode ser notado no quadro de periodização 

relacionada às intervenções sofridas pelas principais ruas e avenidas da capital 

potiguar (p.47), muitas destas tiveram a sua pavimentação asfaltica realizada neste 

período, tendo este plano federal como relevante aporte financeiro para tais 

intervenções. 

Durante a realização dos estudos, o grupo técnico investigou as questões 

relacionadas à expansão urbana e ao crescimento da quantidade de veículos, 

reiterando o fato de as áreas Norte e Sul da cidade como as áreas com maior tendência 

de crescimento urbano. Demonstrando claramente os interesses de determinados 

setores econômicos, como o capital imobiliário, o grupo elaborador do plano de 

transportes indicou as Zonas Norte e Sul como áreas “favoráveis e ideais para que 

sejam construídos casa e outros empreendimentos de interesse coletivo” (GEIPOT, 

1981, p.6). Mas tal interesse coletivo, na verdade era o “interesse de parcelas do capital 

hegemônico que utilizam estes e outros planos urbanísticos como instrumentos de 
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ampliação de seus empreendimentos” (PETRONILO, 2007, p.146). O mesmo plano 

(1981, p.7), reitera que:  

 
(...) é nas direções Sul e Norte que se encontram as áreas mais 
favoráveis à expansão urbana de Natal. O dinamismo dessa expansão 
pode ser verificado hoje, na direção do acesso ao aeroporto e na saída 
da BR 101, no caso da porção Sul e na saída da BR 406, na porção 
Norte, a partir da ponte rodoviária de Igapó. 
 

 

Nesse mesmo estudo, também atendendo aos interesses corporativos, o 

estudo aponta perspectivas para evitar um possível agravamento nos fluxos de veículos 

e de pessoas na cidade, como “obediência aos gabaritos de construção estabelecida no 

plano diretor, para evitar desordem urbana” (GEIPOT, 1981, p.35) e a “ampliação do 

sistema de transporte coletivo, onde estes devem obedecer a parâmetros operacionais 

pré-definidos” (GEIPOT, 1981, P.36), algo que não ocorria até então. 

Torna-se relevante frisar que não houve maiores sugestões sobre possível 

ampliação do sistema de transporte coletivo para além da região central da cidade, 

mesmo com o mesmo estudo, contraditoriamente, apontando uma dispersão no 

incremento urbano natalense, com uma ampliação de fluxos para a região Norte e Sul 

da cidade (MELLO, 2004, p.40), através da existência de fixos que atraíam grande 

contingente populacional, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

Centro Administrativo do Estado. 

Naquele período, como já fora explicitado, boa parte dos fluxos ainda estavam 

na região central da cidade (Ribeira, Cidade Alta, Alecrim), e “para o empresariado de 

ônibus tornava muito mais interessante manter as linhas sendo direcionadas no sentido 

bairro-centro” (REGO, 2000, p.18).  Na atualidade, contudo, o sistema de transporte por 

ônibus ainda segue as bases lançadas desde os seus primórdios no espaço natalense. 

O plano também demonstrou as primeiras estatísticas sistematizadas sobre o 

número de veículos existentes em Natal, como o fato de Natal já possuir, no ano de 

1980, 30 mil veículos, demonstrando um avançado incremento da quantidade de 

veículos e à uma ampliação da melhoria dos fluxos, havendo a adoção de melhores 

transportes públicos associados a uma obediência urbanística, a fim de evitar possíveis 

problemas de trânsito (GEIPOT, 1981, p. 76). O que se percebe nestes dados 
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estatísticos sobre o número de veículos é uma grande preocupação do capital 

hegemônico em garantir completamente a fluidez, apontando as áreas com maiores 

dificuldades para o deslocamento de veículos.  

Como o próprio estudo apontava a região central da cidade, particularmente a 

Avenida Rio Branco e Coronel Estevam, além da Rua Amaro Barreto e Mário Negócio 

eram as áreas da cidade que possuíam maiores dificuldades de deslocamento, ”pelo 

fato de concentrarem fluxos advindos dos conjuntos habitacionais e bairros das Zonas 

Norte e Oeste em direção ao centro” (GEIPOT, 1981, p.57). Logo, o capital já poderia 

traçar estratégias que garantissem a fluidez para estas áreas consideradas 

“problemáticas”, facilitando ainda mais as suas trocas mercantis. 

Também se coloca de forma clara no plano a necessidade de constituição de 

sistemas de movimento, como viadutos, pontes e avenidas são apontadas como 

alternativas para melhoria em possíveis problemas do transito da cidade, não se 

levando em consideração outras possibilidades para a melhoria da fluidez em algumas 

vias da cidade. Esta lógica demonstra o que Balbim (2003, p.76) afirma, ao utilizar 

conceitos dialéticos da Geografia Nova, no qual “as grandes obras viárias apenas 

serviam para tornar ainda mais luminosas determinadas áreas da cidade, enquanto 

outras ficavam cada vez mais opacas”. Este fato se torna evidente nos planos 

posteriores, como será visualizado mais adiante. 

Na década de 1980, Natal acentua o processo de incremento urbano, com uma 

ampliação do processo iniciado na década de 1970. A Zona Sul e Norte se consolida 

como as áreas com maior crescimento na cidade. Na porção Norte da cidade, há o 

avanço no processo de ocupação desta, com o capital imobiliário ampliando a oferta de 

loteamentos e conjuntos habitacionais na região, como os conjuntos Panorama, 

Alvorada, Santa Catarina e Potengi, base para o futuro bairro de mesmo nome. 

Com esta expansão, o capital comercial começa a despertar um interesse ainda 

maior pela região e durante a década se instalam grandes redes de varejo, como os 

dois supermercados da rede Nordestão, construídos nos conjuntos Santa Catarina e 

Amarante, além de fábricas ligadas a indústria têxtil, como a Coteminas e a Guararapes 

Norte. Tais objetos ampliam a necessidade de uma maior fluidez e o sistema viário 

desta área passa a se adequar tal necessidade, destacando a duplicação da ponte de 
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Igapó no ano de 1988, a qual ‘facilitou os deslocamentos entre a Zona Norte e o 

restante da cidade, pois a ponte com apenas 2 faixas de rolamento dificultavam o 

intenso trânsito na região” (SOUZA,2001,p.113). É importante frisar que neste período a 

região Norte da cidade já possuía mais de 1/3 da população total da cidade, índice que 

se ampliaria nos anos seguintes, chegando a corresponder a metade da atual 

população natalense (IBGE,2010). 

Seguindo a tendência ocorrida desde os anos 1970, o sistema de movimento 

viário servia para atender o interesse de fluidez do grande capital, com os seus 

modelamentos realizados de maneira cada vez mais acelerada, acompanhando as 

dinâmicas existentes por parte do grande capital. Estava cada vez mais evidente que 

“as novas localizações empresarias se localizam onde estas possam ter conexões 

geográficas mais facilitadas, inclusive em antigas periferias” (SOUZA, 1992 apud 

BALBIM, 2003, p.85).  

Isso ficou muito perceptível com os Supermercados e Shoppings em Natal, 

também surgidos na antiga periferia natalense, após os anos 1980. Conforme havia 

sido explicitado anteriormente, esta área possuía uma estrutura viária modernizada, 

além de uma notável quantidade de conjuntos habitacionais e áreas “vazias”, servindo 

para que o capital imobiliário realizasse um intenso processo especulativo. A população 

nesta área possuía um considerável poder aquisitivo, passando a exigir uma grande 

quantidade de serviços modernos e sofisticados. 

Desta forma, estabelecimentos anteriormente não existentes na capital potiguar 

passam a fazer parte da rotina de parcelas privilegiadas da população desta cidade. 

Dentre estes empreendimentos, destaca-se a Universidade Potiguar, inaugurada em 

1981, na Avenida Salgado Filho, pioneira no ensino universitário privatista, tendo sua 

relevância amplificada nos anos seguintes. Outro grande destaque foi à inauguração, 

em 1984, do Shopping Cidade Jardim, localizado na Avenida Roberto Freire, no 

conjunto habitacional de mesmo nome. Este estabelecimento marcava a chegada de 

grandes redes nacionais e estrangeiras de lojas de varejo, algo até então inexistente na 

capital potiguar. 
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                  Fig. 3: Construção do Shopping Cidade Jardim, 1983. Fonte: NATAL, 2009. 

 

A inauguração deste fixo também marca o inicio do processo de esvaziamento 

do fluxo comercial da região central da cidade, reduzindo as possibilidades de 

concorrência com o conforto e a facilidade de deslocamento trazido por estes 

estabelecimentos, localizado estrategicamente nos eixos viários principais da cidade. 

Assim, as lojas da área central utilizam outros fatores, como os preços, para a atração 

de uma clientela mais ligada às camadas populares da população, ao contrário dos 

Shoppings Centers.  

Além do esvaziamento comercial, a região central também perdeu o poder de 

atração de grandes estabelecimentos que  “buscavam as áreas periféricas, com maior 

possibilidade de fluidez e adequação ao meio técnico-cientifico-informacional, ao 

contrário destas áreas, que se tornaram rugosidades no tecido urbano” (BALBIM, 2003, 

P.89). Este processo também ocasionaria profundas transformações no território 

natalense, cada vez mais fragmentado e parcelado, onde áreas com grande difusão de 

técnicas modernas para uso de uma parcela reduzida da população de Natal conviviam 

com outra considerável parcela, que não possuía estas facilidades técnicas e ainda 

coexistia com antigas relações comerciais. 
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No ano de 1984, há a constituição do segundo plano diretor da capital potiguar, 

“seguindo normas legais em que delimitam a vigência do plano diretor num prazo de 

dez anos” (AQUINO, 2004, p.72). Conforme estamos observando, durante este hiato 

existente entre os dois planos urbanísticos, a capital potiguar sofria um intenso 

processo de incremento urbano, registrado três anos antes, no plano de transportes 

urbanos para Natal, concluído em 1981.  

Uma considerável quantidade de estabelecimentos públicos e privados de 

grande porte foi edificada neste período. Além disso, a Zona Sul e a Norte se 

consolidavam cada vez mais como destino da população natalense, que se via 

obrigada a buscar estas áreas para obter moradia, dado o fato da região central da 

cidade (Cidade Alta, Ribeira e Alecrim) possuir uma elevada densidade comercial. 

Também se notava o grande incremento urbano comandado pelo capital 

imobiliário, a partir da constituição de loteamentos e conjuntos habitacionais nas áreas 

Norte e Sul da cidade, com uma densidade urbana ainda mais acentuada. A ampliação 

desta busca por imóveis e terrenos nestas áreas ocasionava uma maior valorização a 

estas áreas novas da cidade, e, conforme Borba (2007, p.73) já havia demonstrado 

anteriormente, a população com menor poder aquisitivo possuía menos possibilidades 

de aquisição de uma moradia descente, dado o encarecimento do preço de uma casa 

ou terreno. Isto, conseqüentemente, acentuou o processo de formação de moradias 

subnormais na cidade, acelerado ainda mais nos anos seguintes. 

Logo, notava-se que o plano diretor representava normativamente a realidade 

cada vez mais desigual existente na capital potiguar, pois, não regulamentava de forma 

consistente os limites que o capital imobiliário deveria possuir na constituição de novos 

equipamentos residenciais na cidade. Além disso, outros aspectos técnicos, como os 

índices mínimos para a regulamentação de estacionamentos e de impacto de 

vizinhança eram mantidos, mesmo com a cidade tendo um incremento no número de 

estabelecimentos comerciais de grande porte. 

O plano urbanístico de 1984 também regulamentava os usos a serem 

realizados na recém-inaugurada Via Costeira, avenida que ligava o Conjunto Ponta 

Negra às praias da região central da cidade. Durante a construção desta via ocorreram 

inúmeras controvérsias e levantamento de pontos contrários à sua construção, inclusive 
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alegações que esta prejudicaria a preservação do Parque das Dunas, situado em uma 

das margens da rodovia (SOUZA, 2001, p.117).  

Entretanto, os interesses do capital turístico, setor que ganhava força na capital 

potiguar acabou prevalecendo, levando a edificação de edifícios hoteleiros na margem 

da rodovia situada na proximidade com o mar. Estes primeiros hotéis, inaugurados 

justamente a partir de 1984, possuíram seus usos regulamentados com o plano diretor, 

o qual, além de permitir apenas a construção de hotéis nesta via, “limitou a construção 

de enormes edifícios nas margens, limitando-os a ter apenas quatro andares, 

preservando o paisagismo da área” (AQUINO, 2004, p.74). Além desse aspecto 

paisagístico, tal medida valorizava ainda mais o solo na região, uma vez que “limitava o 

gabarito das construções e tornava ainda mais rentáveis os negócios imobiliários, com 

a exarcebada valorização do solo” (BORBA, 2007, p.78).  

No que diz respeito aos transportes, o plano de 1984 possui grandes mudanças 

com relação a 1974. Para regulamentar os serviços de transporte coletivo, há a criação 

da Superintendência de Transportes Urbanos (STU), a qual se torna responsável pela 

fiscalização do serviço de transporte coletivo por ônibus de Natal. Esta mesma 

legislação também regula as linhas de transporte coletivo, a partir de processos 

licitatórios públicos, algo fundamental para a atuação das empresas de ônibus.  

O sistema de ônibus já existia regularmente em Natal desde 1967, com o inicio 

das atividades da Empresa Guanabara. Nos anos seguintes, outras empresas de 

ônibus como Nápoles, Transnatal, Riograndense, Barros e Cidade do Sol passavam a 

atuar no território natalense, fragmentando este de acordo com as conveniências 

destas, pois a prefeitura apenas emitia alvarás para o funcionamento das linhas. Assim, 

com a regulamentação encerravam-se quase 20 anos de operação das linhas sem 

nenhum ordenamento ou monitoramento, onde as empresas utilizavam os itinerários 

que fossem convenientes e lucrativos para estas. 

A partir de então, bairros não atendidos pelo sistema passaram a possuir linhas 

regulares, mas com a população das áreas mais afastadas do centro e mais 

dependentes do transporte por ônibus, como a Zona Norte, ainda possuindo grandes 

dificuldades para o deslocamento, principalmente para a porção Sul, contando com 
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uma diversidade cada vez maior de serviços, incluindo a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, a Escola Técnica Federal e o Centro Administrativo. 

Além disso, havia o problema de até três linhas de ônibus realizarem itinerários 

semelhantes continuava, mesmo com a abertura de um “processo licitatório”. Tal 

situação perdura até hoje e mesmo com o plano de transportes, previsto para ser 

concluído em 2011 não se vislumbra melhorias nesta situação, “demonstrando que o 

estado acaba sendo conivente com os desejos das grandes empresas” (BALBIM, 2003, 

p.178). 

Consolidando a política adotada pelas empresas de ônibus, no ano de 1988, a 

prefeitura de Natal, através da recém-criada STU (Secretária de Transportes Urbanos), 

encomendou a equipe do planejador urbano Jaime Lerner, bastante conhecido 

nacionalmente pelas transformações urbanísticas em Curitiba/PR, um estudo que foi 

denominado de “estruturação do aglomerado urbano de Natal”. Este estudo acabou se 

aprofundando nas questões relacionadas ao transporte coletivo, mas como já havia 

ocorrido no plano diretor de 1984, acabou discutindo de maneira escassa as questões 

relacionadas à regulamentação do setor viário e a fluidez (particularmente delimitação 

das tipologias de vias, veículos e passageiros).  

Assim este plano de estruturação coordenou a criação de 45 novas linhas e 

reorganização da classificação das já existentes, através de um sistema numérico que 

ordenava as linhas desde o número 01 ao número 70 (na atualidade o sistema vai até 

ao número 85).  

Dentro do contexto do transporte coletivo, também foi proposto um modelo 

onde existiriam duas grandes estruturas de linhas atuantes principais: uma de ligação 

entre o eixo Norte ao centro da cidade (as linhas de ônibus seriam identificadas com as 

cores vermelhas) e outra, entre o eixo sul ao centro da cidade (as linhas de ônibus 

seriam identificadas com as cores azuis). O restante seria complementado com linhas 

de percursos locais que se integram às estruturantes (as linhas em direção a Zona 

Oeste seriam identificadas pela cor verde e as que não trafegassem pelo centro pela 

cor preta).  

Tal sistema de estruturação das linhas de ônibus e a identificação através das 

cores e números ainda são utilizados na atualidade, embora “não tenha acompanhado 
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o ritmo de crescimento da capital potiguar, ao não criar uma estrutura de linhas 

específicas entre as porções Norte e Sul da cidade que atendessem a crescente 

demanda de passageiros” (MELLO, 2008, p.79). 

Complementando este modelo de estruturação do transporte, o projeto também 

contemplava a implantação de terminais de integração localizada nas principais 

avenidas da cidade, as quais só foram implementadas completamente quase 20 anos 

depois, mas seguindo outro modelo de construção. Na atualidade, apenas um destes 

terminais acabou por ser concluído, seguindo este modelo de 1988: o de Soledade I, na 

Zona Norte da capital. Também segundo o projeto, estes terminais teriam o fluxo de 

passageiros também inter-relacionados com os dois ramais ferroviários da cidade 

(Natal-Parnamirim, direcionado para a direção Sul; e Natal-Ceará-Mirim, direcionado 

para a direção Norte) e com a balsa Rocas-Redinha, a qual “também foi citada como 

uma possível forma de integração entre a Zona Norte e o restante da cidade” (MELLO, 

2004, p.23). 

 
                   Fig. 4: Algumas das poucas paradas de integração projetadas pelo  

                    plano urbanístico de 1988 que chegaram a operar. Fonte: PMN, 2009. 

 

A estruturação do transporte urbano propostas neste plano ainda hoje influencia 

as políticas adotadas para o direcionamento dos fluxos desta tipologia de veículos, 

como ocorreu no caso da adoção de alguns terminais de integração e da 

sistematização ainda utilizada no sistema de transporte coletivo da capital (como é no 

caso da utilização de cores e números para identificar as linhas do sistema).  
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Torna-se perceptível a atual necessidade de remodelamento no sistema de 

transporte, a fim de atender os novos fluxos surgidos na cidade neste período, como no 

caso do transporte coletivo, o qual acabou “subdimensionando o crescimento do fluxo 

de passageiros e pessoas entre a região Norte e Sul da cidade, priorizando apenas as 

interelações dos fluxos Norte - Centro de Natal e Sul - Centro de Natal” (MELLO, 2004, 

p. 26). Fica evidente que a pouca relevância dada a uma organização mais eficiente do 

sistema de transporte coletivo agravou o processo de segregação espacial natalense.  

Outra legislação que também possui relações com a normatização urbanística, 

mas acaba sendo pouco citado, é o Código Tributário do Município de Natal, instituído 

em 1989. Este código, instituído a partir das novas normas impostas pela constituição 

de 1988, regulamentava os principais tributos municipais a serem pagos pelas pessoas 

físicas e jurídicas da capital potiguar.  

