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RESUMO 

 
O estado do Rio Grande do Norte vem passando por transformações em seu 
território, estas são promovidas pela instalação de novos equipamentos de 
infraestrutura, que por sua vez, provocam alterações nas dinâmicas espacial e 
social por hora estabelecidas, causando novos arranjos e novas dinâmicas 
entre as cidades. O objetivo geral da pesquisa é compreender, na atualidade, a 
rede urbana do Rio Grande do Norte, a partir dos centros de gestão do 
território. O panorama apresentado no trabalho revela uma rede de cidades 
que vem ganhando uma base material urbana, com a instalação de novos 
objetos da macro estruturas do estado (rodovias, portos, parques eólicos, 
agências bancárias, adutoras, acesso a internet) que possibilitam uma relação 
mais intensa entre os centros urbanos do estado e as demais cidades do 
mundo, que estruturam a atual característica da rede urbana, o seu caráter 
global, já que a possibilidade de relações entre os centros é maior. Tal 
possibilidade de relacionamento é fato devido as características do período 
histórico atual, com a elevada densidade do tripé técnica, ciência e informação 
comandadas pelo mercado. No Rio Grande do Norte a intencionalidade do 
novo arranjo que se configura não é outro, senão atender as demandas do 
mercado.  
 
Palavras-Chaves: Rede Urbana; Rio Grande do Norte; Infraestrutura; Centro 
de Gestão do Território. 
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ABSTRACT 

The state of Rio Grande do Norte has been undergoing transformations in their 
territory, they are promoted by the installation of new infrastructure equipment, 
which in turn cause changes in the dynamic spatial and social hour set, causing 
new arrangements and new dynamics between cities. The overall goal of the 
research is to understand, at present, the urban network of the Rio Grande do 
Norte, from the centers of territory management. The picture presented in the 
paper reveals a network of cities that has gained a material basis urban, with 
the installation of new objects macro state structures (roads, ports, wind farms, 
banks, pipelines, internet access) that enable a relationship more intense 
between the urban centers of the state and other cities in the world, that the 
current structure characteristic of the urban network, its global nature, since the 
possibility of relations between the centers is greater. Such a relationship is 
indeed possible because the characteristics of the current historical period, with 
the high density of the tripod technique, science and information controlled by 
the market. In Rio Grande do Norte intentionality of the new arrangement that is 
configured is not other but meet market demands. 
 
Key Words: Urban Network, Rio Grande do Norte; Infrastructure, Centre of 
Land Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A rede urbana dentro dos arranjos e processos criados pelo homem e 

que envolvem a constituição do espaço geográfico é uma realidade que reflete 

pelo menos dois instintos humanos, o de criar relações interpessoais e de sua 

característica territorial. Isnard (1982, p.59/60) nos indica que: 

 

muito cedo o homem aprendeu a inventar ferramentas, 
máquinas que, não só poupam como facilitam a utilização do 
esforço. O fato é bastante conhecido e parece-nos útil insistir 
nele: só evocaremos a extraordinária eficiência do material 
usado hoje para nivelar o solo, arrasar colinas, escavar túneis, 
abrir estradas, edificar imóveis...quanto mais elevado é o nível 
das técnicas, mais a construção do espaço geográfico escapa 
aos constrangimentos do meio natural, mais livre fica o homem 

para realizar seus projetos.  
  

Assim o homem cria formas de viver e se espacializar criando cidades e 

instalando objetos que facilitem seu movimento, suas ações e suas relações 

dentro do quadro social. Neste sentido a rede de cidades é decorrente da 

trama de relações criada pelo homem. 

 O fato é que se trata de um fenômeno que envolve a realidade material, 

que é fixa e fluída no território, e ainda ligada ao fato social e político da 

formação territorial. A partir das características do atual período histórico, com 

o progresso técnico e as novas formas em que se dá a vida econômica e 

social, as redes se tornam globais. A relação existente entre as cidades 

constituem redes produtivas, sociais, comerciais, de transporte, de informação, 

cultural, enfim são relações que contribuem para a criação da rede urbana em 

escala mundial. 