Nesse documento, há destaque para as alíquotas de tributação a serem pagas 

pelas empresas do capital imobiliário. Em alguns casos, estas eram praticamente 

extintas, principalmente no que diz respeito ao ISS (Imposto sobre serviços de qualquer 

natureza), pois segundo Aquino “tais empresas, principalmente as construtoras de 

moradias ‘populares’ prestavam um grande ‘serviço social’ a cidade.  

Também há destaque para diferenciações nos indicadores do IPTU (Imposto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana), fundamental para a lucratividade das 

imobiliárias, uma vez que determinadas áreas consideradas desvalorizadas pelos 

técnicos municipais, eram, na verdade, possuidoras de um valor de mercado maior, o 

qual se tornava obscuro a partir de certas manobras realizadas por estas corporações. 

Esta legislação lançou bases para a também desigual cobrança realizada ainda 

hoje nos tributos municipais, alvo de criticas por parte da população mais humilde da 

capital, a qual muitas vezes acaba pagando um imposto tão elevado, comparado ao 

tributo municipal pago por imóveis situados em áreas mais centrais da cidade. Mesmo 

com outras legislações tributárias complementares, “ainda há muitos problemas a 

serem resolvidos no modelo de cobrança dos tributos” (AQUINO, 2004, p.214).  

Apesar de correções realizadas na cobrança de tributos, as corporações 

imobiliárias e comerciais ainda possuem consideráveis privilégios comparáveis aos 

demais setores, principalmente se o setor econômico em questão for considerado 
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gerador de empregos. Como poderá ser mais bem visualizado no capitulo a seguir, 

grandes corporações multinacionais que se instalaram em Natal no final dos anos 1990, 

possuíram isenções fiscais e facilidades na constituição do sistema viário de ligação 

entre as vias principais e as vias internas destes estabelecimentos, demonstrando que 

a cidade “é estância quase exclusiva do mercado, funcionando no sentido único de 

viabilização dos interesses privados (BALBIM, 2003, p.127). 

A década de 1990 aprofunda e consolida este processo de dispersão urbana da 

capital potiguar. A legislação amplifica o poderio das grandes corporações, tendo o 1° 

Código de controle de Gabarito de altura em Natal (Lei n° 3964/90), como outro grande 

marco temporal para a ocupação urbana natalense e para a garantia deste 

conseqüente poderio hegemônico. Este código regulava a altura dos diversos 

empreendimentos a serem constituídos na capital potiguar, particularmente os primeiros 

grandes edifícios que passavam a dominar a paisagem natalense (COSTA, 2000, 

p.172). Além disso, intervenções urbanísticas teriam que obedecer a uma tabela que 

levava em conta o uso do solo e a estrutura urbana existente no trecho em que 

ocorreria a intervenção, como o esgotamento sanitário e a estrutura viária do local. 

Mas como ocorreu com os demais planos urbanísticos, tal plano atendia 

consideravelmente a várias considerações levantadas pelo capital imobiliário. Na 

porção Norte da cidade, por exemplo, não foram permitidos edifícios com mais de 3 

andares, “dado a pouca estrutura urbana existente na Zona Norte naquele período, 

como a ausência de esgotamento sanitário em partes da região” (AQUINO, 

2004,p.217). Ficava evidente que tal medida beneficiava diretamente na valorização do 

solo urbano, pois limitava as grandes edificações e tornava ainda mais caro o preço de 

terrenos, ampliando a lucratividade do capital imobiliário. Assim, tornava-se perceptível 

que Natal se tornava cada vez mais uma cidade corporativa e fragmentada, algo que 

será aprofundado no capitulo a seguir. 

 
6. O TERCEIRO PERÍODO (1990-2008): O APROFUNDAMENTO DO CRESCIMENTO 

NATALENSE 

 

A década de 1990 amplia ainda mais o processo de crescimento urbano da 

capital potiguar. O controle de Gabarito imposto pela legislação urbanística de 1990 
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trazia mudanças ainda maiores na configuração espacial natalense. Áreas da cidade se 

tornavam cada vez mais valorizadas pelo capital imobiliário, especialmente aquelas que 

contavam com uma infra-estrutura mais avançada, como áreas da Zona Sul da cidade 

localizada nas proximidades de grandes vias, tais como a Avenida Salgado Filho e a 

Avenida Roberto Freire. Outras Avenidas localizadas na região, como a Avenida Ayrton 

Senna (na época ainda denominada “Estrada do Jiqui”) também sofriam um intenso 

processo de valorização (PÉTRONILO, 2007, p.126). 

E são estas áreas que possuem as maiores facilidades para a implantação de 

grandes edifícios residenciais na capital potiguar. A verticalização ganha um incremento 

nunca antes vista, especialmente nestas áreas citadas da Zona Sul natalense, 

valorizando o solo dos bairros de Candelária, Lagoa Nova, Neópolis, bairros situados 

nas proximidades das grandes vias (Salgado Filho, Prudente de Morais, Estrada do 

Jiqui, Roberto Freire). Tal crescimento gera “aumento no fluxo de veículos nas ruas dos 

bairros da Zona Sul, pois estes edifícios passam a possuir dezenas de pessoas e 

veículos” (JÚNIOR, 2007, p.129). E o controle de gabarito “acabou não realizando a 

necessária medição do controle natalense” (AQUINO, 2004, p.242), pois não observou 

que várias áreas se tornavam pólos geradores de tráfego, algo que foi aprofundado nas 

legislações urbanísticas anteriores, pois tal fato pode ser considerado a gênese dos 

primeiros congestionamentos na capital potiguar. 

Paralelamente a este crescimento e valorização do solo na região sul 

natalense, também ocorria um incremento nos estabelecimentos comerciais existentes 

nesta região, com a instalação de grandes redes varejistas internacionais, 

particularmente na Avenida Salgado Filho/BR 101, aproveitando os incentivos fiscais 

fixados pelo código tributário de 1989 e também pelo crescente mercado consumidor 

natalense, uma vez que Natal já possuía mais de 550 mil pessoas neste período. 

Assim, redes anteriormente inexistentes na cidade, como o Carrefour, passam a 

instalar as suas lojas na cidade, especialmente nas vias de maior movimento de 

pessoas e veículos, as quais permitiam uma maior fluidez para as relações comerciais, 

como a Avenida Salgado Filho/BR 101 e a Avenida Roberto Freire. Além dos 

estabelecimentos varejistas, as redes atacadistas internacionais, como o Makro, 
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também se instalam na capital potiguar, aproveitando os incentivos fiscais e a estrutura 

viária, num processo semelhante ao dos varejistas.  

Devem ser destacados os grandes Shoppings Centers, que se multiplicam na 

cidade neste período, como o caso do Natal Shopping (1992), Via Direta (1996) e Praia 

Shopping (1997), os quais também aproveitam os benefícios existentes na porção Sul 

da cidade, se localizando na Avenida Salgado Filho e Avenida Roberto Freire. Tais 

estabelecimentos comerciais, juntamente com o pioneiro Shopping Cidade Jardim, 

passam a ser os únicos estabelecimentos deste tipo na capital potiguar, demonstrando 

a tendência de concentração comercial em estabelecimentos deste porte e 

ocasionando um esvaziamento ainda maior nos fluxos comerciais em relação à região 

central da cidade (Cidade Alta, Ribeira, Alecrim), que passaram a realizar um comércio 

voltado para classes mais desfavorecidas da população natalense. 

Esse processo de concentração de estabelecimentos comerciais sofisticados na 

Zona Sul e de estabelecimentos de caráter mais popular na porção Central, antiga Zona 

principal do comércio natalense, reflete uma lógica capitalista de segregação e 

fragmentação espacial. Na porção Sul, onde a população possui um poder aquisitivo 

mais elevado e que sofria grandes incrementos em sua configuração espacial, os 

Shoppings e grandes supermercados atendem consumidores que buscavam 

facilidades, como estacionamento (BALBIM, 2003, p.163).  

Além disso, as áreas onde tais estabelecimentos estão localizados possuem, 

em geral, grandes facilidades para fluxos com outros pontos da cidade, estando em 

grandes vias, como ocorre em Natal. Enquanto isso, áreas menos valorizadas pelo 

grande capital varejista acabam servindo para o comércio popular, como é a região 

central natalense (BALBIM, 2003, p.165), as quais ainda possuem maior poder de 

atração devido à notável quantidade de linhas de ônibus ainda hoje direcionadas a tal 

região, herança do sistema de transportes montado ainda na década de 1980, quando 

o comércio natalense se concentrava nestas áreas. 

Para agravar ainda mais a situação dos comerciantes da área central, o 

instrumento normativo aprovado em 1992 (Lei 4.090/92), obrigava os estabelecimentos 

a possuírem acessibilidade, algo complicado para uma área onde os imóveis 

representavam verdadeiras “rugosidades” frente à modernidade inserida pelos grandes 
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estabelecimentos da região Sul natalense. Assim, até mesmo os deficientes físicos, 

particularmente os que possuíram maior poder aquisitivo “preferiam realizar suas 

compras em estabelecimentos que garantissem a sua plena mobilidade, algo não 

existente no velho comércio do centro natalense” (PETRONILO, 2007, p.67).  

Tal legislação urbanística apenas exemplificava as dificuldades que estes 

estabelecimentos da área central enfrentavam num nível cada vez mais profundo. As 

próprias vias existentes na região central já não conseguiam atender o fluxo de veículos 

que se dirigiam à região, por serem “estreitas e com poucos pontos de estacionamento, 

problema que não havia nos estabelecimentos da região Sul. Apenas no inicio da 

primeira década do século XXI, através de obras realizadas pelo município natalense 

de adaptação para os deficientes, é que finalmente houve maiores possibilidades de 

acesso dos deficientes ao comércio da região central natalense, mas ainda sem possuir 

as imensas facilidades existentes nos grandes estabelecimentos da Zona Sul. 

Também há destaque para o crescimento turístico, atividade que ganhava mais 

notoriedade na capital potiguar. O número de estabelecimentos de hospedagem, 

especialmente os mais sofisticados, ampliava, especialmente na artéria denominada 

Via Costeira, construída nos anos 1980 para atender a este fim. Além disso, outras vias 

se estruturavam mais fortemente para atender tal intencionalidade capitalista, como o 

caso da construção da Rota do Sol em 1994, via direcionada ao fluxo turístico no litoral 

Sul e a duplicação da Estrada da Redinha (Avenida João Medeiros Filho), grande via de 

ligação para o litoral Norte. 

Este incremento turístico, além de intensificar a construção de vias projetadas 

para o seu uso, valorizava ainda mais determinadas áreas do solo urbano, uma vez que 

grandes estabelecimentos turísticos internacionais passavam a se instalar na capital 

potiguar. Desta forma, áreas localizadas nas proximidades de amenidades naturais que 

atraiam fluxos turísticos, como praias, atraiam este grande capital. A praia de Ponta 

Negra, localizada na porção Sul da capital, com uma notável infraestrutura, 

especialmente viária, iniciava uma notável valorização, encarecendo o solo e ampliando 

ainda mais o processo segregatório no espaço natalense. (PETRONILO, 2007, p.143). 

 Assim, neste quadro de profundas transformações espaciais impostas em Natal, 

havia a necessidade de uma legislação que atendesse a estes anseios, especialmente 
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aos anseios de um capital que buscava cada vez mais possibilidades de reprodução de 

suas atividades, incluído a busca de mais a fluidez para garantir as suas atividades 

econômicas, como já fora demonstrado no que diz respeito aos grandes 

estabelecimentos imobiliários e varejistas instalados na porção sul da capital potiguar. 

Desta forma, o processo de delimitação espacial das áreas mais valorizadas 

pelo capital imobiliário e a conseqüente fragmentação do espaço natalense torna-se 

ainda mais evidenciado com o Plano Diretor de 1994 (Lei complementar 007/94). 

Inicialmente, torna-se relevante destacar que este documento dedica capitulo específico 

às diretrizes do sistema viário e de transporte, fato inédito no planejamento urbanístico 

da capital potiguar (AQUINO, 2004, p.104).  

O plano diretor aprofunda, pela primeira vez, sobre as dimensões mínimas que 

cada via deveria possuir para que as diferenciam-se como Avenidas, Ruas ou 

travessas. Em nenhum dos outros planos urbanísticos ocorreu uma preocupação 

relacionada a este assunto. Mesmo no plano que institui o controle de Gabarito em 

1990 há uma preocupação mais aprofundada sobre este assunto (MELLO, 2008, p.82). 

Tal aspecto ficou mais evidente em vários loteamentos da Zona Norte, onde muitas 

ruas e avenidas existentes num mesmo loteamento ou conjunto possuíam dimensões 

completamente díspares, algo que passava a ser finalmente regulamentado partir desta 

resolução contida no documento, “apesar de algumas reivindicações de uma possível 

flexibilidade de tais normas por parte dos incorporadores” (MELLO, 2008, p.84). 

No plano diretor, também há a proposição de uma priorização do pedestre e do 

transporte coletivo com relação à instalação de certos tipos de usos e na estruturação e 

hierarquização dos tipos de vias da cidade, mas acaba ficando apenas no plano teórico, 

pois no ponto de vista prático as “primeiras medidas para a priorização do pedestre, 

como a colocação de uma quantidade maior de faixas de pedestre e uma medição mais 

específica dos fluxos destes só ocorre com a municipalização do trânsito e a respectiva 

construção de um plano diretor dos transportes em 2001” (MELLO, 2008, p.85).  

Sobre a hierarquização das vias de tráfego de veículos existentes na cidade, há 

a delimitação técnica do sistema viário, “utilizando normas técnicas advindas 

principalmente da Engenharia de Tráfego e de outros planos diretores e arquitetônico-

urbanísticos existentes no país, como o número de veículos que circulavam nas vias e 
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quais destas eram corredores de transporte coletivo” (AQUINO, 2004, p.113). É 

importante reiterar que “houve dificuldades para delimitar ou ampliar a importância no 

sistema de algumas vias pela falta de dados concretos sobre os fluxos de veículos, 

utilizando, assim, estimativas sobre tal fluidez” (MELLO, 2008, p.85).  

Fica evidente que a delimitação “técnica” das vias principais da cidade, na 

verdade também segue a lógica contraditória e fragmentada do capital hegemônico 

imposta ao espaço natalense, pois se percebe que muitas vias incluídas em algum dos 

grupos classificatórios colocados pela prefeitura são colocadas no sistema viário 

principal “apenas por servir como eixo viário utilizado de veículos de transporte coletivo, 

não ficando explicito os critérios que levaram uma determinada rua ou avenida a fazer 

parte desta hierarquia” (PETRONILO, 2007, p.89). 

Assim, apesar destas necessárias ressalvas, as vias natalenses que formam “o 

grande sistema viário natalense” (AQUINO, 2004, p.116) foram divididas em três 

grandes blocos, explicitadas a seguir: 

• Estrutural: Estas vias correspondem ao eixo principal da cidade, sendo constituídas 

por um grupo de Ruas e Avenidas que articulam todos os fluxos existentes na 

capital do estado, ligando os fluxos da capital potiguar com o restante do Rio 

Grande do Norte e também recebem os fluxos externos com a cidade. Neste grupo 

merece destaque para as chamadas “vias arteriais de penetração ou arterial I”, as 

quais articulam os fluxos da cidade com o restante do estado e do país, constituídas 

pelas avenidas: 

1) BR 101/ Av.Salgado Filho/ Av.Hermes da Fonseca;  

2) BR 406/ Av.Tomáz Landim/ Av.Felizardo Moura;  

3) RN 063/Av.Engenheiro Roberto Freire; e 

4) BR 226/Av.Presidente Raniere Mazzili/ Av.Capitão Laureano. 

É importante reiterar que, no plano diretor do município (lei comp. 007/94), a BR 

101, a Avenida Salgado Filho e a Avenida Hermes da Fonseca são consideradas como 

uma única via, havendo distinção apenas na nomenclatura utilizada em cada trecho 

desta via arterial de penetração. O mesmo acontece no caso da BR 406/ Av.Tomáz 

Landim / Av.Felizardo Moura; BR 226/ Av.Pres.Raniere Mazzili / Av.Capitão Laureano; e 
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RN 063 / Av.Engenheiro Roberto Freire e também nas “vias arteriais de articulação”, 

como será visualizado a seguir. 

Também importantes para o sistema viário, mas consideradas na classificação 

viária com “um grau de importância um pouco menor” (AQUINO, 2004, p.118) são as 

denominadas “vias arteriais de articulação ou arterial II”, compostas pelas Avenidas: 

• Av. Sen. Dinarte Mariz (Via Costeira) / Av. Gov. Sílvio Pedrosa / Av. Café Filho 

• Av. Ayrton Senna 

• Av. Prudente de Morais / Av. Nilo Peçanha / Av. Getúlio Vargas / Ladeira do Sol 

• Av.Interventor Mário Câmara/ Rua dos Canindés / Rua Olinto Meira/ Av. Deodoro 

da Fonseca 

• Av. da Integração (Av.Gov.Tarcísio Maia)/ Rua Jaguarari/ Rua Meira e Sá 

• Av. Cel. Estevam / Rua Cel. José Bernardo / Av. Rio Branco 

• Rua Fonseca e Silva / Rua Amaro Barreto / Rua Dr. Mário Negócio 

• Av. Cap. Mor Gouveia 

• Av. Bernardo Vieira 

• Av. Dr. João Medeiros Filho 

• Av. Pres. Médici / Av. das Fronteiras /Av. Tocantínea 

• Coletora: São as vias de importância intermediária na articulação da malha urbana, 

estabelecendo ligação entre as vias locais e as vias estruturais. Pode-se entender, 

então, que estas vias distribuem os fluxos entre as vias locais. Mas como já 

havíamos colocado anteriormente algumas destas coletoras acabam incluídas neste 

grupo apenas por possuírem algum estabelecimento comercial relevante ou servirem 

como eixo para o transporte coletivo por ônibus. 

• Locais: Tais vias são utilizadas, em geral, como acessos diretos a áreas 

residenciais, comerciais ou industriais, tendo estas tipologias de via baixos volumes 

de fluxos. As Locais correspondem à maior parte das vias existentes na cidade. 