 Com o intuito de compreender as relações que se dão no espaço 

geográfico, através das relações existentes no estabelecimento da rede urbana 

e o conjunto de elementos que estão envolvidos na constituição da rede de 

cidades, é que concordamos com Isnard (1982), quando ele nos afirma que "o 

espaço é o campo das diferenciações, das contradições, das tensões, das 

competições, um "jogo" entre os grandes sistemas econômicos e políticos que 

disputam entre si o domínio da terra." 
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 Com isso é sabido que as relações estabelecidas entre as cidades 

trazem consigo intensões de ordem econômica e política definidas pelo modo 

como atua o sistema capitalista. O que promove competição entre as 

instituições e firmas, tensões envolvendo os agentes horizontais e verticais da 

sociedade o que gera contradições e diferenciações entre os lugares que 

compõem o espaço geográfico. 

As relações com maior intensidade são realizadas entre os centros 

urbanos que controlam a gestão do território, são dos centros de gestão que 

partem os comandos que vão influenciar na organização dos espaços locais. 

Na busca de se entender a organização espacial e as relações entre os centros 

urbanos no Rio Grande do Norte é que realizou esta pesquisa. 

 O objetivo geral da pesquisa é compreender, na atualidade, a rede 

urbana do Rio Grande do Norte, a partir dos centros de gestão do território. 

Para atingir tal compreensão tivemos como objetivos específicos entender a 

formação do território do Rio Grande do Norte; apresentar as estruturas 

regionais de governo do Rio Grande do Norte; apresentar e analisar os estudos 

sobre Região de Influência das Cidades - REGIC 2007; e Caracterizar o estado 

do RN a partir dos objetos de infraestrutura urbana das cidades e do perfil da 

população. 

 Algumas questões levantadas foram importantes ao longo da pesquisa. 

Dentre os questionamentos estão: Como está estruturada a rede urbana do Rio 

Grande do Norte? Como se dá a estrutura de comando dos agentes públicos 

estaduais, é hierarquizada? Quais as principais cidades da rede urbana do Rio 

Grande do Norte? Qual a infraestrutura atual que dá suporte às relações entre 

as cidades no Rio Grande do Norte? 

 No intuito de responder as questões e desenvolver a pesquisa os 

procedimentos metodológicos empregados foram a pesquisa bibliográfica e 

documental, pesquisas em bancos de dados oficiais, como o banco de dados 

agregados do IBGE (o SIDRA). Desse banco foram usados dados obtidos dos 

censos demográficos, das pesquisas de produção agrícola municipal e dados 

da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD). Foram usadas ainda, 

informações das secretarias de estado do Rio Grande do Norte, entre elas a de 

educação, a de saúde, a de agricultura e pesca. 
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 Buscamos informações também no ministério da educação, sobre 

instituições de ensino superior que atuam no estado do Rio Grande do Norte, 

ainda, informações nos ministérios do turismo, do desenvolvimento indústria e 

comércio exterior. Também, nas agências de fiscalização e regulamentação do 

país, entre elas a Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional 

de Transportes Terrestres, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Empresa 

Brasileira de Infraestrutrua Aeroportuária. Ainda, da Federação Brasileira de 

Bancos, do Departamento Nacional de Obras Contras as Secas.  

 Depois da coleta dos dados foi preciso organizar as informações em 

tabelas para viabilizar o mapeamento das informações. Esta organização foi 

feita usando o excel, onde a tabela organizada deveria conter nas linhas a 

informação com o nome do municípios e nas colunas os dados a serem 

mapeados. Com a tabela organizada em mãos foi possível mapear as 

informações.  

 Para o mapeamento foram usados como ferramentas digitais os 

programas Arcgis, onde foram feitos os mapas das regionalizações do estado, 

de localização dos centros urbanos e do índice de desenvolvimento humano. 

Para quantificar as informações de população total, urbana e rural, de pessoas 

ocupadas nas atividades econômicas, e demais informações quantitativas foi 

usado o software gratuito Philcarto e Phildigit. Entre as ferramentas usadas 

para mapeamento foi usada ainda, o Scape Toad, uma ferramenta que 

possibilita fazer a representação do dado pela tamanho do polígono a que o 

dado representa, com isto foi possível trazer para a discussão anamorfoses. 

Este tipo de representação permite a visualização com maior nitidez as 

possíveis variações existentes entre os dados agregados aos polígonos. 

Utilizamos ainda, o software de desenho CorelDraw x.6 para finalizar e 

destacar algumas informações quando necessário.  

 A utilização destas ferramentas cartográficas e de desenho foram 

usadas na busca de apresentar uma melhor visualização do dado representado 

e facilitar a leitura da informação com o elemento mapa.       