As Ruas e Avenidas componentes do sistema viário principal de Natal, 

delimitadas pelo Plano Diretor de 1994, são demonstradas, de forma visual, nos mapa 1 

e 2, nas páginas 105 e 106. Além disso, há a demonstração do quadro 5, contendo o 

nome de todas as Ruas e Avenidas componentes do sistema viário principal natalense. 
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QUADRO 5 – SISTEMA VIÁRIO PRINCIPAL DE NATAL, DE ACORDO COM A LEI 

COMPLEMENTAR 007/1994 (Plano Diretor de 1994) 

SISTEMA VIÁRIO PRINCIPAL DE NATAL 
CATEGORIA DAS 

REDES 
CLASSES VIAS 

 
E 
S 
T 
R 
U 
T 
U 
R 
A 
L 

 

ARTERIAL I 
(Penetração) 

 
1) BR – 101 / Av. Sem. Salgado Filho / Av. Hermes da Fonseca 
2) BR – 406 / R. Bel. Tomáz Landim / Av. Felizardo Moura / Rua Jandira 
3) BR – 226 / Av. Pres. Ranieri Mazzili / Av. Napoleão Laureano 
4) RN – 063 / Rota do Sol (sul) / Av. Eng. Roberto Freire 

 
 
 

ARTERIAL II 
(Articulação) 

1) Av. Sem. Dinarte Mariz (Via costeira) / Av. Gov. Sílvio Pedrosa / Av. Pres. 
Café Filho 
2) Av. Ayrton Senna 
3) Av. Prudente de Morais / R. Nilo Peçanha / Av. Getúlio Vargas / Ladeira do 
Sol 
4) Av. da Integração (Av. Gov. Tarcísio Maia)  
5) Rua Jaguarari / Rua Meira e Sá 
6) Rua Interventor Mário Câmara / Rua dos Canindés / Rua Olinto Meira / Av. 
Deodoro da Fonseca 
7) Rua Cel. Estevam / Rua Cel. José Bernardo / Av. Rio Branco 
8) Rua Fonseca e Silva / Rua Amaro Barreto / Rua Dr. Mário Negócio 
9) Av. Cap. Mor Gouveia 
10) Av. Bernardo Vieira 
11) Av. Dr. João Medeiros Filho 
12) Rua Pres. Médici / Rua Pastor Joaquim B. de Macedo / Rua Sta. Luzia / Av. 
das Fronteiras / Rua Votuporanga / Rua Tocantínea 

                
 
 
 

 
               C 

 
O 
 
L 
 

E 
 

T 
 

O 
 

R 
 

A 
 

 
 
 

COLETORA I 
(Distribui fluxo 

estrutural e local) 

 
1) Rua Cidade do Sol                                                           18) Av. Alm. Alexandrino de Alencar 
2) Rua Oiti / Rua Perdizes                                                   19) Rua Apodi 
3) Av. dos Caiapós                                                               20) Rua Jundiaí 
4) Rua Serra da Jurema / Rua Rio Sanhoá                         21) Rua João Pessoa 
5) Rua dos Pintassilgos / Rua Serra dos Carajás                22) Rua Mossoró / Rua Ulisses Caldas 
6) Av. dos Xavantes                                                             23) Rua Trairí / Rua João XXIII 
7) Rua Oeste / Av. Solange Nunes / Av. Rio                        24) Rua Potengi / Rua Juvino Barreto 
Grande do Norte                                                                   25) Rua Joaquim Manoel / Gustavo Farias 
8) Rua Monte Calvo / Rua N. Senhora do                            26) Av. 25 de Dezembro 
Rosário / Rua N. Senhora do Livramento / Rua                   27)Rua do Motor 
Cordeiro de Farias / Av. Tavares de Lira                              28) Rua Fabrício Pedrosa                                   
9 ) Av. das Alagoas                                                               29)Av.Paulistana                                                 
10) Av. Jerônimo Câmara                                                     30) Av. Maranguape 
     (Avenida 21)                                                                     31) Rua Florianópolis 
11) Rua Norton Chaves / Av. Lima e Silva                           32) Rua Senhor do Bonfim 
12) Av. Miguel Castro                                                           33) Av. Itapetinga 
13) Av. Amintas Barros                                                         34) Av. Gov. Antônio de Melo (Pompéia) 
14) Av. Nascimento de Castro                                              35) Av. Moema Tinôco da Cunha Lima 
15) Av. Antônio Basílio                                                                    (Estrada de Genipabu) 
16) Rua Pres. Sarmento (Av. 04)                                           
17) Rua Pres. Bandeira (Av. 02)  

 
COLETORA II 
(Apóia circulação 
das estruturais) 

 
1) Rua Rio Tamanduateí / Rua da Algaroba                         47) Rua São Geraldo 
2) Av. Abreu e Lima                                                              48) Rua Pres. Leão Veloso 
3) Rua Lago da Pedra                                                           49) Rua Pres. José Bento 
4) Rua Dr. Euclídes da Cunha                                              50) Rua Pres. Quaresma / Rua Dr.Luiz Dutra 
5) Rua Poetisa Cecília Meireles                                            51) Rua Joaquim Fagundes 
6) Av. São Miguel dos Caribes                                              52) Rua Alberto Maranhão 
7) Av. Porto das Pedras                                                        53) Rua Ceará Mirim 
8) Rua Américo Soares Wanderley                                       54) Av. Juvenal Lamartine/ Av. do Contorno 
9) Rua Walter Duarte Pereira                                                55) Av. Afonso Pena / Rua Dionísio Filgueira 
10) Rua Vicente E. Cavalcante                                              56) Av. Rodrigues Alves 
11) Rua Walter Fernandes                                                    57) Av. Campos Sales 
12) Rua Profa. Dirce Coutinho                                               58) Av. Floriano Peixoto / Rua Miramar 
13) Rua Des. José Gomes Costa                                          59) Rua Princesa Isabel 
14) Rua Alterosa                                                                    60) Rua Almino Afonso / Pereira Simões 
15) Rua José Mauro Vasconcelos                                         61) Rua São João de Deus / Rua do areal        
16) Rua Historiador Francisco Fausto de Souza                   62) Rua Pedro Afonso / Rua R. Dias / Rua 
17) Av. Praia de Genipabu                                                         Feliciano Coelho 
18) Av. Praia de Ponta Negra                                                 63) Av. pres. Café Filho / Rua Cel. Flamínio 
19) Av. Praia de Tibau                                                            64) Av. Duque de Caxias / Av. Câmara 
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20) Av. Praia de Muriú                                                                Cascudo / Rua Pe. João Manoel / Pça.        
21) Av. Praia de Búzios                                                                André de Albuquerque/ Rua Pe. Pinto/       
22) Rua Ver. Manoel Sátiro                                                           Rua Mermoz 
23) Rua Manoel Coringa de Lemos                                        65) Rua Tomé de Souza 
24) Av. dos Pinheirais                                                             66) Rua Maristela Alves 
25) Av. dos Ipês                                                                      67) Rua Rainha do Mar 
26) Rua Dr. Sólon de Miranda Galvão                                    68) Rua Acaraú   
27) Rua Odilon Gomes de Lima                                              69) Av. Guadalupe                                           
28) Anel Viário do Campus / Av. Cap. Mor Gouveia               70) Rua Paranduva 
29) Av. Santos Dumont                                                           71) Rua Nova Russas                             
30) Av. Brancas Dunas                                                           72) Rua Blumenau 
31) Rua Frei Henrique de Coimbra                                         73) Rua Serra Negra 
32) Rua Ataulfo Alves / Rua Bento Gonçalves                       74) Av. Pico do Cabugi  
33) Rua Raimundo Chaves                                                    75) Av. Rio Doce 
34) Rua Djalma Maranhão / Av. Brig. Gomes                        76) Rua Atol das Rocas 
35) Av. Xavier da Silveira                                                       77) Rua Serra do Araguaia / Angra dos Reis 
36) Rua Rui Barbosa / Rua Zacarias Monteiro                      78) Rua Bela Vista 
37) Av. Romualdo Galvão                                                      79)Rua Araruna 
38) Rua São José / Rua Régulo Tinoco / Rua uma               80) Av. dos Caboclinhos 
José de Alencar                                                                     81) Av. Guararapes 
39) Rua dos Tororós                                                              82) Av. Bumba-meu-boi 
40) Rua Potiguares                                                                83) Av. da Ciranda 
41) Rua Adolfo Gordo / Rua dos Caicós                                84) Av. da Chegança                             
42) Av. Rio Grande do Sul                                                     85) Rua do Pastoril 
43) Av. Paraíba                                                                       86) Av. Pedro Álvares Cabral 
44) Rua Bom Pastor                                                                87) Av. dos Expedicionários 
45) Rua dos Paiatis  

                                                                                                                                    
 

 
FONTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), 2009. 

 

Apesar da delimitação do sistema viário acabar atendendo ao interesses de 

determinados setores do capital, como o setor imobiliário e de transportes coletivos, a  

classificação do sistema em Estrutural (as principais vias da cidade), coletora e local 

contribuiu enormemente para as políticas de trânsito a serem adotadas pela autarquia 

municipal de transportes (Superintendência de Transporte Urbanos - STU), pois 

ampliou a possibilidade de ter uma maior compreensão dos principais pólos de geração 

de tráfego, algo que se tornaria ainda mais relevante com o acelerado crescimento no 

número de veículos automotores (MELLO, 2008, p.89). 

No que diz respeito a questões diretamente ligadas ao uso do solo urbano, 

Natal passa a ser considerada com um único potencial construtivo, possibilitando, “uma 

melhor socialização da infra-estrutura, pois diversos usos podem ser instalados em 

qualquer bairro da cidade, de acordo com a infra-estrutura disponível” (LIMA, 1998, 

p.126), incluindo o sistema viário. Contudo, tal resolução existente no plano acaba 

evidenciando o considerável poderio dos setores mais fortes do capital, como o 

imobiliário e o varejista, os quais poderiam valorizar ou desvalorizar os terrenos em 

áreas privilegiadas para os seus respectivos negócios, dado a esta enorme flexibilidade 

regulamentada pelo plano diretor, reproduzindo um uso desigual do espaço natalense. 
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MAPA 1 – EIXO VIÁRIO PRINCIPAL DE NATAL, DE ACORDO COM O PLANO 

DIRETOR DE 1994: VIAS ARTERIAIS I (PENETRAÇÃO) 

 

                                                                                        Fonte: LIMA, 2010. 
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MAPA 2 – EIXO VIÁRIO PRINCIPAL DE NATAL, DE ACORDO COM O PLANO 

DIRETOR DE 1994: VIAS ARTERIAIS II (ARTICULAÇÃO) 

 

 

                                                                                           Fonte: LIMA, 2010 
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Após esta discussão sobre o plano diretor de 1994, tornava-se evidente que 

este documento não possuía maiores aprofundamentos sobre a desigualdade 

socioespacial existente na capital potiguar, pois diversos pontos que traziam 

diretamente relações com a maior parte da população, como os transportes públicos 

por ônibus, ainda possuíam uma regulamentação baseada em planos específicos para 

este setor, não havendo uma maior discussão neste plano que poderia abarcar tal 

temática.  

Também havia lacunas em outros aspectos, como no caso das ciclovias 

natalenses. No Artigo 43, inciso VIII do Plano, havia a proposta de como articular a 

circulação de bicicletas com o transporte coletivo, mas não havia um maior 

aprofundamento sobre os meios desta articulação, se limitando apenas afirmar que 

haveria a existência de “vias especiais para a circulação de bicicletas articuladas com o 

transporte coletivo de passageiros”. (AQUINO, 2004, p.202). 

No caso específico dos transportes de carga (caminhões, por exemplo), outro 

relevante veículo que influencia diretamente na fluidez nas vias da cidade, também não 

há maiores esclarecimentos sobre o padrão de circulação destes no espaço urbano. Tal 

regulamentação só passou a ser discutida apenas 15 anos mais tarde, no plano diretor 

de transportes de Natal e Região Metropolitana, ainda em discussão e elaboração. 

Muitos destes veículos utilizam vias que não possuem condições adequadas para a sua 

circulação, interferindo diretamente na fluidez natalense. 

Na segunda metade da década de 1990, a cidade de Natal continuava com a 

tendência de taxas cada vez mais elevadas de crescimento no número de 

estabelecimentos, particularmente ligados ao setor turístico e varejista. A legislação 

urbanística seguia claramente tal tendência, corroborada com o Plano Diretor de 1994 e 

seguida pelos Relatórios de Impacto de Vizinhança (Lei n° 4619/95), de 1995 e pelo 

Relatório de Impacto do Tráfego Urbano – RITUR (Lei n°4885/97). 

No Relatório de Impacto de Vizinhança (Lei 4619/95), o qual buscava 

aprofundar resoluções ligadas ao uso do solo, a partir das normatizações estabelecidas 

pela Lei 3964/1990, relacionada ao controle do gabarito e pelo Plano Diretor de 1994, 

há o estabelecimento de uma delimitação mais criteriosa do possível fluxo de veículos 

gerado em um determinado local a partir da construção de um estabelecimento 
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comercial ou público, particularmente os privados, “que necessitavam de maior 

regulação da instalação de certos estabelecimentos em áreas residenciais, como o 

caso de casas de espetáculos e postos de combustível” (AQUINO, 1994, p.283). 

É importante enfatizar que a legislação também limitava a construção de alguns 

estabelecimentos, como no caso da proibição da construção de Postos de combustível 

em áreas pertencentes a Supermercados, “algo que desagradou estabelecimentos 

relevantes, como o Supermercado Carrefour, que desejava inaugurar a sua primeira 

loja em Natal, no ano de 1997, já contendo tal tipologia comercial” (AQUINO, 2004, 

p.291). Como será visto a seguir, o RITUR acabou estabelecendo outras limitações 

para a localização de determinados estabelecimentos. 

Apesar da permanência de instrumentos normativos que permitiam a instalação 

de certos estabelecimentos comerciais, “algo que desagradou à população” (AQUINO, 

2004, p.284), o fato de exigir estudos e documentos que comprovassem “tecnicamente” 

os possíveis impactos que o estabelecimento provocaria nas adjacências era 

considerado um enorme avanço, apesar de apenas os grandes estabelecimentos 

cumprirem integralmente tal medida normativa.  

Nesse documento também aparece, pela primeira vez em uma legislação 

urbanística, a expressão “pólos geradores de tráfego”, algo que seria mais aprofundado 

na elaboração do RITUR e do Plano Diretor de 2007, onde tal aspecto era relevante, 

principalmente para regular os usos do solo e a capacidade do tráfego de veículos em 

determinadas áreas, algo que não havia sido pensado com profundidade nos planos 

urbanísticos anteriores. Na atual discussão do Plano Diretor de transportes para Natal e 

Região Metropolitana, esta discussão está sendo consideravelmente aprofundada, 

conforme veremos adiante, em mapas e gráficos, que demonstram as áreas com maior 

atração de pessoas e onde estas mais realizam embarques e desembarques.  

Dois anos após a elaboração e aprovação do Relatório do Impacto de 

Vizinhança, outro relevante documento ligado ao uso do solo urbano, especialmente ao 

sistema viário natalense, é regulamentado. Trata-se do Relatório de Impacto do Tráfego 

Urbano, ou RITUR. Neste período, Natal já possuía quase 100 mil veículos (DETRAN, 

2009, p.36) ao mesmo tempo em que eram constituídos grandes estabelecimentos 

comerciais na cidade, como Supermercados e Shoppings, os quais necessitavam de 
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uma legislação específica que regulasse a geração de tráfego de veículos causada por 

tais empreendimentos, algo que não havia sido contemplado integralmente nos planos 

urbanísticos anteriores. 

Apesar dos grandes instrumentos urbanísticos reguladores da capital potiguar, 

como o Código de Obras de 1968 e os planos Diretores de 1984 e 1994 já tratarem de 

limitações as obras construídas a partir de então na cidade, sejam privadas, como 

Supermercados, ou públicas, como Hospitais, nenhuma destes deixavam claro a 

quantidade mínima de vagas existente nestes estabelecimentos (LIMA, 1998, p. 153). E 

esta regulação era necessária, uma vez que empreendimentos com alto poder de 

atração de veículos (“pólos geradores”) eram constituídos, mas sem uma regulação 

especifica da quantidade mínima de vagas de estacionamento que cada um destes 

empreendimentos deveria possuir a fim de evitar maiores problemas no tráfego. 

Assim, o Relatório de Tráfego Urbano (RITUR - Lei 4885/97), além de regular 

tais lacunas deixadas anteriormente por outros documentos urbanísticos, também 

serviam para satisfazer, mesmo que parcialmente, interesses de grandes corporações, 

“as quais realizaram pressões para a aprovação de emendas ao documento final, como 

o fato do documento só valer para construções novas, algo que as corporações 

obtiveram sucesso” (AQUINO, 2004, p.291). 

Neste documento urbanístico ficou estabelecido, dentre os principais pontos 

que empreendimentos com mais de 1000 m² ou com expectativas de atender um 

público de 300 pessoas ou mais teriam que elaborar estudos que apurassem a 

ampliação dos fluxos no entorno onde estavam tais estabelecimentos. Também estes 

se comprometeriam a construir o acesso a tais estabelecimentos se estes estivessem 

localizados em Ruas e Avenidas do Eixo Viário Principal da cidade, usando a 

classificação do Plano Diretor de 1994, tendo, porém, incentivos fiscais se tais 

intervenções viárias “servissem” a coletividade.  

Finalmente, ficou estabelecido que os empreendimentos, para ter os seus 

alvarás de construção e funcionamento aprovados, deveriam ter um número mínimo de 

vagas de estacionamento a ser construídas, de acordo com o tamanho e tipo de 

estabelecimento, como poder ser visto no quadro 6, nas páginas posteriores. Tais 

medidas provocaram algumas controvérsias por parte das corporações, “uma vez que 
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estas não queriam contar com benefícios fiscais nas obras a serem estabelecidas, mas, 

contraditoriamente, reclamavam que queriam facilidades para o fluxo de veículos em 

direção a estas” (MELLO, 2008, p. 93). 

Apesar das corporações não serem atendidas em algumas solicitações 

regulatórias, em outras estas obtiveram sucesso, como o Custo Unitário Básico (CUB), 

valor que estabelecia as indenizações e outros ônus que teriam as corporações e suas 

obras frente ao poder municipal, o qual seria fornecido pelo SINDUSCON/RN (Sindicato 

da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Norte), de acordo com um dos 

parágrafos do RITUR. Tal estabelecimento “beneficiava as corporações da construção 

civil, as quais tiveram maior flexibilidade para ajustar os valores de acordo com os seus 

interesses” (AQUINO, 2004, p.295). Também houve uma redução das exigências de 

infra-estrutura que cada estabelecimento teria que realizar para o seu respectivo 

funcionamento, só ficando no texto final as exigências basilares, como o lixo, paradas 

de ônibus nas proximidades do estabelecimento, locais para carga e descarga e 

adequações diretas no sistema viário. 

A força do capital ficou mais evidente no código de obras, aprovado no ano de 

2004 (Lei Complementar n° 055/04), onde foram realizadas algumas atualizações frente 

ao documento do RITUR de 1997.  Nesta legislação, o poder da Construção Civil ficou 

evidente, ao contestar, por diversas vezes, os valores estabelecidos pela Outorga 

Onerosa que cada estabelecimento a ser construído pagaria ao poder municipal, onde 

o Sindicato da categoria (SINDUSCON) buscou reduzir ao máximo tais valores. Além 

disso, “ocorreram pressões para desqualificar diversos pontos estabelecidos pelo 

RITUR 1997” (AQUINO, 2004, p.296).  

Apesar de toda esta pressão por parte das grandes corporações, diversos 

pontos que poderiam interferir diretamente no cotidiano dos cidadãos foram mantidos 

ou sofreram modificações que diminuíam a flexibilidade de uso para o grande capital. 

Contudo alguns pontos, como a permissão para a construção de Postos de 

Combustível em áreas pertencentes a Supermercados, ou a readequação da 

quantidade mínima de vagas de estacionamento para casas de espetáculos fossem 

corroborados e aprovados pela legislação de 2004. 
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O RITUR, desde então, passou a servir de base urbanística basilar para a 

construção de grandes estabelecimentos e empreendimentos da cidade, sendo um 

documento obrigatório para a respectiva aprovação destes. O próprio projeto do Estádio 

Arena das Dunas, arena esportiva que será utilizada por Natal na Copa do Mundo de 

Futebol FIFA em 2014, conforme será visto no final deste trabalho, possuiu um RITUR 

especifico, detalhando as intervenções urbanísticas necessárias em sua construção, 

algo que também se tornou freqüente em outras obras. Tal legislação auxilia a 

compreender como surgiam novos e futuros pólos geradores de tráfego e 

principalmente como a fluidez está sendo constituída no sistema viário da cidade, 

diretamente ligada a estas novas obras e estabelecimentos comerciais estabelecidos 

na cidade do Natal. 

Além disso, tais documentos contribuíram para o controle de determinados 

tipos de construção em pontos da capital potiguar que não comportavam mais estas 

edificações e os fluxos de veículos automotores que esta atraia. Assim, somente 

grandes estabelecimentos ou estabelecimentos menores com maiores possibilidades 

financeiras poderiam responder a este processo burocrático, consolidando e 

valorizando certas áreas da cidade, “obrigando pequenos comerciantes a buscarem 

áreas menos valorizadas pelo grande capital” (BORBA, 2007, p.149). Vejamos no 

quadro a seguir, o número mínimo de vagas de estacionamento a serem exigidos nos 

empreendimentos construídos na capital potiguar. 

 

QUADRO 6 - NÚMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO NOS 

EMPREENDIMENTOS (Lei 4885/97 e Lei Complementar 055/2004) 

EMPREENDIMENTO INTERVALOS  VIAS  EXIGÊNCIAS 

Arteriais Coletoras Local 
1-Centro de 
Compras 
(Shopping Center) 

Área Computável 
menor que 20 mil 
m² 

1 vaga/15 m² 1 vaga/20 m² 1 vaga/25 m² Parada para ônibus de 
turismo, urbano e taxi 
carga e descarga, 
embarque e 
desembarque, lixo 

Área computável 
maior ou igual a 
20 mil m² 

1 vaga/20 m² 1 vaga/25 m² 1 vaga/30 m² 

2-Lojas de 
Departamentos e 
Especializada 

Área Construida 
menor que 5 mil 
m² 

1 vaga/45 m² 1 vaga/50 m² 1 vaga/55 m² Parada para taxi, carga 
e descarga, embarque 
e desembarque, lixo 

Área construída 
maior que 5 mil 
m² 

1 vaga/50 m² 1 vaga/55 m² 1 vaga/60 m² 
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3-Mercado, 
Supermercado,Pad
aria e 
Hipermercado 

_____________ 1 vaga/35 m² 1 vaga/40 m² 1 vaga/45 m² Parada para taxi, carga 
e descarga, embarque 
e desembarque, lixo 

4-Entreposto, 
terminal, 
armazenamento, 
depósito, comércio 
atrator de veículos 
pesados e similares 

____________ 1 vaga/200 m²    1 vaga/250 m² 1 vaga/300 m² Carga e descarga, lixo 

5 - Comércio 
atacadista atrator 
de veículos leves e 
similares 

______________ 1 
vaga/50 m² 

1 
vaga/60 m² 

1 vaga/70 m² Carga e descarga, lixo 

6-Edifício para 
prestação de 
serviço geral 

_____________ 1 
vaga/35m² 

1 
vaga/60 m² 

1 vaga/45 m² Lixo 

7-Hotel,apart. hotel 
ou similar 

------------------------ 1 vaga / 2 apt. 
Até 50 m² 
1vaga/1 apto. 
maior que 50 
m² 
1 vaga/10 m² 
de salão de 
convenções 
1 vaga/100 m² 
de área de 
público 

1 vaga / 2 apt. Até 
50 m² 
1vaga/1 apto. 
maior que 50 m² 
1 vaga/10 m² de 
salão de 
convenções 
1 vaga/100 m² de 
área de público 

1 vaga / 2 apt. Até 
50 m² 
1vaga/1 apto. 
maior que 50 m² 
1 vaga/10 m² de 
salão de 
convenções 
1 vaga/100 m² de 
área de público 

Parada para ônibus de 
turismo e taxi carga e 
descarga, embarque e 
desembarque, lixo 

8-Motel ------------------------
- 

1 vaga/apto. 1 vaga/apto. 1 vaga/apto. Lixo 

9-Hospital, 
Maternidade, 
Clínica Médica, 
Clínica Dentária, 
Consultório, 
Laboratório 

Até 2 pavimentos 1 
vaga/35m² 

1 
vaga/45m² 

1 
vaga/55m² 

Parada para taxi, carga 
e descarga, embarque 
e desembarque, lixo Entre 2 e 6 

pavimentos 
1 
vaga/45m² 

1 
vaga/55m² 

1 
vaga/65m² 

Acima de 6 
pavimentos 

1 
vaga/55m² 

1 
vaga/65m² 

1 
vaga/75m² 

10PréEscola,Creche
,Escola de 1° grau 

______________ 1 
vaga/70m² 

1 
vaga/80m² 

1 
vaga/90m² 

Embarque e 
desembarque, lixo 

11-Escola de 2° 
Grau,Curso 
Preparatório e 
Ensino Técnico 

______________ 1 
vaga/50m² 

1 
vaga/60m² 

1 
vaga/70m² 

Embarque e 
desembarque, lixo 

12-Faculdade 
Pública e Privada 

 1 
vaga/30m² 

1 
vaga/50m² 

1 
vaga/60m² 

Embarque e 
desembarque, lixo 

13-Serviço de 
educação em 
geral,incluindo 
escola de 
artes,dança,idioma
s,academia de 
ginástica e de 
esportes 

_____________ 1 
vaga/40m² 

1 
vaga/50m² 

1 
vaga/60m² 

Embarque e 
desembarque, lixo 

14-Indústrias Até 200 m² de 
área construida 

1 
vaga/100m² 

1 
vaga/100m² 

1 
Vaga/100m² 

Carga e descarga, lixo 
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Acima de 200 m² 
de área 
construída 

1 
vaga/150m² 

1 
vaga/150m² 

1 
vaga/150m² 

15-Oficina de 
Veículos,máquinas,
motores e similares 

______________ 1 
vaga/40m² 

1 
vaga/50m² 

1 
vaga/60m² 

Carga e descarga, lixo 

16-
Restaurante,Salão 
de festas,boates 

______________ 1 
vaga/10m² de 
área de 
público 

1 
vaga/15m² de 
área de público 

1 
vaga/20m² de 
área de público 

Carga e descarga, 
embarque e 
desembarque, lixo 

17-Local de 
reuniões,igreja,cine
ma,teatro,auditório,
velório, cemitério e 
similares 

______________ 1 
vaga/30m² 

1 
vaga/40m² 

1 
vaga/50m² 

Embarque e 
desembarque, lixo 

18-Estádio e 
Ginásio de 
Esportes 

------------------------ 1 
vaga/50m² 

1 
vaga/50m² 

1 
vaga/50m² 

Embarque e 
desembarque, lixo 

19-Pavilhão para 
feiras e exposições 

------------------------ 1 
vaga/50m² 

1 
vaga/50m² 

1 
vaga/50m² 

Parada para taxi, carga 
e descarga, embarque 
e desembarque, lixo 

20-Zológico e 
parque de diversão 

------------------------ 1 
vaga/100m² de 
área de 
exposição 

1 
vaga/100m² de 
área de 
exposição 

1 
vaga/100m² de 
área de 
exposição 

Parada para taxi, carga 
e descarga, embarque 
e desembarque, lixo 

21-Comércio 
varejista em geral 

------------------------ 1 
vaga/50m² 

1 
vaga/55m² 

1 
vaga/60m² 

Lixo 

22-Agência 
bancária, posto de 
serviço isolado e 
similares 

Até 2 pavimentos 1 
vaga/20m² 

1 
vaga/24m² 

1 
vaga/30m² 

Embarque e 
desembarque de 
valores, lixo De 2 a 6 

pavimentos 
1 
vaga/30m² 

1 
vaga/40m² 

1 
vaga/50m² 

Acima de 6 
pavimentos 

1 
vaga/40m² 

1 
vaga/50m² 

1 
vaga/60m² 

23-Serviço de 
reparação de 
qualquer natureza 
com pintura e 
similares 

______________ 1 
vaga/40m² 

1 
vaga/50m² 

1 
vaga/60m² 

Lixo 

24-Serviços 
técnicos,financeiros 
e similares 

______________ 1 
vaga/40m² 

1 
vaga/50m² 

1 
vaga/60m² 

Lixo 

25-Serviços 
públicos em geral 

------------------------ 1 
vaga/30m² 

1 
vaga/40m² 

1 
vaga/50m² 

Embarque e 
desembarque, lixo 

26-Habitações 
multifamiliares 
isoladas ou 
conjugadas, 
conjuntos 
habitacionais, a 
partir de quatro 
unidades 

Área construída 
até 50 m² 

1 
vaga/unidade 

1 vaga/unidade 1 vaga/unidade Lixo, 
10% das vagas para 
visitantes De 50 até 150 m² 

de área 
construída 

2 
vagas/unidade 

2 vaga/unidade 1 vaga/unidade 

Acima de 150 m² 
de área 
construída 

2 
vagas/unidade 

2 vaga/unidade 2 vagas/unidade 

                                   
                                                                                       Fonte: SEMURB, 2009. 
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Após a observação detalhada sobre a legislação urbanística natalense 

percebia-se, que além da necessária regulação urbanística, obtida com as aprovações 

do Relatório de Impacto de Vizinhança, em 1995 e do Relatório de Impacto de Tráfego 

Urbano, em 1997, os setores econômicos possuidores de grande crescimento, como o 

turístico, necessitavam de uma ampliação ainda mais evidente da fluidez nas artérias 

onde estes localizavam particularmente na Zona Sul natalense.  

Em algumas avenidas, como a Salgado Filho, Bernardo Vieira e Engenheiro 

Roberto Freire, tornava-se cada vez mais evidente a lentidão nos fluxos de veículos, 

algo que trazia consideráveis problemas para as grandes corporações mercantis 

localizadas nestas artérias, as quais eram grandes pólos de atração de fluxos de 

transporte de veículos individuais e coletivos.  

Desta forma, ampliando possibilidades de fluidez destas vias e atendendo aos 

interesses do grande capital, são construídos grandes sistemas de movimento viário na 

Avenida Salgado Filho/ BR 101. No ano de 1996, facilitando a ligação da BR 101 com a 

Avenida Ayrton Senna, é inaugurado o primeiro túnel da cidade, de 120 metros de 

extensão, interligando a BR 101 a Avenida das Alagoas, no bairro de Neópolis, A 

Avenida das Alagoas, além de servir como ligação entre as duas avenidas, facilitada 

ainda mais com o túnel, também possuía em suas margens, a planta de um futuro 

supermercado atacadista (Makro), demonstrando que os sistemas de movimento 

acabam tendo a intencionalidade de facilitar ainda mais os fluxos em direção aos 

grandes empreendimentos. 

Além disso, este túnel serviria como uma nova possibilidade de acesso direto 

aos novos conjuntos habitacionais construídos entre o final da Avenida Ayrton Senna e 

o município de Parnamirim, numa porção conhecida como “Nova Parnamirim”. Estes 

empreendimentos imobiliários erguidos na área em questão possuíam, a partir de 

então, mais uma facilidade para o seu respectivo acesso, valorizando ainda mais o solo 

urbano nestas novas áreas ocupadas na futura região metropolitana natalense. 

No último ano da década de 1990, foi inaugurado o “Complexo Viário do Quarto 

Centenário”, também localizando na Avenida Salgado Filho e incluindo a parte inicial do 

trecho urbano da rodovia BR 101, consolidando esta grande estrutura de movimento 

viário, cada vez mais necessária para a maior fluidez das grandes corporações. Como 
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afirma Souza (2001, p.184), o trecho da Avenida Salgado Filho / BR 101 onde estava 

situado o complexo viário “concentrava relevantes estabelecimentos comerciais para a 

cidade, como o Natal Shopping e o Via Direta, considerados os maiores 

estabelecimentos deste tipo na época”. Além disso, tal sistema de movimento viário 

reforçava a valorização imobiliária da região sul da capital potiguar, cada vez maior e 

excludente para boa parte da população natalense. 

Além disso, é necessário levar em consideração que esta intervenção viária, 

além de facilitar os fluxos da porção Sul com o restante da cidade, também facilitava os 

fluxos de veículos (coletivos ou individuais) advindos dos municípios próximos a Natal, 

como Parnamirim e Macaíba, onde se localizavam os novos empreendimentos 

imobiliários da região metropolitana natalense em formação, além deste novo sistema 

de movimento viário se articulava fortemente com o Viaduto de Ponta Negra e a 

Avenida Roberto Freire (MELLO, 2004, p.31).  

No mesmo período em que ocorria a formação destes sistemas de movimento 

na Zona Sul Natalense, houve a construção de outros dois grandes sistemas de 

movimento na Zona Norte da cidade. No ano de 1998, objetivando facilitar os fluxos 

entre a Zona Norte e a Zona Sul, é construído o Viaduto da Urbana, o qual ampliava as 

possibilidades de uma maior fluidez entre a Av.Bernardo Vieira e a Ponte Rodoviária de 

Igapó, até então a única ligação rodoviária da Zona Norte com o restante da cidade. No 

ano de 2002, consolidando esta busca por mais fluidez e possibilidade de mais trocas 

econômicas entre as porções Norte e Sul da cidade, há a construção do complexo 

Viário Ulisses de Góis, localizado na Avenida Tomáz Landim, facilitando a ligação desta 

com a Ponte Rodoviária de Igapó. 

É importante enfatizar que desde a década de 1980, tornavam-se cada vez 

mais evidente as dificuldades de fluidez da Zona Norte com o restante da capital, uma 

vez que a Avenida Tomaz Landim e a Ponte de Igapó eram as únicas formas de ligação 

da Avenida com o restante da cidade. Tal área já apresentava neste período quase a 

metade da população total da cidade, com cerca de 250 mil dos 500 mil habitantes que 

Natal possuía até então, e o capital imobiliário já sentia notáveis dificuldades para 

ampliar os seus empreendimentos nesta área, além de não haver maior atratividade 
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para grandes corporações instalarem seus empreendimentos nesta área, levando a 

Zona Sul a se tornar preferível para estes setores.  

Assim, a melhoria na infraestrutura viária atendia a esses anseios do grande 

capital comercial e imobiliário, pois como afirma Santos (1996, p.159), a conquista da 

velocidade permite um deslocamento mais rápido dos objetos. O uso do tempo e 

espaço multiplica a eficácia dos processos e poder das firmas capazes de utilizar essas 

novas possibilidades. Tal aspecto era fundamental para as corporações existentes na 

Zona Norte, as quais possuíam dificuldades de ampliar as relações comerciais dado 

esta considerável limitação na fluidez gerada pelos sistemas viários existentes. 

No que diz respeito ao transporte coletivo por passageiros, importante setor 

econômico no espaço natalense, surgiam formas de transporte coletivo rodoviário 

paralelo ao transporte coletivo por ônibus, denominadas de “transporte alternativo” ou 

“transporte opcional”, particularmente nas áreas periféricas da cidade, como as Zonas 

Norte e Oeste, que não possuíam o oferecimento de um serviço adequado por parte do 

transporte por ônibus, algo citado anteriormente.  

Este sistema paralelo de transporte associado à redução do poder de compra 

da população natalense mais humilde contribui para que o sistema de ônibus sofresse 

redução no fluxo de passageiros, algo cada vez mais evidente no final da década de 

1990 e constatado, em 2001, pelo Plano Diretor do transporte em Natal.  

O documento elaborado pela Oficina Consultores, empresa que realizava 

pesquisas diretamente relacionadas ao transporte e trânsito em várias cidades 

brasileiras, a partir do pedido realizado em conjunto pela recém-criada STTU 

(Superintendência de Transporte e Transito Urbano de Natal) e Sindicato das Empresas 

de ônibus, demonstrava o que era perceptível a boa parte da população natalense que 

utilizava transportes coletivos: havia a necessidade de mudanças urgentes no 

transporte, a fim de beneficiar diretamente estes indivíduos que necessitavam de 

transporte coletivo. 

O que ficava evidente era que o plano acaba apontando alternativas para a 

redução de gastos dos empresários e administradores das corporações do transporte 

coletivo por ônibus, não discutindo com a profundidade necessária sobre as mudanças 

mais significativas no transporte coletivo por ônibus, algo necessário para a cidade 
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desde os anos 1970 e 1980, quando o sistema havia sido configurado para operar nos 

padrões existentes até então. 

A pesquisa comprovava algo bastante evidente no espaço fragmentado da 

capital potiguar: o sistema de ônibus não acompanhava a especulação imobiliária e o 

rápido crescimento de conjuntos habitacionais e loteamentos na capital potiguar. Como 

afirma Balbim (2003, p.79), o processo era dialético, pois a combinação Loteamentos e 

ônibus viabilizavam o processo de especulação que associa extensores urbanos com a 

espoliação urbana. O autor afirma que “o termo Extensores urbanos refere à criação de 

infra-estruturas que impõem um crescimento maior a superfície urbana e revalorização 

diferencial de terrenos” (BALBIM, 2003, p.79). 

De toda maneira, ficava claro que o sistema de ônibus não era adequado para a 

realidade existente em Natal e, “para garantir a própria sobrevivência do empresariado, 

novas estratégias de operação do sistema e conseqüente reprodução do capital eram 

realizadas” (MELLO, 2008, p.42), sendo logo a verdadeira intencionalidade ao discutir 

sobre a situação então vivida pelo sistema de transporte por ônibus da capital potiguar. 

Sobre o transporte coletivo por ônibus, foi observado que existia, em 2001, uma 

frota de 665 ônibus (na atualidade há 720 veículos) distribuídos em 83 linhas (hoje são 

92 linhas), tendo mais de 65% destas linhas com os mesmos itinerários desde a década 

de 1980, um quadro que ainda não mudou, não acompanhando, portanto, o acréscimo 

ocorrido em determinados fluxos da cidade, como o fluxo norte-sul (MELLO, 2004, 

p.44), algo que será ainda mais aprofundados nos dados estatísticos obtidos e 

apresentados, associados às discussões realizadas neste presente texto, os quais 

estarão contidos no final deste capítulo.  