 No sentido de buscar alcançar os objetivos da pesquisa e representar 

cartograficamente da melhor forma possível os dados selecionados, optamos 

por adotar a elaboração de modelos gráficos a partir dos mapas feitos. Esta 
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elaboração de modelos está associada a semiologia gráfica, proposta pelo 

cartógrafo Jacques Bertin, que define variáveis para representação visual, as 

variáveis definidas pelo autor estão na imagem 1.  

 

Imagem 1 - Variáveis visuais segundo Jacques Bertin. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 As variáveis presentes no quadro (tamanho, valor, granulação 

cor,orientação, forma e as duas dimensões do plano) são organizadas em três 

níveis, o primeiro é o qualitativo composto pelos componentes de simples 

diferenciação do tipo cores, comércio, religiões, e podendo fazer associações 

de componentes semelhantes. O segundo nível é o ordenado que envolve os 

conceitos que permitem um ordenamento dos elementos de maneira 

universalmente conhecida, do tipo temporal, que vai do quente ao frio, do 

branco ao preto, ou do grande ao pequeno, permitindo indicar mais de uma 

coisa e menos de outra. E o outro nível é o quantitativo que envolve a unidade 

métrica. Bertin (2001) In. GERARDI (2008).    

Fonte: Bertin (2001) In. Girard, 2008. Tese. 
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 Quanto à modelização gráfica, Théry (2004) afirma que o método foi 

desenvolvido e explorado por um grupo de pesquisadores franceses e teve 

como mentor Roger Brunet. Este método pode ser chamado, também de 

coremática e tem como propósito representar as expressões de estruturas 

elementares que configuram o território. Para Brunet, as figuras geográficas 

obtidas pela modelização são recorrentes, por esta razão ele propôs um 

conjunto de 28 figuras, que são os coremas que são representados a partir de 

pontos, linhas, área e rede. (ver Imagem 2) 

 É importante frisar assim como fez GIRARDI (2008, p. 73), que "os 

coremas, enquanto estrutura, são abstrações", pois "o corema é uma abstração 

que fazemos quando lemos a realidade, é o real que apreendemos e 

representamos através dos modelos gráficos. O modelo espacial é a 

representação da visão que temos da realidade, do espaço, do seu arranjo, 

forma, organizações e estruturas". E os principais modelos são gerais, 

regionais, elementares e específicos; os gerais são os modelos aplicáveis ao 

mundo todo e são usadas, geralmente, expressões matemáticas; os regionais 

podem ser aplicados em diversos casos com restrições temporais e espaciais; 

os modelos elementares representam as estruturas que estão na base da 

organização territorial; e os modelos específicos são os que representam 

arranjos únicos. 
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Imagem 2 - Coremas proposto por Roger Brunet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Brunet, (2001[1990]) In. GIRARD (2008) Tese. 



21 

 

 São três as hipóteses, segundo Théry (2004), que são os fundamentos 

da modelização gráfica, entre eles: o fato de que "cada lugar situa-se numa 

série de "campos" que estrutura o espaço, cuja interferência local forma um 

sistema; que cada situação defini-se em relação a fluxos, por conseguinte em 

relação a centros, direções, limites". Outra hipótese é de que as estruturas e 

suas combinações podem ser representadas por modelos; a terceira hipótese é 

de que "tenhamos em conta as regras da semiologia gráfica, que produzamos 

"imagens de ver" e não "imagens de ler", segundo a distinção de Jacques 

Bertin. 

 Deste modo entendemos que a utilização dos modelos como forma de 

representar e destacar as localizações é uma opção. Então, trazemos como 

coremas para o caso do Rio Grande do Norte o seguinte conjunto de modelos:  

 

Imagem 3 - Modelos para o Rio Grande do Norte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristalino 

Sedimentar 

Elaborado por Diego Tenório da Paz, a partir de mapeamentos. 
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 Outro conjunto de coremas estão presente nos apêndices 11 e 12. E 

eles evidenciam as atividades da fruticultura, a região de maior geração de 

energia elétrica por parques eólicos, a rede de transmissão de energia elétrica, 

o aeroporto internacional e as rodovias, ainda, a faixa de maior intensidade da 

atividade turística, concentração da população urbana, região produtora de 

petróleo, as regiões com atividade industrial, e a região salineira do estado.  