No que diz respeito ao sistema de transporte opcional, operado por vans e 

microônibus, esse foi criado no ano de 1997, sendo regulamentado no ano seguinte. 

Segundo o plano, Natal possuía, em 2001, 160 veículos (hoje são 177 veículos) 

operando 21 linhas (na atualidade há 26 linhas), transportando 40 mil passageiros por 

dia e a tarifa sendo equivalente ao sistema de ônibus coletivo. Esta quantidade de 

veículos e linhas pouco sofreu alterações desde 1999, quando ocorreu a 

regulamentação do sistema de transporte opcional, evidenciando que “o sistema de 

117 



                                                              Os Grandes Sistemas de Movimento viário em Natal/RN. 

                                                                                                                            IAPONY RODRIGUES GALVÃO 

transporte opcional também não sofre ampliações, dificultando também um melhor 

funcionamento do sistema de transporte coletivo de Natal” (MELLO, 2004, p.52). 

Neste estudo ficou claro que o sistema apresentava desigualdades expressivas 

quanto à diversificação de destinos, além de uma forte variável na taxa de ocupação de 

passageiros. Enquanto havia linhas em que viajavam 3,49 pessoas em pé no horário de 

pico (inicio da manhã), outras linhas chegavam a registrar uma média de 7 passageiros 

em pé por metro quadrado! (MELLO, 2004, p.50). Observou-se também que há áreas 

com excelente qualidade de atendimento e outra sem atendimento algum acontecia 

com conjuntos e loteamentos da região Norte e Oeste, as que possuíam a maior 

concentração populacional da cidade e a população com o menor poder aquisitivo 

dentro do total existente na capital potiguar. 

Essas sobreposições de alguns itinerários e de passageiros em certos horários 

levavam ao agravamento das deficiências existentes no sistema de transporte. 

Trazendo isto em dados estatísticos, é importante salientar que a demanda de 

passageiros no período 1990-2000 no transporte coletivo por ônibus caiu 5%, enquanto 

a quilometragem dos ônibus elevou-se em 40% neste período.   

Torna-se evidente que o índice de passageiros que se dirigiam em relação à 

região central da cidade se tornava cada vez mais reduzido. No ano de 2000, os fluxos 

das outras regiões para a região central da cidade representam 39% da demanda, mas 

atende por 63% da oferta de viagens. Contraditoriamente, os fluxos entre a região Norte 

e Sul da cidade representavam 42% da demanda, mas a oferta de viagens não 

ultrapassa os 30% do total natalense (MELLO, 2004, p.49), demonstrando a 

intensidade de trocas mercantis entre as duas regiões e o ineficiente serviço de 

transporte coletivo existente entre essas duas áreas. 

Com estes dados, a empresa contratada pelo órgão municipal de transporte e 

trânsito propôs como possíveis alternativas para a melhoria do transporte a recolocação 

de linhas da área central para a interligação Norte-Sul da cidade, o inédito incentivo à 

integração trem-ônibus, particularmente no eixo Norte da cidade, além da construção 

de terminais de integração ônibus-ônibus nas demais áreas da cidade.  

Estas alternativas, embora consolidadas a partir de preceitos colocados 

indiretamente nos planos urbanísticos e de transporte anteriores, acabavam não sendo 
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colocada em prática, particularmente a integração trem-ônibus, algo fundamental para a 

região Norte e Oeste da cidade, as quais possuem, ainda hoje, mais da metade de toda 

a rede ferroviária natalense, remanescente da rede implantada ainda no inicio do século 

XX, demonstrando que os empresários não conseguiam admitir possíveis parcerias 

com outros modos de transporte (MELLO, 2008, p.51). 

Além disso, a implantação dos terminais de integração ônibus-ônibus nas 4 

regiões da cidade, fora realizada apenas com advento do projeto pró-transporte, no ano 

de 2006, a partir das então denominados “estações de transferência”, correspondentes 

a pequenos terminais localizados nos principais eixos viários da cidade. Tal propósito, 

como já víamos observado anteriormente, havia sido sugerido pelo plano de transportes 

constituído por Jaime Lerner ainda em 1988. 

Sem dúvida, o ponto mais controverso deste plano residia no fato de que uma 

linha do sistema de transporte opcional só pode coincidir com uma linha de ônibus que 

opere na mesma região em até 40%. Tal medida, regulamentada como lei no ano de 

2002, acabou sendo realizado pelo fato do transporte coletivo opcional, realizado pelas 

vans, concorre diretamente com o itinerário realizado pelo ônibus, o que “levou aos 

empresários de ônibus a solicitarem medidas que minimizassem tal concorrência” 

(TORQUATO, 2004, p.130).  

Tornava-se evidente, a partir de medidas como essa redução da cobertura dos 

transportes opcionais nas grandes avenidas da cidade, os quais passaram a operar as 

rotas pré-determinadas pela STTU e os empresários de ônibus, as quais eram menos 

lucrativas, que o plano diretor de Transportes era apenas mais um documento que 

“reforçava, através de uma detalhada pesquisa, os interesses do empresariado de 

ônibus, não resolvendo os graves problemas de deslocamento da população natalense” 

(MELLO, 2004, p.52).  

No ano de 2005, o Ministério das Cidades lança o projeto Pró-Transporte “um 

projeto de mobilidade urbana o qual atendia aos pedidos de diversos gestores públicos, 

buscando verbas direcionadas especialmente para o transporte e a mobilidade urbana” 

(MELLO, 2008, p.107). Além de “atender os gestores públicos”, o projeto também 

beneficiava os grandes empresários e suas respectivas corporações,, uma vez que as 

obras garantiam maiores possibilidades de garantir a reprodução e a fluidez de suas 
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operações, pois havia uma ampliação da estrutura viária utilizada pelos transportes 

coletivos por ônibus. 

 Os direcionamentos de recursos foram para as capitais e cidades interioranas 

de grande porte. Natal acabou sendo a única cidade potiguar agraciada com tais 

recursos públicos, recebendo mais de 70 milhões de reais a serem aplicados no 

quadriênio 2007-2011. Tais recursos eram fundamentais até mesmo para execução dos 

projetos apontados nos planos de fluidez, mobilidade e reestruturação de sistemas 

viários anteriores, como no próprio caso do plano dos transportes, (MELLO, 2008, 

p.107), onde projetos como o das estações de transferência (terminais de integração) 

foram executados a partir deste novo aporte financeiro. 

Dentre os investimentos a serem realizados nos próximos 4 anos, destaca-se a 

recuperação de vias, construção de ciclovias, passarelas para pedestres,além dos já 

citados  terminais de ônibus e opcionais, além da construção de um sistema de 

movimento viário, correspondendo a um viaduto ligando a Avenida das Fronteiras com 

a continuação da Avenida Senhor do Bonfim, duas relevantes artérias da Zona Norte. 

Este investimento, concentrado na porção Norte desde 2006, ano em que se 

iniciou efetivamente o programa, “se deve a busca de um remodelamento da estrutura 

viária da Zona Norte, na qual boa parte dos fluxos de veículos individualizados e do 

transporte coletivo estava concentrada até então apenas na Avenida Tomáz Landim 

(acesso a Ponte de Igapó) ou a Avenida Dr.João Medeiros Filho (Estrada da Redinha)” 

(MELLO, 2008, p.108). Além disso, como já fora demonstrado anteriormente, a região 

concentra uma considerável parcela da população natalense, reforçando a necessidade 

destas obras estruturantes.  

Torna-se relevante enfatizar que a aplicação destes recursos para a 

constituição de sistemas de movimento viário na Zona Norte, atendia diretamente aos 

interesses do grande capital, buscando novas áreas para a expansão de seus 

investimentos. Como já havia sido explicitado anteriormente, havia a necessidade de 

facilitar os fluxos de relações comercias desta região com o restante da cidade, tendo 

estas obras viárias como base relevante.  

A construção da ponte Forte-Redinha, no final de 2007, tornava ainda mais 

relevante tais obras de estruturação viária, pois estas consolidavam a ponte como uma 
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nova possibilidade de ligação com o restante da cidade, facilitando a expansão do 

capital para o restante da região Norte da capital e da região metropolitana, como foi no 

caso da atividade turística, passando a utilizar fortemente este sistema de movimento 

viário como relevante ligação com as praias do litoral Norte. Outras atividades eram 

beneficiadas, como o ramo imobiliário e o comercial, este último tendo como nova base 

o moderno Norte Shopping, primeiro estabelecimento deste tipo nesta porção da capital 

potiguar, inaugurado no mesmo período em que foi inaugurada a ponte Newton Navarro 

(MELLO, 2008, p.110). 

 

 

Fig. 5: Ponte Newton Navarro ou Ponte Forte / Redinha. Autor: SEMURB, 2009. 

 

Os terminais de integração, denominados localmente como “estações de 

transferência” foram implantadas com os recursos deste programa. Mas no ano de 

2009, tais terminais de integração passam a ser extintos, representando um grande 

retrocesso nas políticas de deslocamento urbano por transporte coletivo em Natal, 

reafirmando o interesse do empresariado do setor em processos que gerem cada vez 

mais lucratividade, como foi no caso do passe livre, cartão eletrônico adotado como 

substituto dos terminais de integração.  

Esse cartão obrigava o usuário a adquiri-lo, pois sem a posse deste, o 

passageiro de ônibus não poderia realizar a integração, excluindo os usuários 
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ocasionais do serviço de transporte coletivo por ônibus, que não teriam vantagem em 

adquirir um cartão para a integração e a população mais pobre, que acabava não tendo 

possibilidades de fazer recargas regulares de 10 reais, valor mínimo necessário para o 

uso desse cartão. Mais uma vez era reproduzido um profundo processo de exclusão, 

reforçando “que um número cada vez maior de usuários realizasse suas viagens a pé, 

pois não possuíam condições de pagar regularmente pela passagem de ônibus” 

(BALBIM, 2003, p.318). 

No decorrer do presente trabalho a temática ligada ao transporte coletivo por 

ônibus será aprofundada, quando será demonstrado um panorama da desigual 

distribuição espacial do sistema de transporte coletivo por ônibus e Alternativo da 

cidade do Natal.   

Natal inicia o século XXI com uma população de quase 800 mil habitantes e 

uma frota superior a 260 mil veículos (DETRAN, 2007, p.26). O processo de 

crescimento urbano da capital potiguar torna-se evidente na Zona Sul da cidade, 

aproveitando os notáveis investimentos realizados em fluidez no final dos anos 1990 e 

primeiros anos do século XX e passava também a ocorrer em outras porções da cidade, 

apesar da ainda existente hegemonia econômica desta região. 

Assim, a região Norte da cidade, área anteriormente pouco visualizada para 

investimentos diretos do capital varejista mais sofisticado, passava a ter maiores 

aplicações de recursos e concentração espacial do consumo varejista, particularmente 

nos grandes eixos viários destas regiões, como a Avenida João Medeiros Filho e 

Tomaz Landim. Como vimos há pouco, o reforço da fluidez destas vias a partir da 

conclusão da ponte rodoviária sobre o Rio Potengi no ano de 2007, facilitava ainda 

mais os fluxos dos setores econômicos hegemônicos, particularmente os setores 

turísticos e do comércio varejista. Dentre os grandes estabelecimentos que se instalam 

neste período destaca-se o supermercado Carrefour e o Norte Shopping, no ano de 

2007 e no ano seguinte o Atacadão, primeiro grande estabelecimento atacadista da 

região norte da cidade. 

Tais estabelecimentos atendiam uma região que atraia um número cada vez 

maior de pessoas com um poder aquisitivo mais elevado, que exigem serviços 

sofisticados e está concentrado nas proximidades dos grandes eixos viários da região 
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norte da cidade, principalmente na João Medeiros Filho, onde se instalaram estes três 

grandes estabelecimentos comerciais. Este processo, assim como ocorreu na região 

Sul da cidade, encarecia o solo desta “área luminosa” da Zona Norte, levando a 

população mais carente a morar nas “áreas opacas” da região ou em municípios 

vizinhos, como São Gonçalo do Amarante e Extremoz, reforçando o capital imobiliário, 

o qual constituía um relevante número de loteamentos e conjuntos habitacionais nestas 

regiões, ampliando o processo de fragmentação do espaço natalense e na sua área 

metropolitana em formação. 

O inicio do século XXI também é marcado pelo avanço do turismo, atividade 

econômica que já demonstrava uma grande força desde a década de 1990, mas que 

ainda se tornava mais evidente com os notáveis investimentos do capital internacional 

neste setor, através do financiamento de grandes obras de infraestrutura por 

organismos como o Banco Mundial (BIRD), o qual auxiliou na constituição do 

PRODETUR (Programa de Desenvolvimento do Turismo, comandado regionalmente 

pelo Banco do Nordeste) ou através da instalação de grandes hotéis diretamente 

ligados as redes internacionais (FONSECA, 2005, p.48). 

Durante a discussão do Código de obras (Lei 055/2004), como vimos 

anteriormente, aprofundava os pontos abordados pelo plano diretor de 1994 e dos 

Relatórios de Impacto de Vizinhança (1995) e Relatório de Tráfego Urbano (1997). O 

setor turístico demonstrava sua respectiva influência, por entrar em conflito com o setor 

imobiliário, flexibilizando exigências deste código, a fim de atender os seus interesses 

particulares, como o caso do índice de controle de gabarito. E isto ocasionou conflitos, 

especialmente com os residentes próximos a pontos que possuíam uma 

supervalorização do solo, como Ponta Negra, havendo menores exigências para as 

construções, “ameaçando o equilíbrio ambiental existente na região e a visualização de 

belezas naturais, como o Morro do Careca” (BORBA, 2007, p.132).  

Mas na verdade não era a “questão ambiental” que estava ameaçada com 

estas mudanças no controle de gabarito. O turismo, como afirmamos, é um setor 

econômico influente na cidade, perdendo divisas com uma maior quantidade de 

edifícios residenciais e comerciais nesta área litorânea. Estas edificações reduziriam 

consideravelmente o potencial de aproveitamento das amenidades naturais oferecidas 
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pelas praias, como no caso de Ponta Negra, área ambicionada pelo setor imobiliário. 

Assim, o controle de gabarito nestas áreas continuava rígido, assim como ocorreu em 

outras áreas da cidade. Este conflito de interesses de setores distintos do capital ficaria 

mais evidente no plano diretor de 2007, como veremos a seguir. 

O atual Plano Diretor de Natal (Lei 221/2007) teve a sua discussão iniciada em 

2004 e com sua vigência iniciada apenas no ano de 2007. Esta legislação regula o 

controle de Gabarito, ponto bastante controverso, o qual, como foi observado 

anteriormente, ocasionou relevantes discussões sobre algumas áreas ambicionadas 

pelos setores turístico e imobiliário na capital potiguar. Na praia de Ponta Negra, a mais 

relevante da capital potiguar, o setor imobiliário planejava construir edifícios residenciais 

nas proximidades do Morro do Careca, grande atração existente nesta. Tal proposição 

desagradava o setor turístico, pois prejudicava as trocas mercantis deste setor, que         

usava as amenidades para atrair um número cada vez maior de turistas. 

Neste conflito entre os dois setores, o estado acabou sendo o grande ponto de 

desequilíbrio do conflito. Utilizando os argumentos do setor turístico a fim de obter 

dividendos eleitorais, a prefeitura municipal se posicionou ao lado do setor turístico e 

conseguiu “derrotar” o setor imobiliário, mantendo o controle do gabarito nesta área da 

praia de Ponta Negra e em outras áreas com perfil semelhante no território natalense, 

demonstrando que “o estado é um agente relevante nas decisões e proposições 

realizadas nos usos e práticas espaciais” (BALBIM, 2003, p.215).  

Esta legislação urbanística também aprofundava outros temas relevantes para 

outros setores do capital natalense, como uma discussão direcionada ao “plano diretor 

de mobilidade urbana”, futuro documento que seria constituído a partir das resoluções e 

regulamentações existentes no plano diretor de 2007. Tal documento discutiria os 

diversos aspectos ligados à mobilidade e transporte “buscando modernizar a legislação 

ligada ao transporte e o trânsito na capital potiguar” (MELLO, 2008, p.117). Assim, o 

capital hegemônico teve notável relevância e influência para o texto a ser adotado no 

plano diretor de 2007 e também para o futuro plano diretor de mobilidade urbana. 

Desta forma, ampliando a discussão sobre tal temática,o transporte torna-se 

uma prioridade social, reafirmando a priorização da circulação dos pedestres e das 

bicicletas nas vias da cidade, além da regulamentação dos fluxos de veículos de carga, 
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causando sérios transtornos para a fluidez nas principais vias da cidade. Finalmente 

também foi sugerida uma adequação da rede viária principal com vistas à melhoria do 

desempenho da rede de transporte coletivo, em termos de rapidez, conforto, segurança 

e custos operacionais, considerando, para isto, a hierarquização do sistema viário 

definida desde o plano diretor de 1994, não sofrendo modificações no plano diretor de 

2007 (AQUINO, 2004, p.326). 

A manutenção da hierarquização demonstrada no plano diretor da cidade de 

1994 gerou controvérsias, pois para especialistas em transporte acabava não 

observando as consideráveis mudanças ocorridas nos novos papéis desempenhadas 

por algumas vias na coordenação e redirecionamento dos fluxos de pessoas e veículos 

da capital potiguar. (MELLO, 2008, p.110). 

 Algumas Avenidas como a Romualdo Galvão, situada entre os bairros de 

Lagoa Nova e Tirol exemplificavam esse novo direcionamento viário que estava sendo 

constituído na cidade. Esta via, apesar de não possuir a mesma extensão que as 

Avenidas Salgado Filho e Prudente de Morais, acabam ficando num sentido paralelo a 

estas justamente numa região que possui uma das maiores dinâmicas produtivas 

atualmente observadas em Natal, com a presença de grandes estabelecimentos 

varejistas, como o Shopping Midway Mall (este localizado entre as Avenidas Salgado 

Filho, Bernardo Vieira e Romualdo Galvão). Além disso, cerca de 15 linhas de ônibus 

intermunicipais e 12 linhas de transporte opcional de Natal passaram a circular nesta 

Avenida, reafirmando sua relevância como eixo viário de ligação para este grande 

estabelecimento varejista. 

Este empreendimento comercial, inaugurado em 2005, remodelou os fluxos não 

somente na área localizada, mas na cidade como um todo, pois um grande número de 

pessoas passou a se dirigir cotidianamente ou esporadicamente para aquela área, 

acentuando as dificuldades com relação ao sistema de transporte coletivo, 

particularmente as linhas utilizadas para interligar as porções Norte e Sul da cidade, 

onde, conforme observado anteriormente permaneciam com uma estrutura semelhante 

à utilizada desde os anos 1980 (MELLO, 2008, p.112).  

Apesar desta ampliação nos fluxos de veículos desta Avenida e a respectiva 

ampliação da influência desta para o sistema viário principal natalense, a prefeitura e os 
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técnicos responsáveis pelo texto do novo plano diretor, acabaram “não corroborando 

com as sugestões advindas de técnicos e engenheiros que esta via deveria ser incluída 

no sistema estruturante, deixando esta no status de via coletora” (MELLO, 2008,p.114).  

Este direcionamento dos técnicos da prefeitura em deixar a Romualdo Galvão 

na categoria de via que apenas “Apóia circulação das estruturais”, acaba contradizendo 

o próprio plano emergencial realizado pela prefeitura, no qual transformou a Romualdo 

Galvão em um dos principais corredores de transporte urbano da cidade, “não sendo 

apenas um mero complemento de direcionamento de fluxos da Avenida Salgado Filho, 

mas sim uma Avenida que tinha seu papel amplificado na sistematização viária 

Natalense” (MELLO, 2008, p.114).  

A construção do Shopping Midway, já nos limites da Zona Sul com a Leste e a 

ampliação no número de grandes estabelecimentos comerciais na Zona Norte, 

demonstrava que os fluxos de mercadorias, pessoas e veículos existentes na cidade já 

não se concentravam apenas nas grandes vias estruturantes originalmente utilizadas 

pelos estabelecimentos que chegaram à cidade nos anos 1990.  Evidencia-se uma 

busca para desconcentrar os fluxos para outras áreas onde havia maiores 

possibilidades de ocorrência desta fluidez e conseqüente reprodução do capital, não 

deixando, porém, de utilizar fortemente as grandes vias já estruturadas para a fluidez 

do capital desde os anos 1990, como a Avenida Salgado Filho. Esta dispersão de áreas 

atrativas para o capital hegemônico, também gerava a ocorrência de novos pólos 

geradores de tráfego, “os quais geravam a necessidade de aprofundar a compreensão 

das lógicas capitalistas de produção e sua respectiva distribuição de infraestruturas 

viárias na cidade” (KRUGUER, 2004, p.92). 

Após este detalhamento de todos os grandes planos e projetos direcionados 

relacionados à questão da sistematização viária da cidade de Natal, percebe-se que 

estes, mesmo com os notáveis detalhamentos realizados e a coleta de relevantes 

dados relacionados à fluidez e a configuração viária da cidade, acabaram não 

conseguindo acompanhar, paradoxalmente, a dinamização destes fluxos, pois como 

afirmou Balbim (2003, p.197), “os planos urbanísticos não atendem a uma mera 

adequação dos engenheiros de tráfego, mas as dinâmicas produtivas transpostas para 

o território e pelos seus agentes”. Milton Santos (2002, p.47) também afirma que o “(...) 
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o planejamento urbano convencional trabalha a partir das mesmas falsas premissas e 

dá voltas em torno de si mesmo, sem encontrar uma saída que seja de interesse de 

boa parte da população”. 

Assim, observando este novo quadro de dispersão produtiva e aceleração da 

fluidez natalense, há a proposição, no plano diretor de 2007, da criação de um grupo de 

estudos que envolvesse Natal e cidades da região Metropolitana a fim de discutir sobre 

a constituição de um plano integrado de transportes de Natal e região metropolitana, 

amplificando as discussões realizadas no plano de transportes de 2001 e que também 

atendesse esta lógica imposta pelo capital hegemônico.  

Como será observado no capítulo a seguir, ficava evidente que havia uma 

produção corporativa da cidade, onde o cidadão ficava cada vez mais privado de suas 

garantias básicas, inclusive da própria garantia de ser um cidadão. (BALBIM, 2003, 

p.210). Esta dispersão nas relações hegemônicas na capital natalense e nas cidades 

adjacentes demonstrava que as relações econômicas não eram influenciadas apenas 

pela fluidez, pois estas possuíam “um novo sistema da regulação se levanta e ganha 

um papel reitor nas relações sociais, sem o qual não se entende os fenômenos 

espaciais. (SANTOS, 1994, p.49). Essa nova regulação possui os avanços ocasionados 

pelo atual meio técnicos- científico - informacional como uma das premissas basilares 

para a reprodução do capital. Tal discussão será aprofundada a seguir. 

 

7. O QUARTO PERÍODO (2008-): O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTES DA 

REGIÃO METROPOLITANA E OS PROJETOS VIÁRIOS PARA A COPA DO MUNDO 

DE FUTEBOL FIFA 2014 

 

Como havia sido citado anteriormente, no ano de 2008 há o inicio da 

elaboração do plano diretor de mobilidade urbana da Região Metropolitana, sendo 

designada uma equipe técnica que discutiria o projeto em cada uma das cidades que 

compõe a Região Metropolitana Natalense. Ficava evidente que o plano possuía sérias 

dificuldades para a sua respectiva consolidação e conclusão, pois há diversos 

interesses contidos neste documento, como o caso das modificações propostas para o 

transporte coletivo por ônibus, onde se propõe, dentre outras coisas, um 
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redirecionamento definitivo das linhas de ônibus, com a ampliação no número de 

veículos e linhas em trechos com maior atração de passageiros, como as linhas 

direcionadas para a Zona Sul e a proposição de uma tarifa de ônibus única ou uma 

integração entre o sistema utilizado nas diversas cidades da região metropolitana, algo 

“que não satisfazia os interesses dos empresários de ônibus, temerosos com possíveis 

prejuízos que poderiam ocorrer com tal medida “ (MELLO, 2008,p.182). 

Além dessas dificuldades, a unificação dos controles de gabarito e a 

conseqüente equivalência nos usos do solo nas cidades componentes dificultavam 

qualquer possibilidade de consolidação de um sistema integrado, pois os interesses do 

capital imobiliário de possuir facilidades para a constituição de loteamentos e conjuntos 

habitacionais, algo que se tornava mais freqüente, particularmente nas cidades mais 

distantes desta região, como Ceará - Mirim São José de Mipibú e Nísia Floresta 

poderiam ser dificultados caso fosse ampliado às limitações ao controle de gabarito e 

ao uso do solo, “ocasionando o risco de desvalorização de terrenos, algo que não era 

pretendido pelo grande capital imobiliário” (MELLO, 2008, p.183) 

Desta forma, tal aspecto do plano diretor acabar se transformando em mera 

carta de intenções, uma vez que tal principio urbanístico não poderia, no ponto de vista 

jurídico, se sobrepor aos planos  diretores e demais documentos urbanísticos ratificados 

por cada um das cidades componentes da Região Metropolitana, esvaziando ainda 

mais as possibilidades de aplicabilidade dos princípios discutidos no plano diretor da 

Região Metropolitana de Natal. 

Logo, apenas os pontos relacionados ao transporte e o capital imobiliário 

tenham alguma possibilidade de validade e, em geral, sendo focados para uma 

utilização por parte do capital hegemônico para a capital potiguar, “uma vez que se 

buscavam maneiras de flexibilizar pontos delimitados por legislações anteriores que 

dificultassem as trocas mercantis dos grandes setores hegemônicos existentes na 

capital potiguar” (MELLO, 2008, p.186). 

Ao serem direcionados recursos específicos do ministério das cidades para a 

criação do grupo técnico, elaboração e execução do projeto ficava evidente que o plano 

só servia para que as cidades pudessem ter mais recursos financeiros para a realização 

de obras estruturantes, especialmente as ligadas ao sistema viário. Foi desta forma que 
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a prefeitura de Parnamirim obteve recursos para a conclusão do Viaduto Trampolim da 

Vitória e, particularmente, dos acessos deste com os grandes eixos viários da cidade. 

Tal fixo foi o primeiro grande sistema de movimento da cidade, no ano de 2008, o qual 

facilitava as ligações da BR 101 e BR 304 para a cidade. 

Também devem ser destacados os pontos específicos do plano diretor 

direcionados ao transportes coletivos por ônibus, onde as empresas que operam o 

sistema em Natal realizaram estudos tão detalhados com os realizados no plano diretor 

de 2001, buscando, porém, regulamentar alguns destes pontos como normas a serem 

válidas a partir de projetos de lei e emendas nos planos urbanísticos já existentes. 

Assim, propostas de readequação das linhas de ônibus, redução nas linhas de 

ônibus que eram direcionadas a região central da capital potiguar, algo que já era 

discutido desde as proposições citadas em legislações urbanísticas anteriores pareciam 

que finalmente seriam colocadas em prática. Desta maneira, há a criação de um 

capitulo especifico para tratar do sistema de transporte coletivo por ônibus na cidade do 

Natal, atendendo diretamente os interesses do grande capital do setor, que buscava 

obter maior lucratividade na operação do sistema natalense de transportes. 

Durante as discussões e pesquisas realizadas pelo plano diretor, foram 

elaborados gráficos e tabelas que mostravam a situação do sistema de transporte na 

região, incluindo os pólos de atração, a origem-destino dos passageiros e os índices de 

ociosidade do sistema de transportes. Apesar de ainda serem discutidos diversos 

pontos abarcados pelo projeto do plano diretor, o grupo gestor deste concluiu em 2009 

os estudos direcionados a readequação do transporte metropolitano. Antes de 

demonstrar as considerações realizadas pelo grupo que elaborou o plano diretor de 

transportes, serão demonstrados os atuais dados basilares do sistema existente na 

capital potiguar.  

A cidade do Natal possui na atualidade, 92 linhas de ônibus, sendo 75 linhas 

regulares e 17 linhas alimentadoras ou linhas circulares. Estas linhas são operadas por 

7 empresas de ônibus: Guanabara, a pioneira no serviço de transporte público por 

ônibus,  Cidade do Natal (antiga Cidade das Dunas), Santa Maria, Reunidas, Via Sul, 

Riograndense e Conceição. Cada uma destas empresas possui uma área 

predominante de atuação, destacando a Guanabara e Reunidas, as duas maiores 
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empresas do sistema, operando mais de 2/3 de suas linhas na Zona Norte (ZN), local 

de moradia e trabalho de relevante parcela do total natalense.   

Com relação à atual distribuição de linhas por áreas de origem e destino, 

observa-se que ainda há uma considerável concentração destas em direção à região 

central da cidade, localizada na Zona Leste (ZL) natalense, onde 28% do total de linhas 

com origem na Zona Norte (ZN) e 20% do total da Zona Oeste (ZO) se destinam a esta 

região. Os gráficos abaixo demonstram claramente esta tendência. Contudo, também 

se torna perceptível um número também considerável de linhas para a Zona Sul (ZS) 

natalense, totalizando 42% das linhas existentes, quando somados o número de linhas 

com origem nas outras três regiões da cidade. Tal incremento foi reforçado a partir de 

algumas mudanças realizadas no sistema de transporte coletivo pelos planos 

urbanísticos a partir da década de 1990. 

 

Gráfico 1. Origem – Destino das linhas de ônibus Regulares existentes em Natal 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Sobre as linhas alimentadoras e circulares, totalizando cerca de 20% do total de 

linhas existentes em Natal, há uma notável concentração de origem e destino destas na 

Zona Norte (ZN), dado reforçado pela crescente dinâmica comercial da região e pela 

própria deficiência do sistema de transportes por ônibus, levando os passageiros a 
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utilizarem tais linhas como meio de integração para que estes possam chegar a outros 

destinos na região, especialmente as Avenidas João Medeiros Filho e Tomaz Landim, 

pontos de fluxo das linhas. 

 

Gráfico 2 - Origem – Destino das linhas de ônibus alimentadoras e circulares de 

existentes em Natal 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

No que se diz respeito ao transporte opcional ou alternativo, há 28 linhas no 

atual sistema, as quais seguem as normas estabelecidas pelo sistema em 2002, após a 

discussão realizada pelo plano diretor de transportes de 2001. Assim, estas linhas não 

podem percorrer além de 40% da rota estabelecida para os ônibus. Nas principais 

avenidas do sistema viário principal, como a Avenida Bernardo Vieira, Salgado Filho e 

Roberto Freire, estes podem circular apenas pequenos trechos, concentrando os 

grandes fluxos de passageiros da cidade nos transportes por ônibus, “atendendo, 

assim, aos interesses dos empresários de ônibus e não aos interesses da população 

que necessita destes serviços” (MELLO, 2008, p.87). 

Apesar destas limitações, o quadro de distribuição das linhas possui algumas 

semelhanças com relação ao existente no transporte por ônibus. Desta maneira, 64% 

(quase 2/3) do total de linhas advindas da Zona Norte (ZN), Zona Sul (ZS) e Zona 
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Oeste (ZO) possuem como destino a Zona Leste (ZL), especialmente a área central da 

cidade (Ribeira, Cidade Alta e Alecrim). 

Dentre as peculiaridades do sistema, destaca-se o fato de existirem linhas com 

origem na Zona Sul e destino na Zona Norte (14% do total), refletindo a pouca 

existência deste tipo de rota no transporte regular por ônibus. Além disso, todas as 

linhas direcionadas à região central da cidade possuem a Avenida Afonso Pena, a qual 

atravessa os bairros do Tirol e Petrópolis, como rota obrigatória.  

Esta avenida possui uma notável concentração de serviços de Saúde privados 

da capital potiguar, especialmente as especialidades médicas consideradas de alta 

complexidade, como cardiologia, neurologia, nefrologia, dentre outras. No período 

anterior a regulamentação do transporte opcional, tal via não possuía linhas de ônibus 

direcionadas a esta, só tendo essa cobertura realizada a partir da regulamentação 

deste sistema, garantindo a necessária fluidez necessária ao setor privado ligado a 

área médica.  

 

Gráfico 3 - Origem – Destino das linhas de transporte alternativo/opcional de 

existentes em Natal 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

 

Iniciando a discussão dos dados relacionados à pesquisa realizada pelo plano 

diretor de transportes da região Metropolitana, especialmente referentes aos dados da 

cidade do Natal, observa-se no que se diz respeito à origem-destino, nota-se que havia 

um número considerável de passageiros que embarcavam na porção Norte da capital 
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potiguar, tendência já demonstrada por outros planos urbanísticos. Esta região, como 

fora visto anteriormente, possui metade da população da capital potiguar, tendo, 

também, um considerável contingente populacional que dependia do transporte coletivo 

para a realização dos deslocamentos diários. 

Sobre o destino desses passageiros, também fica evidente que a Zona Sul era 

o principal destino dos passageiros advindos de outras regiões da cidade, mesmo em 

algumas destas não possuindo a quantidade necessária de linhas de ônibus que 

pudessem atender a crescente demanda de passageiros.  

Tal aspecto é reforçado pelo fato de grande parte dos estabelecimentos 

comerciais estarem localizados nesta região. Para se ter uma idéia da relevância para o 

contexto natalense, a região, denominada por Petronilo (2007, p.16), de “Espaço 

Central das atenções”, formada pelas Avenidas Salgado Filho, Roberto Freire e parte 

das Avenidas Hermes da Fonseca e Bernardo Vieira e adjacências possui mais de 2/3 

do total de estabelecimentos registrados na Junta Comercial do Rio Grande do Norte 

(JUCERN), sendo, logo, a área onde se concentra “grande parte dos serviços públicos 

e comerciais da cidade, como o Centro Administrativo, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), os grandes Shoppings, Supermercados e outros 

estabelecimentos varejistas e atacadistas” (PETRONILO, 2007, p.18). 

Logo, torna-se perceptível que esta área possui esta atração como pólo de 

destino tanto de usuários de tais serviços como também de trabalhadores destes, 

principalmente advindos da região Norte da capital potiguar. 

 Uma pesquisa realizada pelo sindicato dos comerciários do Estado também 

demonstra que mais de 40% do total de trabalhadores sindicalizados está concentrado 

nesta área denominada de “Espaço Central das atenções”, reforçando o fato desta 

porção da Zona Sul da capital potiguar possuir um grande fluxo de trabalhadores em 

direção aos estabelecimentos existentes nesta região, tais como os Shoppings Midway 

Mall, Natal Shopping, Via Direta e Cidade Jardim, além das redes atacadistas, como o 

Makro, SAM´S Clube e Atacadão, e varejistas de Supermercados, como o Nordestão, o 

Carrefour, o Bompreço e o Extra (PETRONILO, 2007, p.22). 
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FIGURA 6 – ORIGEM (“SOBE”) E DESTINO (“DESCE”) DAS LINHAS DO SISTEMA 

DE ÔNIBUS DA CIDADE DE NATAL 

 

Fonte: SEMOB, 2010. 
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Com relação aos pontos de maior concentração de fluxos de passageiros de 

transporte coletivo por ônibus e opcionais, segue-se a tendência demonstrada no dado 

analisado anteriormente, onde as grandes vias de articulação entre as Zonas Norte e 

Sul da cidade concentram o maior fluxo de passageiros, destacando-se as Avenidas 

Tomáz Landim e João Medeiros Filho, na Zona Norte e as Avenidas Salgado Filho e 

Engenheiro Roberto Freire, na Zona Sul.  

Estas quatro avenidas fazem parte do eixo viário principal, delimitado pelos 

planos diretores de 1994 e 2007, estão sinalizadas com gráficos mais esparsos, 

grossos, em comparação com as demais Avenidas da cidade. Paralelamente a isto, 

apesar da região Leste da cidade possuir uma considerável quantidade de linhas de 

ônibus e opcionais, nota-se que o fluxo direcionado a esta região é mais reduzido que o 

existente para porção Sul da cidade, destacando-se particularmente o eixo formado 

pelas Avenidas Coronel Estevam e Rio Branco, ligando a Região Norte e Oeste da 

cidade com a área central da cidade (Alecrim, Cidade Alta e Ribeira). 

Ao observamos novamente esta freqüência de fluxos com o número de fixos, 

nota-se que onde há uma maior existência de fixos que atraiam movimento é 

justamente onde se encontram os maiores fluxos. Percebe-se, portanto, que “a 

convergência de movimentos e momentos acentua fluidez, pois caso isso não aconteça 

se perde competitividade e capacidade para investimentos” (MOLINA, 2003, p.512). 

Após concluir estes dois primeiros dados diretamente relacionados ao 

transporte público de passageiros por ônibus e opcionais na capital potiguar, torna-se 

evidente a concentração espacial de serviços sofisticados em áreas consideradas 

“luminosas” da cidade, possuindo grande poder de atração dos fluxos internos do 

território natalense, contendo uma evidente concentração de sistemas de movimento 

viário que permitam a maior fluidez para o capital hegemônico. Tal fato é reforçado pela 

premissa “das ações só ocorrem com técnicas e normas, particularmente no complexo 

contexto da atualidade, dominado pela hegemonia da técnica, ciência e informação no 

espaço” (BALBIM, 2003, P.282). 