 Considerando importante o estudo e a análise das massas, dos fluxos e 

do tempo, como proposto por Santos ([1978] 2008), e sua devida 

representação com a finalidade de visualizar o fenômeno estudado, é que nos 

valemos da técnica de modelagem a partir dos mapeamentos que realizamos e 

apresentado ao longo do trabalho para ter uma mínima noção do fenômeno 

rede urbana no Rio Grande do Norte e seus contornos. 

 Neste sentido o trabalho está estruturado em três capítulos, o primeiro 

"Cidade e Rede Urbana: primeiras notas", vai tratar a cerca das abordagens da 

rede urbana nos estudos geográficos, dos estudos do IBGE sobre a rede 

urbana brasileira, ainda sobre os trabalho e abordagens sobre os centros de 

gestão do território, e ainda é discutido e apresentado o Rio Grande do Norte e 

as primeiras cidades surgidas no estado.  

 No segundo capítulo, intitulado: "Processo de constituição territorial e 

estrutura de governo do Rio Grande do Norte: o papel dos centros de gestão 

do território", traz a apresentação do processo de constituição territorial do RN 

a partir das atividades econômicas que impulsionaram a expansão em direção 

ao interior, e das ações do Estado para a promoção da expansão territorial. 

Neste capítulo é apresentado a atual estrutura de governo e suas 

regionalizações com destaque para as cidades que lideram um grupo de 

municípios. E trazemos à discussão as ligações apresentadas pelo REGIC-

2007 entre as cidades potiguares e confrontamos com as regionais do estado. 

 O terceiro capítulo "Características e infraestrutura urbana atual do Rio 

Grande do Norte", traz as características populacionais, as regiões de maior 

crescimento populacional, urbana e rural e a componente IDH. Apresentamos 

as infraestruturas que são e estão na base da relação entre as cidades do 

estado e as cidades fora do estado, do tipo estradas, portos, aeroportos, de 

geração de energia, de indústria, comércio e serviços através da quantidade de 
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pessoas ocupadas. Ainda discutimos importantes atividades como turismo, 

serviço bancário, e de ensino superior oferecido, além da rede de internet 

disponível no território potiguar. 

 Assim ao longo do trabalho temos a perspectiva de apresentar as bases 

da rede de cidades do Rio Grande do Norte e suas interações urbanas a partir 

dos centros de gestão do território. Porque segundo Santos ([1988] 2008, p.42) 

"o fenômeno humano é dinâmico, e uma das formas de revelação desse 

dinamismo está, exatamente, na transformação qualitativa e quantitativa do 

espaço habitado", e no processo de transformação constituem redes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Capítulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidade e Rede Urbana: 
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2 CIDADE E REDE URBANA: PRIMEIRAS NOTAS 

 

2.1 Introdução 

 

 A compreensão da rede urbana nos moldes de sua ocorrência hoje 

exige o conhecimento das cidades, e, sobretudo as relações mantidas entre 

elas. Na Geografia muitos foram os estudos que buscaram apresentar uma 

conceituação, definir um quadro aproximado da realidade da rede das cidades 

brasileiras.  

 A leitura e discussão dos trabalhos já realizados contribuíram para o 

desenvolvimento e permanente avanço na discussão do tema, bem como, para 

que construíssemos uma breve caracterização do surgimento dos centros 

urbanos. Serviu também como suporte para o entendimento da configuração 

da rede urbana do estado do Rio Grande do Norte. 

 Entre os estudos de referência estão os realizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), os trabalhos de Pedro P. Geiger, Roberto Lobato Corrêa, 

Milton Santos, Jean Tricart, Michel Rochefort, entre outros. O objetivo neste 

capítulo é apresentar um quadro síntese dos principais estudos sobre rede 

urbana e sobre a rede urbana brasileira, apresentando aspectos do surgimento 

das cidades do Rio Grande do Norte e de elementos que compõem a rede de 

cidades, como a divisão territorial e social do trabalho.  

  

 

2.2 Cidade, o exercício de definição 

 

No exercício da vida o homem tenta libertar-se das condições impostas 

pela natureza buscando sempre o seu bem estar. Para alcançar esse objetivo 

uma forma de “organização” espacial foi necessária, a cidade. Esta se refere 

ao território no qual se dá a vida de relações entre os indivíduos, instituições, 

firmas, infraestruturas e o meio ecológico, elementos que constituem uma teia 

relacional que designa uma parcela do espaço geográfico.  
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Dentre as dificuldades encontradas para a definição do conceito de 

cidade estão: a complexificação das relações ocorridas, das diversas estruturas 

instaladas, das intenções envolvidas, e das ações desenvolvidas.  

 O desafio é mencionado por muitos autores, dentre eles podemos citar: 

Marcelo Lopes de Souza, Pedro Geiger, Milton Santos e Roberto Lobato 

Corrêa. O que torna tal definição desafiadora é a variabilidade do fenômeno 

cidade, tendo em vista a necessidade de se considerar a indissociabilidade 

espaço/tempo, bem como a escala, pois ela (a cidade) é, sobretudo, resultado 

de processos históricos que se especializam e “espacializam” ao longo do 

tempo.  

Os autores que procuram exercitar a atividade de definir a cidade, 

encontram problemas devido a suas muitas variações, pois, a definição deve 

abranger desde uma pequena cidade até uma grande cidade, as chamadas 

metrópoles. São múltiplas as facetas e características das cidades, por isso as 

dificuldades se apresentam. 

 Geiger1 (1963), afirma haver problemas no que se refere à definição do 

que venha a ser cidade, principalmente para algumas ciências sociais como a 

Sociologia, a Economia, a História e a Geografia. 

 O trato com a definição demanda prática e esforço contínuo da 

sistematização do pensamento, um exercício que requer elevado poder de 

abstração na busca de regularidades naquilo que busca-se definir, ainda mais 

quando o que se quer definir apresenta-se com variadas formas-conteúdos 

como são as cidades (SOUZA, [2003] 2011). 

 Na sociologia, Souza ([2003] 2011), nos apresenta a definição de Max 

Weber para a cidade, segundo a qual esta "é o local do mercado [...] onde se 

dá um intercâmbio regular de mercadorias". No intuito de explicar o 

desenvolvimento do capitalismo moderno, Max Weber (1968, p.253-255) o 

associa ao surgimento das cidades no contexto ocidental. Para ele a cidade 

emerge como sede do comércio, da indústria e da administração política e 

religiosa. Ao tratar o surgimento do capitalismo moderno, o autor discute as 

diversas formas de organização das cidades no ocidente e esclarece o motivo 

                                                           
1
 Evolução da Rede Urbana Brasileira - Coleção: O Brasil urbano. 
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pelo qual, na Ásia e na Índia não foi possível o surgimento do que conhecemos 

como cidade no sentido ocidental, que exerceu, principalmente, a função de 

sede da organização militar, que foi fundamental à implantação da democracia. 

 Nesse sentido, a explicação da cidade enquanto centro do poder, seja 

administrativo, religioso, militar ou econômico, é um ponto interessante na 

abordagem e definição do tema cidade. O que consideramos fundamental nas 

ideias apresentadas por Weber (1963), é a abordagem que coloca a cidade 

como o lugar dos elementos da racionalização, como a arte e a ciência, que 

são de caráter citadino. Evidenciar esta concepção nos auxilia no entendimento 

e na explicação da perspectiva que consideramos para discutir a cidade, o 

urbano e, principalmente, a rede urbana.  

 Entre os autores que discutem o tema, o economista e geógrafo Walter 

Christaller cria o conceito de localidade central, adotando toda cidade como 

uma localidade central do ponto de vista das atividades econômicas e de uma 

perspectiva espacial, onde o nível de centralidade varia em função da 

quantidade de bens e serviços oferecidos pelo centro. 

 Ainda no estudo de Geiger (1963, p.11), o autor chama atenção para o 

trabalho de Milton Santos no livro "A cidade como centro da região", onde este 

expõe as definições de diversos autores para conceituar a cidade. Entre essas 

definições estão as de Hassinger, que considera o movimento centrípeto como 

característico da atividade urbana; Bobeck que define o organismo urbano 

como centro de tráfego econômico, político, cultural de uma região não bem 

delimitada e, que na sua estrutura mostra um aumento dos seus aspectos 

característicos da periferia para o centro; Max Sorre, em sua definição dá 

importância à autonomia da cidade em relação à região que a cerca; M.Juillard 

afirma que as cidades são criadoras de suas próprias atividades e que constitui 

um meio geográfico diferente do meio rural que a rodeia; em seus estudos 

Jean Tricart conclui que não existe uma cidade isolada, sendo necessário o 

estudo das redes urbanas, devido as relações mantidas entre as cidades. 