Contudo, o mesmo autor (2003, p.211), afirma também sobre a cautela que se 

deve ter com relação à análise de tais dados estatísticos, uma vez que “no atual meio 

técnico, onde os indivíduos apresentam diversas possibilidades de deslocamento, os 
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cálculos do número de viagens para um lugar revelam apenas um índice, nem sempre 

sendo a realidade cotidiana dos indivíduos. 

 

FIGURA 7 – PONTOS DE MAIOR CONCENTRAÇÃO DE FLUXOS DO TRANSPORTE 

COLETIVO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE NATAL 

 

Fonte: SEMOB, 2010. 
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Outro ponto destacável no estudo estava no detalhamento dos pontos de maior 

fluxo e congestionamento existentes na capital potiguar, sendo analisados os fluxos 

advindos de veículos individuais, como carros e motos, e os fluxos advindos do 

transporte coletivo, realizado por ônibus e alternativos.  

No estudo também ficava evidente que uma considerável parcela das vias da 

cidade apresenta um “equilíbrio estável” em seus fluxos, terminologia utilizada para 

demonstrar que há fluidez plena nestas. Entretanto, ao serem analisadas as vias do 

eixo viário principal, nota-se que estas apresentam enormes dificuldades para a fluidez 

dos veículos que trafegam nestas vias. 

No que diz respeito à Avenida Salgado Filho, há uma considerável atração de 

fluxos que os estabelecimentos públicos e privados existentes nesta ocasionam. Na 

Avenida Tomaz Landim, nota-se tal fluxo intenso pelo fato da região Norte da cidade 

possuir apenas dois acessos rodoviários para a região, separada do restante da cidade 

pelo Rio Potengi, tendo a ponte de Igapó como acesso mais curto em direção a porção 

Sul da cidade. 

Estes dados fazem relembrar uma afirmação realizada por Souza (2001, p.236), 

sobre o complexo viário do IV Centenário, “previsto que tal obra atenderá 

satisfatoriamente o fluxo de veículos na região onde este se instalou durante os 

próximos 20 anos”. Contudo, percebe-se que em pouco mais de 10 anos após a 

afirmação, tal sistema de movimento viário já não consegue facilitar a fluidez 

plenamente, uma vez que há trechos com o tráfego “saturado”.  

Tal situação natalense pode ser sintetizada pela afirmação de Balbim (2003, 

p.201), quando este afirma que “as infra-estruturas construídas (viadutos, pontes) 

acabam servindo apenas como incentivo para o maior uso do transporte individual, 

reafirmando os interesses do capital hegemônico”. Corroborando tal afirmação, o 

mesmo autor (2003, p.201) também afirma que “este modo de fluidez acaba marcada 

por desigualdades sociais e espaciais, pois uns se deslocam rápido em detrimento da 

lentidão da maioria. O Transporte Individual acaba gerando lentidão para coletividade”. 
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FIGURA 8– PONTOS DE MAIOR FLUXO DE VEICULOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

NA CIDADE DE NATAL 

 

Fonte: SEMOB, 2010. 
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Após estas discussões realizadas a partir dos gráficos realizados pelo 

levantamento preliminar do plano diretor de transportes de 2008, nota-se claramente 

que apesar da apresentação da atual situação existente no espaço natalense, 

“percebe-se que não há grande interesse em revelar as dificuldades de acesso e 

mobilidade a que estão submetidos os mais pobres” (BALBIM, 2003, p.211). Tal 

situação reforça o fato do espaço natalense ampliar sua fragmentação e desigualdade, 

onde apenas determinadas parcelas da população podem ter possibilidades de escolha 

para a realização de seus deslocamentos. 

Desta forma, torna-se ainda mais evidente que os grandes sistemas de 

movimento viário e o sistema de transporte público por ônibus e opcional “só garantem 

fluidez ao capital hegemônico e seus semelhantes” (BALBIM, 2003, p.239), onde até 

mesmo adequações nos pontos de parada do transporte coletivo são realizadas para 

facilitar o acesso ao estacionamento dos grandes estabelecimentos varejistas, algo que 

ocorreu no ano de 2010 no Shopping Via Direta e Natal Shopping, ambos localizados 

na Avenida Senador Salgado Filho, um dos principais eixos viários da cidade. 

Tal situação de segregação e fragmentação sofre um incremento ainda maior 

após a escolha de Natal como subsede da copa do Mundo de futebol da FIFA a ser 

realizada no ano de 2014.  Tal escolha começou a ser fomentada a partir da indicação 

de Natal como uma das possíveis 12 subsedes a serem escolhidas pela FIFA, 

atendendo a interesses de setores dominantes e influentes para a economia natalense, 

especialmente o setor turístico.  

Assim, esse setor do capital hegemônico possui uma grande representatividade 

econômica para a manutenção de considerável parcela da população natalense, 

correspondendo a mais de 25% da população economicamente ativa do município 

(SEBRAE, 2010, p.46). Além disso, dos 10 maiores contribuintes do ISS (Imposto sobre 

serviços de qualquer natureza), uma relevante contribuição tributária municipal, 4 são 

diretamente ligados ao setor turístico, demonstrando a “força deste setor que faz 

movimentar profundamente o quadro econômico natalense (FONSECA, 2005,p.50). 

 Com o “apoio” individual de instituições turísticas nacionais e internacionais, 

especialmente as grandes agências e redes hoteleiras, associado ao apoio não menos 

restrito das associações de classe ligadas ao setor turístico, houve uma maior pressão 
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para que o poder municipal e estadual aprofundasse projetos urbanísticos direcionados 

para a criação de condicionantes que atendesse plenamente as ações a serem 

realizadas durante este evento planetário. 

Portanto, como havia ocorrido anteriormente, na implantação de determinados 

estabelecimentos comerciais varejistas no espaço natalense, o estado possui um 

relevante papel, particularmente para a adoção da necessária infra-estrutura para a 

realização do evento. Assim, linhas especiais de financiamento são adotadas, além de 

projetos diretamente ligados a fluidez, “facilitando o deslocamento dos participantes do 

evento esportivo para o local de realização deste” (NATAL, 2009, p.46). 

Após esta articulação realizada entre o Estado e o capital hegemônico turístico, 

Natal oficializa a sua candidatura e o poder público (Estado), através da Prefeitura 

Municipal, elabora um “Projeto de Mobilidade Urbana para a Copa do Mundo de Futebol 

de 2014”, complementado pelo “RITUR da Arena das Dunas”. Ambos direcionam as 

ações estatais que garantam a fluidez para a circulação desta “mercadoria-esporte”, 

através da construção de mais de 15 novos sistemas de movimento em pontos 

estratégicos da cidade, além de facilidades fiscais para as empresas diretamente 

envolvidas no evento, com o intuito de “gerar desenvolvimento e empregos para a 

cidade” (NATAL, 2009, p.47). 

Além disso, para reforçar ainda mais o pode da candidatura, o futuro plano 

diretor de mobilidade urbana de Natal e Região Metropolitana também se tornava parte 

da estratégia de gerar garantias para realização do evento, tendo as discussões 

relacionadas ao trânsito, ao tráfego de veículos e ao transporte coletivo por ônibus e 

opcionais diretamente relacionado ao futuro evento esportivo. Os projetos de sistemas 

de movimento viário propostos no plano diretor de mobilidade urbana, como o 

prolongamento da Prudente de Morais também eram relacionados nas ações 

necessárias a realização do evento. 

Desta forma, foram projetados 18 grandes projetos de intervenções viárias 

diretamente relacionadas à realização da Copa do Mundo de Futebol na capital 

potiguar. A maior parte destes havia sido projetada especialmente para a utilização 

durante o evento, não havendo, portanto, uma discussão sobre estes no inicio da 

elaboração do plano diretor de mobilidade urbana da Região Metropolitana de Natal no 
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ano de 2008. Estes projetos estão descritos na tabela abaixo, e, nas páginas seguintes, 

será possível visualizar figuras que demonstram com mais detalhes algumas destas 

proposições relacionados a estes futuros sistemas de movimento viário, projetados para 

a capital potiguar. 

  

TABELA 3 – DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE MOVIMENTO VIÁRIO PROJETADOS 

PARA COSNTRUÇÃO ATÉ O ANO DE 2014 EM NATAL/RN 

 

Obra Descrição das obras Valor, em 
milhões 
de Reais 

1 Implantação do acesso entre o novo aeroporto de São Gonçalo a BR 406 15 
2 Corredor Estrutural Oeste (Av.Raniere Mazzili/Capitão Laureano/BR 226) 39,5 
3 Reestruturação do Complexo viário em frente à Urbana 36,1 
4 Reestruturação Geométrica da Av. Capitão Mor - Gouveia e construção 

de Pontilhão elevado e viaduto 
23 

5 Entroncamento da Av. Capitão Mor Gouveia com a Av.Prudente de 
Morais 

26,12 

6 Entroncamento da Av.Prudente de Morais com Rua Raimundo Chaves 18,2 
7 Entroncamento da Av.Prudente de Morais com Av.Lima e Silva 75,4 
8 Entroncamento da Avenida Lima e Silva com Romualdo Galvão 21,6 
9 Entroncamento da Avenida Salgado Filho com a Marginal da Av.Salgado 

Filho 
9,2 

10 Entroncamento da Av. Capitão Mor - Gouveia (trecho Anel viário do 
Campus) com a Av. Salgado Filho 

28,3 

11 Entroncamento da Av.Eng. Roberto Freire com a Av.Ayrton Senna 20,4 
12 Entroncamento da Av.Eng. Roberto Freire com a Rua Missionário Gunnar 

Vingren 
20,8 

13 Entroncamento Av.Eng.Roberto Freire com a Via Costeira 15 
14 Implantação de Plataformas de Embarque e Desembarque de 

Passageiros de Transporte Coletivo 
13,3 

15 Implantação e reestruturação de passeios públicos e sinalização 15 
16 Prolongamento da Avenida Prudente de Morais 10,58 
17 Reestruturação geométrica da Avenida Antônio Basílio, inclusive 

construção de Pontilhão elevado e viaduto 
23 

18 Reestruturação geométrica da Av. Amintas Barros e construção de 
pontilhão elevado 

19,5 

 VALOR TOTAL 439,5 
FONTE: NATAL/SEMOB, 2010. 
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Figura 9: Projeto de readequação viária do Entroncamento das Avenidas Romualdo 

Galvão, Lima e Silva e Prudente de Morais. (NATAL/ OFICINA CONSULTORES, 2009). 

 

 

Figura 10: Projeto de readequação viária do Entroncamento das Avenidas Engenheiro 

Roberto Freire e Ayrton Senna. (NATAL/ OFICINA CONSULTORES, 2009) 
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Figura 11: Projeto de readequação viária do Entroncamento das Avenidas Salgado 

Filho e Capitão Mor - Gouveia. (NATAL/ OFICINA CONSULTORES, 2009). 

 

 

Figura 12: Projeto de readequação viária do Entroncamento das Avenidas Engenheiro 

Roberto Freire e Via Costeira. (NATAL/ OFICINA CONSULTORES, 2009). 

143 



                                                              Os Grandes Sistemas de Movimento viário em Natal/RN. 

                                                                                                                            IAPONY RODRIGUES GALVÃO 

Como se torna perceptível, ao observar a localização Geográfica dos sistemas 

de movimento viário projetados, a maior parte está situada nas adjacências da futura 

arena esportiva. Contudo, alguns outros projetos que possuem diretamente ligação com 

a fluidez estão localizados até mesmo além dos domínios da cidade de Natal, como o 

caso das obras de acesso ao novo Aeroporto Internacional de Natal, localizado na 

vizinha cidade de São Gonçalo do Amarante. 

 

 

Figura 10: Projeto do sistema viário de acesso para o Aeroporto Internacional de São 

Gonçalo do Amarante. (DER/ OFICINA CONSULTORES, 2009). 

 

Assim, a constituição destes projetos urbanísticos de apoio à estrutura 

necessária para a realização do evento, associados ao grande parque hoteleiro 

existente na cidade, “condição essencial para a realização de grandes eventos (NATAL, 
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2009, p.52) e as articulações políticas realizadas pelos grupos turísticos internacionais 

que possuíam negócios na capital potiguar, fizeram com que Natal fosse incluída na 

lista definitiva das 12 sub-sedes a sediarem algumas das 64 partidas que serão 

realizadas durante a Copa do Mundo de Futebol da FIFA 2014, divulgada em 31 de 

Maio de 2009. 

A escolha de Natal para ser incluída como sub-sede demonstrou a força do 

capital turístico, especialmente o internacional, nos diversos usos impostos ao Espaço. 

Através da estrutura composta para a constituição de Natal como sede da Copa do 

Mundo, tendo relevante apoio do Estado, através das garantias dadas por este para a 

construção de grandes obras estruturantes e de uma legislação urbanística que daria 

amparo normativo a tais intervenções, houve a clara demonstração de como o Espaço 

é fragmentado pelo poder e os interesses das corporações.  

Como afirmam Santos (2002, p.23), ao discutir sobre o poderio do capital 

dominante, “as firmas hegemônicas (...) tomam lugar das instituições governamentais. 

(...) Mediante essa invasão descabida, a vida social é ilegalmente regulada em função 

de interesses privatistas”. 

 

 

Figura 11: Vista panorâmica do futuro Estádio Arena das Dunas. (OFICINA 

CONSULTORES/NATAL, 2009). 
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Após a escolha de Natal como sub-sede deste evento esportivo, houve a 

divulgação dos valores financeiros a serem utilizados para a realização do evento. Tais 

valores eram bastante elevados, tendo um total superior a 800 milhões de Reais, dos 

quais 439 milhões para a construção dos sistemas de movimento viário e quase 400 

milhões para a construção do Estádio intitulado “Arena das Dunas”, o qual se localizaria 

no mesmo local onde se encontra na atualidade o Estádio Machadão. Tais recursos 

seriam advindos, em boa parte, de fundos privados, cabendo ao estado a construção 

da estrutura, possuidora de um valor elevado e, como veremos mais a frente, com uma 

serventia questionável. 

Desta maneira, a fim de evitar possíveis desgastes políticos advindos destes 

gastos vultosos, o capital hegemônico turístico e o Estado utilizariam um recurso já 

conhecido por estes: a instituição de uma “psicosfera”, a qual já havia sido instituída 

desde quando Natal ainda era candidata. Utilizando “o discurso do progresso e 

desenvolvimento econômico”, as grandes corporações, juntamente com o estado, 

buscavam levar a população a aceitar fielmente os gastos públicos com estas obras 

controversas, alienando a população. Afinal, como afirmara Santos, (1994, p.13), a 

psicoesfera é o resultado das crenças, desejos, vontades e hábitos que inspiram 

comportamentos filosóficos e práticos e as relações interpessoais (...). 

Sobre estes recursos, as possibilidades existentes estavam nos  financiamentos 

diretamente realizado por organismos internacionais, além de recursos advindos do 

Governo Federal, sendo que este último era aplicado diretamente na constituição de 

grandes sistemas de movimento viário, algo semelhante ao que ocorreu durante a 

execução do Projeto Pró-Transporte, mas com uma “maior possibilidade de recursos 

em tempo mais reduzido, dado a relevância do evento” (NATAL,2009,p.56). 

Assim, as proposições realizadas no projeto de constituição do sistema viário 

que tivessem maior relação com o evento, teriam maiores facilidades para a liberação 

dos recursos, dado a “denominada prioridade que este evento merecia.” (NATAL, 2009, 

p.58). Na verdade, a prioridade realmente procurada era a de garantir ao grande capital 

a sua reprodução, como também passaria a ocorrer com o capital imobiliário, que 

utilizava a ampla valorização no preço do solo urbano trazida por este evento para 

aprofundar o processo de especulação imobiliária. 
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Outro aspecto, também previsto no plano de mobilidade para a copa do mundo 

de 2014, está na questão do transporte coletivo. Além da utilização de transportes 

coletivos por ônibus, há a proposição do uso de trens adaptados a distâncias mais 

curtas e com maior velocidade, denominado VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos), onde, 

segundo o projeto de mobilidade para a Copa do Mundo “aproveitaria a rede ferroviária 

pré-existente” (NATAL, 2009, p.63). 

Entretanto, torna-se relevante afirmar que tal medida, na verdade não teria 

grande utilização prática par o evento, uma vez que a rede ferroviária existente em 

Natal é reduzida, com apenas 18 km no ramal Sul (em direção a Parnamirim) e 37 km 

no ramal Norte (em direção a Ceará - Mirim), onde o terminal destes localiza-se na 

Ribeira, na área central da cidade, não possuindo a mesma dinâmica produtiva e o 

poder de atratividade, pelo fato desta área não conseguir competir com o moderno 

comércio varejista da Zona Sul natalense, como já vimos anteriormente. 

O interessante é que apesar do ramal em direção a Parnamirim possuir a 

denominação “Sul”, na verdade ele corta a Zona Oeste da cidade, passando na porção 

Sul da cidade apenas nas proximidades de Parnamirim. Esta região possui reduzidos 

indicadores sociais e uma desigual dinâmica socioeconômica, sendo considerada uma 

região “opaca” com relação ao restante da cidade. Na porção Norte, a linha férrea 

também corta regiões periféricas, “opacas”, tendo, porém, uma densidade e extensão 

maior que a existente na Zona Oeste 

A cidade de Natal já possui serviço regular de trem urbano há mais de 50 anos, 

mas este não recebeu os investimentos necessários para um maior aproveitamento e 

expansão do serviço. Os custos operacionais para a manutenção de um trem são 

menores do que o existente na manutenção de um ônibus ou microônibus utilizado para 

o transporte opcional, mas nunca houve a devida atenção por parte do poder público 

para a popularização do serviço. (RODRIGUES, 2006, p.79). 

Desta forma, o trem, um meio de transporte barato e eficiente para esta 

população carente, acabou “não conseguindo ter a mesma influência que o capital 

hegemônico representado pelo transporte coletivo por ônibus acabou possuindo, 

tornando-o cada vez menos utilizado e popular” (RODRIGUES, 2006, p.82), algo que 

pode sofrer uma mudança caso o projeto do VLT obtenha sucesso. 
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 No projeto do VLT lançado para a utilização na Copa de 2014 há a evidente pré-

determinação que este tenha o Estádio Arena das Dunas como ponto principal de 

passagem, mas também há o direcionamento de rotas para áreas pouco cobertas pelo 

sistema de transporte coletivo por ônibus, como o campus central da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, onde, na atualidade, só possui nove linhas de ônibus 

para atender a uma comunidade acadêmica que ultrapassa 50 mil pessoas diariamente. 

 Apesar de o projeto do VLT possuir a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte como um dos “bolsões de estacionamento” e tal transporte servir como meio de 

interligação para o Estádio, é possível que após a ocorrência do evento tal linha 

continue a ter uma considerável utilidade para facilitar as ligações da comunidade 

universitária com as regiões Norte e Oeste de Natal, carentes de um serviço mais 

adequado de transportes coletivos.  