Corroborando com este autor, Milton Santos ([1978] 2009) já discutia a 

necessidade de estudar a rede de cidades e não a cidade isolada.   

 Percebemos assim, que os estudiosos convergem no que se refere a um 

tópico, eles já apontavam para um estudo da relação entre cidades, havendo a 
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necessidade da análise dos processos, das formas, e funções urbanas de uma 

dada estrutura de cidade e sua relação com as demais cidades.   

 Estudos como os de Pierre George (1952), demonstraram de modo 

geral, uma "evolução" do processo de formação da cidade e do seu caráter 

urbano. Neste sentido, no estudo intitulado La Ville, mencionado na obra 

anteriormente citada, foram apresentadas algumas séries de cidades baseadas 

nos tipos históricos do processo urbano. Estas séries de cidades são 

referenciadas por Geiger (1963), e entre elas estão: a cidade de economia 

rural, quando a cidade ainda era um pequeno mercado que acumulava funções 

administrativas, de defesa e religiosas; a cidade do comércio, onde houve o 

desenvolvimento das trocas e a tentativa de concentração política; a cidade do 

comércio e da indústria, que surge como o resultado da revolução industrial e 

do capitalismo; as cidades de colonização e de países subdesenvolvidos, fruto 

da expansão e expressão da economia capitalista e, ainda; as cidades 

socialistas. 

  Na obra clássica (já mencionada) de Geiger (1963), "Evolução da rede 

urbana brasileira" é apresentada uma leitura da estrutura urbana dos grandes 

centros do país à época. Na obra, o autor discute a organização, a formação e 

os problemas da rede urbana brasileira e trata o tema das metrópoles e da 

rede de relações mantidas entre os grandes centros urbanos: Porto Alegre, 

Salvador, Belém, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, grandes 

estruturas urbanas do país. Apresenta também, outros centros que pertencem 

às regiões estabelecidas pelos grandes centros nacionais, que são as cidades 

da região sul-sudeste como Curitiba, Florianópolis, Juiz de Fora e Vitória.   

 Ao final de seu trabalho, Geiger coloca em discussão a urbanização e a 

industrialização, processos que no Brasil andaram juntos em grande parte das 

cidades. Em Natal, por exemplo, a partir da instalação do parque industrial, a 

cidade deu um salto no crescimento urbano, haja vista, a criação de novos 

bairros e conjuntos habitacionais que foram impulsionados pelo Sistema 

Financeiro da Habitação a partir da década de 1970. 

 Os elementos atrelados ao processo de industrialização, em muitos 

casos, proporcionaram a organização espacial dos centros urbanos, atração e 

concentração populacional e, até mesmo, definiram suas regiões de influência. 
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Deste modo, a influência do processo de industrialização das cidades 

apresenta-se como um dos principais fatores da evolução urbana, tendo como 

uma característica a propulsão do crescimento populacional nos centros 

urbanos. 

 O estudo de Geiger (1963) nos traz fatos dos séculos XIX e início do 

século XX que ajudam a entender o processo de urbanização do país, expondo 

termos e variáveis, aspectos considerados para definir níveis hierárquicos entre 

as cidades. A contribuição deixada pelo autor é uma proposta que nos permite 

compreender a geografia das cidades brasileiras em um dado momento da 

história, o que ajuda na compreensão do processo de formação das cidades do 

estado do Rio Grande do Norte e dos fatores que interferiram na criação e 

configuração dessas cidades.  

 O tema que estamos tratando envolve outras abordagens que foram 

colocadas em discussão, entre elas, a que discute a cidade como o lugar da 

atividade não agrícola, cuja formação se deve ao desenvolvimento das técnicas 

praticadas nas atividades agrícolas que proporcionaram o aumento da 

produção e a geração de excedentes. Isso permitiu a diminuição da mão de 

obra e, desse modo, fez com que os trabalhadores fossem em busca de outros 

e/ou novos ramos de atividades nas cidades. SANTOS ([1988] 2008, p.59). 

 Nessa direção e em consequente avanço nas ideias propostas por 

Santos ([1996] 2008), a cidade apresenta-se pela "estruturação do seu território 

e do seu mercado", sobretudo as cidades atuais, abertas a todas as 

possibilidades e demandas do mundo atual globalizado. Isso porque a esses 

lugares são impetradas uma quantidade imensa de situações e relações 

constantes e muitas delas densas. Densas pela quantidade de normas que 

regulam as relações, pelo quantitativo populacional (em especial nas grandes 

cidades) e, também, densidade tecnológica que gera fluxos de diversas ordens. 