É bem verdade que as grandes corporações do transporte coletivo por ônibus 

não possuem grande interesse neste sistema, por considerá-lo concorrencial, além de 

outros setores que poderiam perder os respectivos fluxos dirigidos a estes com a 

mudança na matriz basilar de transportes coletivos, mas não se deve esquecer que se 

o sistema de transporte coletivo realmente deseja buscar melhoras “para garantir um 

serviço mais digno à população natalense, a utilização do transporte sobre trilhos pode 

ser uma grande possibilidade a ser considerada” (RODRIGUES, 2006, p.96). Na página 

a seguir há um mapa representando a rede de transporte ferroviário urbano após a 

possível execução das obras do VLT para a copa do mundo de 2014, 

Os trechos finais do plano de mobilidade para a região metropolitana e o plano 

especificam para a copa do mundo afirmam que “as obras a serem construídas 

deixarão um grande legado a Natal, pois facilitarão o deslocamento da população” 

(NATAL, 2009, p.67). Tal premissa é questionável, uma vez que grande parte dos 

sistemas de movimento viário será direcionada para a Arena, e não para a cidade. 

 Além disso, mesmo sendo a arena localizada na zona Sul, apresentando maior 

concentração de fluxos comerciais, não há intervenções viárias diretas nas áreas 

indicadas pelo próprio plano diretor de transportes como problemáticas para a fluidez, 

necessária para a própria reprodução do capital. 
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Percebe-se novamente que o espaço é fragmentado e valorizado conforme as 

práticas impostas a este. Torna-se evidente, também, que “a figura do cidadão é 

praticamente inexistente, com as firmas se comportam impunemente e de forma 

abusiva. (SANTOS, 2002, p.23). Tratando especificamente do projeto da Copa do 

Mundo de 2014, há também claramente uma tendência já apontada por Santos (1996, 

p.65): “as ações são cada vez mais estranhas aos fins próprios do homem e do lugar”, 

algo que precisa ser mais refletido e discutido, para que possamos enxergar muito além 

de discursos e ideologias. 

 

MAPA 3 - REDE FERROVIÁRIA NATALENSE APÓS AS FUTURAS INTERVENÇÕES 

REALIZADAS PELO PROJETO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL FIFA 2014 

 

Fonte: NATAL / OFICINA CONSULTORES, 2009 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A compreensão da estrutura socioespacial de um lugar vai muito além de 

observá-la apenas a partir dos agentes que a envolvem. É necessário compreender que 

há interesses e condições muito mais amplas do que uma simples observação ou 

ponderação. Ao discutirmos sobre a fluidez, deve-se observar que esta pode ser 

carregada com ideologias e intencionalidades em que se incluem condições políticas, 

econômicas e sociais, e, no nosso atual período, onde a técnica, ciência e informação 

são premissas basilares, a fluidez torna-se consideravelmente necessária para 

reprodução do capital. 

Assim, para compreender os sistemas de movimento viário, não basta apenas 

observar a localização destes. É necessário também compreender como fora feita a 

construção daquele objeto técnico e quem tinha a intencionalidade sobre este. Nenhum 

objeto está colocado no Espaço apenas por um simples complemento, mas a partir de 

intencionalidades e especificidades, onde algumas estão mais evidentes e outras ficam 

mais obscuras, mas sempre possuindo este parâmetro basilar de compreensão. 

São as próprias técnicas que nos ajudam a compreender a constituição 

espacial de um lugar, “nos ajuda a historicizar, isto é, a considerar o espaço como 

fenômeno histórico a geografizar. A técnica é tempo congelado e revela uma história” 

(SANTOS, 1996, p.40). Além disso, estas, carregadas de ideologias e 

intencionalidades, indicam para quem elas serviram realmente: se a um propósito de 

coletividade ou apenas para a reprodução de uma mera parcialidade ou hegemonia.  

Ao observarmos os objetos técnicos que compõem uma cidade, um espaço 

fragmentado e desigual, tudo isso se torna mais claro. Muitas vezes aquele 

determinado Sistema de Movimento Viário, seja viaduto, ponte ou túnel, está colocado 

ali no Espaço sem aparentar possuir serventia alguma. Mas ao analisarmos a 

totalidade, observamos que estes possuem muitas mais funcionalidades e 

intencionalidades que os nossos olhos ou pensamento podem enxergar e nos fazem 

refletir como é absurdo vivermos num espaço tão fragmentado, desigual ou segregado. 

A capital do estado do Rio Grande do Norte possui esta desigualdade em seu 

território, mas ainda muito mais evidente que em muitas cidades. Muitos pesquisadores 

150 



                                                              Os Grandes Sistemas de Movimento viário em Natal/RN. 

                                                                                                                            IAPONY RODRIGUES GALVÃO 

e “cientistas sociais” podem até questionar tal premissa, pois, afinal, Natal possui 

indicadores sociais melhores que as demais capitais nordestinas vizinhas. Tais índices 

não refletem uma realidade que está escancarada aos nossos olhos, onde há Zonas 

bem especificas com altos índices de desigualdade, particularmente a Norte e a Oeste 

e outras áreas, como a Zona Sul, onde existe um número reduzido de habitações 

subnormais ou precárias e muitas vezes se ouvem interrogações de “forasteiros” 

localizados nos grandes hotéis internacionais da Via Costeira, questionando por onde 

se encontra os pobres desta cidade, pois este percorre vários quilômetros e não acha 

uma habitação precária ou um habitante humilde. 

A resposta, em muitos casos, está ao lado: basta observar quem está servindo 

este “forasteiro” no hotel. Ao questionar o trabalhador do estabelecimento hoteleiro, 

descobre-se que este mora nestas áreas segregadas pelo capital hegemônico 

natalense, não possuindo acesso àquelas belas paisagens vendidas pelo capital 

hegemônico, nas áreas “luminosas da cidade”, “sendo estas imagens distantes e 

confusas para aquele que olha tudo isso de uma janela de ônibus” (BALBIM, 2003, 

p.243). 

A analogia de Balbim (2003, p.243) demonstrada há pouco, sintetiza o espaço 

natalense: desigual e fragmentado, onde tal formação espacial inicia-se muito antes dos 

grandes supermercados e Hotéis internacionais se estabelecerem em Natal. No inicio 

do século XX, o primeiro plano urbanístico da cidade simplesmente esquivou-se em 

realizar um estudo normativo sobre o uso do solo nas áreas onde vivia a população 

mais humilde, se resumindo a sistematizar os bairros de Petrópolis (antiga Cidade 

Nova) e Tirol. Infelizmente esta tendência segregadora e fragmentadora estaria contida 

nos demais planos urbanísticos, tendo a complacência de um capital imobiliário 

hegemônico que buscava valorizar cada vez mais o solo urbano, utilizando os 

extensores instituídos pelo Estado como meio para este fim. 

Os sistemas de movimento da década de 1970, situados nas vias atualmente 

consideradas como as principais no sistema viário natalense já respondiam a esta 

demanda do capital hegemônico em aprofundar a sua lucratividade e levar o nascente 

capital mercantil varejista a encontrar o máximo de fluidez e lucratividade, ampliando 

cada vez mais a fragmentação e a desigualdade. A população carente seguia o rumo 
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de viver em áreas desprezadas ou pouco valorizadas pelo capital imobiliário, formando 

moradias subnormais ou loteamentos/ conjuntos habitacionais com o mínimo em 

estrutura viária e urbanística e o máximo de desafios a serem vencidos todos os dias 

por esta população carente, inclusive o desafio de conseguir se deslocar ao local de 

trabalho. 

Aliás, este deslocamento acabava sendo feito através de um transporte que não 

gerava possibilidades de escolha, pois eram “cheios e ruins; ruins e caros; caros e 

demorados (SANTOS, 1990, p.82). Os grandes empresários do capital ligado aos 

transportes coletivos por ônibus realizavam as rotas que achassem mais convenientes 

e lucrativas, levando Natal a possuir um quadro de transporte que somente agora passa 

a ser discutido com maior critério. 

O capital hegemônico avançava, aprofundando a sua estrutura, particularmente o 

varejista, como o ligado aos Supermercados e Shoppings Centers. Esse comércio 

direcionado e sofisticado ganha mais força na Natal das décadas de 1980 e 

principalmente na década de 1990, se concentrando na Zona Sul, onde havia a 

população com melhor poder aquisitivo e também concentrando as atenções das 

intervenções urbanísticas, como a construção de mais sistemas de movimento viário 

nesta porção da cidade e discussões mais aprofundadas nos planos urbanísticos, 

objetivando gerar cada vez mais fluidez.   

Paralelo a isso, a população mais pobre, que servia como mão-de-obra para os 

mais abastados, tinha que se contentar em morar numa área onde havia apenas um 

único acesso rodoviário, a qual mesmo após o seu processo de duplicação, continuava 

a dificultar a travessia deste enorme contingente em direção a porção Sul da cidade, 

representando um “espaço luminoso, bonito, moderno”, em contradição ao espaço 

“opaco, obscuro” da margem mais ao Norte do Rio Potengi, pejorativamente 

denominada de “outro lado do rio”.  

Esta população mais humilde comprava mercadorias na antiga área central da 

cidade, mas a população que possuía maior poder aquisitivo realizava as suas relações 

comerciais em áreas com amplo estacionamento, facilidades para o deslocamento e 

muita segurança. A cidade de Natal se transformava cada vez mais. 
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Ficava cada vez mais evidente que as transformações na cidade eram feitas 

apenas para atender uma parcela reduzida da população e modificações realizadas 

com o argumento de atender a toda comunidade, na verdade atende a apenas um setor 

em especial. Os planos urbanísticos da década de 1990 e do inicio do século XXI só 

reforçavam esta tendência e intervenções urbanísticas realizadas sob a chancela da 

prefeitura, mas com o forte argumento imposto por um setor hegemônico se tornavam 

muito freqüentes.  

E a atual situação da Avenida Bernardo Vieira reflete sobre este processo de 

constituição desigual que era operado pelo grande capital, o qual interferia diretamente 

na manutenção de uma fluidez benéfica para este e para os poucos que podem 

alcançá-lo. 

Esta Avenida, principal eixo de ligação entre as porções Sul e Norte da cidade, 

possuía até o inicio do século XXI uma ocupação do solo baseada em pequenos 

estabelecimentos comerciais, uma vez que esta, apesar de fazer a ligação entre a 

porção Norte-Sul da cidade, não correspondia à mesma atenção dada pelo capital 

hegemônico a áreas “luminosas” da Zona Sul, como a Avenida Salgado Filho.  

Assim, mesmo com a Av.Bernardo Vieira possuindo mais de 1/4 de todas as 

linhas de ônibus da cidade e servindo de ligação para mais da metade da população 

natalense, o grande capital hegemônico, particularmente grandes estabelecimentos 

atacadistas e varejistas não possuíam uma notável atenção para esta área, 

considerando mais relevante investir nas áreas da Zona Sul adjacente aos grandes 

sistemas de movimento viário e a Avenida Roberto Freire e Salgado Filho/ BR 101. 

Este quadro passava a sofrer uma grande alteração, pois em 2006 a empresa 

“Oficina Consultores”, responsável pelo Plano diretor de transportes para Natal em 

2001, iniciou um estudo encomendado pela Prefeitura municipal do Natal, através da 

STTU (Superintendência de transportes urbanos) e Sindicato das Empresas de ônibus 

de Natal (SETURN), para ampliar a velocidade de deslocamento do transporte coletivo 

na Avenida Bernardo Vieira, objetivando um tempo mais curto das viagens originadas 

na Zona Norte e destinadas a Zona Sul. 

E seguindo “padrões urbanísticos adotados em várias partes do país, foi 

iniciado o remodelamento viário da Avenida Bernardo Vieira” (MELLO, 2008, p.178). 
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Assim, foram criadas duas faixas exclusivas para ônibus no lugar do antigo canteiro 

central e as faixas de rolamento para veículos, como carros foram reduzidas 

consideravelmente. Tal obra, “que objetivava ampliar o fluxo de ônibus para a Zona 

Sul”, foi concluída no inicio de 2008, “aumentando a velocidade dos veículos que 

realizam o transporte coletivo em mais de 20%” (MELLO, 2008, p.183).  

Ao realizar o projeto de remodelamento na Avenida acabaram não 

considerando os fluxos de veículos individualizados que utilizava a via, principal elo 

entre a Zona Norte e Sul de Natal, o que tornou esta “bastante dificultosa para trafegar 

quem utilizava automóveis particulares” (MELLO, 2008, p.49). E também não 

promoveram alternativas para que os veículos particulares utilizem de vias paralelas 

como a Avenida Amintas Barros e até mesmo a Antônio Basílio, avenidas que estavam 

paralelas a Bernardo Vieira, mas que também apresentam dificuldades para a fluidez 

dos veículos. 

Não se pode esquecer também a nova dinâmica produtiva apresentada por esta 

avenida com as mudanças viárias realizadas nesta. Além das já supracitadas 

remodelações realizadas na estrutura desta via, também foram instituídas a proibição 

do estacionamento em toda a extensão da via, dado o estreitamento estabelecido nesta 

via para ampliar a via exclusivamente destinada ao transporte coletivo.  

Tal resolução beneficiava o sistema de transporte coletivo por ônibus, mas 

prejudicava mortalmente o pequeno comerciante, predominante na Avenida, o qual, 

com as dificuldades para adequar os seus pequenos estabelecimentos, acabaram por 

buscar outras áreas para restabelecer os empreendimentos comerciais ou 

simplesmente não sobreviveram. E este foi o caso de uma considerável parcela dos 

comerciantes da Avenida Bernardo Vieira, que “acabou perdendo a sua única forma de 

sobrevivência” (PROBLEMAS NA AVENIDA..., 2008). 

Assim, o comércio tradicionalmente composto por Farmácias, pequenas lojas 

de tecido e de confecções, acabou perdendo espaço para grandes estabelecimentos 

comerciais. Tais empreendimentos que antes não investiam na sua respectiva 

instalação na Avenida passaram a utilizar esta como relevante meio para a reprodução 

de seu capital, uma vez que o processo de remodelamento tornava reduzido o valor do 

154 



                                                              Os Grandes Sistemas de Movimento viário em Natal/RN. 

                                                                                                                            IAPONY RODRIGUES GALVÃO 

solo, incentivando grandes corporações a buscarem a localização da Bernardo Vieira, 

eixo de ligação entre as Zonas Norte e Sul, como fator para a expansão do negócio. 

 Desta forma, os empreendimentos que dependiam em menor escala de 

estacionamentos e atraiam um mercado consumidor que se deslocava de transporte 

coletivo ou transportes individuais com menor exigência de espaços, com as motos, 

ganham força na Avenida, como as distribuidoras de motocicletas, de confeitos, além 

de lojas populares de materiais de construção, gerando um quadro distinto do restante 

da cidade, onde o comando era seguido por aqueles que possuíam fluidez a partir do 

transporte coletivo por ônibus ou por motocicletas. 

Torna-se evidente que a fluidez, mesmo a direcionada e comandada pelo 

transporte coletivo é o fator primordial para a reprodução do capital, por mais que seja 

numa área menos luminosa que áreas onde tal premissa da velocidade é dominante, 

como acontecem na Avenida Bernardo Vieira na atualidade. Como fora afirmado no 

inicio do presente tópico, neste período onde há uma exigência cada vez mais evidente 

por velocidade e informação, a fluidez torna-se um imperativo, delimitando os diversos 

usos impostos a um território e aprofundando também a fragmentação espacial, 

diferenciando ainda mais as áreas com maior velocidade, luminosas, com maiores 

facilidades para o capital e áreas opacas, lentas, com menores facilidades. 

  Estas exemplificações constituídas nestas últimas linhas da dissertação 

reafirmam a importação da construção de uma teorização especifica para compreender 

a estrutura de fluxos existentes no sistema viário da cidade, uma vez que auxilia a 

compreender não somente os fluxos existentes na cidade, mas a própria construção e 

atuação social no território usado, algo fundamental para a própria ciência geográfica. 

Logo, compreender como o grande capital opera e manipula os fluxos e 

direciona a constituição de grandes sistemas de movimento viário começa pela 

compreensão das suas relações e lógica hegemônicas. Tais relações também incluem 

uma compreensão maior do cotidiano, ajudando a enxergar os hábitos e práticas do 

capital hegemônico e de quem depende diretamente deste. 

Além desta compreensão sobre o cotidiano, não podemos esquecer 

principalmente que uma teoria geográfica coerente com a realidade auxilia a explicitar 
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os fenômenos e não apenas criticá-los. Como afirma Milton Santos, (1994, p.86-7), ao 

discutir sobre a teoria e a construção de uma coerência metodológica: 

 

A teoria é a busca de um sistema de instrumentos de análise que provém de uma 
visão da realidade e que permite, de um lado, intervir sobre a realidade como 
pensador e reconstruir aquilo que se chamará ou não de teoria. Quando a crítica 
não é acompanhada pela análise, ela permite a mobilização, mas não a 
construção. A crítica deveria suceder a análise, mas o que acontece, na maioria 
dos casos, é que a necessidade de ser crítico opera como se o analítico fosse 
dispensável. 

 
 

Na exemplificação da Avenida Bernardo Vieira não basta apenas enxergar este 

sistema viário como modelado para o transporte coletivo, mas compreender as 

conseqüências destes modelamentos no espaço, algo visualizado ao observar o 

esvaziamento da presença de pequenos estabelecimentos comerciais nesta via e o 

conseqüente uso hegemônico dado a esta via após a saída dos pequenos 

comerciantes, reiterando a afirmação de Santos & Silveira (2001, p.302): “o Território se 

valoriza para o capital”. 

Desta forma, não basta apenas criticar o capital hegemônico, mas também 

buscar, mesmo que seja ainda de maneira analítica, a teoria necessária para 

demonstrar como este utiliza o espaço, discutindo sobre autores que já estudaram o 

fenômeno e aprofundando estas discussões através de um método, um sistema 

coerente de idéias.  

Assim, percebe-se que, para compreender um processo de fluidez cada vez 

mais atrelada à aceleração contemporânea, há a necessidade de uma boa teorização, 

pois esta faz enxergar o mundo obscurecido pelo capital hegemônico. Como afirma 

Balbim (2003, p.521), “somente os cidadãos transformam o cotidiano, pois são estes 

que conseguem enxergar além das metáforas do consumismo e da velocidade 

impostas pelo poder hegemônico”.  

Portanto, a ciência geográfica, através de suas categorias de análise, indicará os 

melhores caminhos para compreender como a fluidez e os sistemas de movimento 

viários condicionaram a produção territorial do município de Natal. O intelectual, através 

de sua coerência metodológica, poderá encontrar as melhores possibilidades, 
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ampliando cada vez mais a compreensão deste conjunto indissociável e solidário e 

contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações. 

 

 

“O intelectual é aquele que critica, de alto a baixo, a sociedade” 

Milton Santos 
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