Entre as situações e relações, ainda estão as que envolvem a gestão do 

território, a qual, neste trabalho, abordamos com maior dedicação. 
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2.3 Os estudos de rede urbana no Brasil 

 

 Um dos geógrafos brasileiros que desenvolveu e acompanhou os 

estudos sobre redes, hierarquia de cidades e temas afins que foram realizados 

no Brasil e no mundo foi Roberto Lobato Corrêa. Inspirado em outros grandes 

nomes que fizeram a Geografia Brasileira e mundial como Pierre Monbeing, 

Michel Rochefort, Milton Santos, Pedro P. Geiger, Lysia Bernardes.  

 Sobre o tema das hierarquias e áreas de influência das cidades há que 

se destacar Jean Tricart e Michel Rochefort como responsáveis pela introdução 

dos temas e dos estudos referentes à rede urbana no país. Faz-se necessário 

ao entendimento do desenvolvimento dos estudos, a compreensão do 

movimento que vinha ocorrendo e modificando/alterando a estrutura, o 

tamanho, a forma, o conteúdo e as funções das cidades que constituem a rede 

urbana nacional. Atribui-se tais modificações a expansão do capitalismo e suas 

consequências, como o aumento da produção industrial e do consumo que 

afeta assim a divisão territorial do trabalho.  

 Corrêa (1989) apresenta uma divisão dos estudos de geografia sobre 

hierarquia e área de influência das cidades, entre eles há estudos brasileiros 

pioneiros, como os de Pierre Monbeig e os estudos por ele influenciados como 

os de Beneval Oliveira sobre o Paraná e os de Milton Santos e Jean Tricart, 

sobre as cidades baianas.    

 Outra contribuição aos estudos sobre a rede urbana foi realizado por 

Michel Rochefort em 1957 e 1961. Suas proposições vão no sentido de 

identificar a hierarquia dos centros urbanos a partir das atividades do setor 

terciário. Para a identificação dessa hierarquia o autor considera duas 

variáveis: o total da população que trabalha no setor terciário e o percentual 

desta população sobre a população ativa total (CORRÊA, 1989). Para alcançar 

maior nível hierárquico a cidade deve possuir valores elevados nas duas 

variáveis. 

O livro "Redes e Sistemas: ensinando sobre o urbano e a região" de M. 

Rochefort, publicado em 1998 é uma importante edição sobre os estudos de 

rede urbana. Neste estudo o autor vai apresentar as noções de rede urbana, o 

envolvimento da rede urbana com o planejamento territorial e traz reflexões 
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sobre a urbanização francesa e dos países subdesenvolvidos, ele discute os 

casos do Rio de Janeiro e de Madagáscar. A noção de raridade na oferta de 

bens e serviços é, para o autor, um elemento definidor da posição das cidades 

na rede urbana.  

 De acordo com Corrêa (1989), as proposições feitas por Rochefort foram 

colocadas em prática por estudos realizados por Geiger, Orlando Valverde, 

Maria Rita S. Guimarães, Milton Santos - em alguns estudos sobre cidades 

baianas -, e Lysia M.C. Bernardes.  

 Roberto Lobato Corrêa para identificar uma hierarquia para a rede 

urbana do Brasil, coordena em 1966 uma pesquisa que leva em consideração 

os equipamentos funcionais dos centros e a área de influência dos mesmos a 

partir da procedência dos consumidores que se dirigem aos centros urbanos. O 

resultado deste estudo foi organizado por Elza C.S. Keller e publicado pelo 

IBGE em 1972, com o título de “Divisão do Brasil em regiões funcionais 

urbanas”. Corrêa (1989, p.114) afirma ser este estudo "o primeiro quadro de 

referência sobre a rede urbana brasileira". 

   O segundo quadro de referência sobre a rede urbana brasileira, de 

acordo com Corrêa (1989), foi realizado a partir de questionários aplicados no 

ano 1978 em 1.416 municípios brasileiros, sob coordenação do mesmo autor. 

Este trabalho elaborado pelo IBGE e publicado em 1987 com o título "Regiões 

de influência das cidades", utiliza como referência teórica as proposições da 

teoria das localidades centrais formuladas por W. Christaller. Estas, vão no 

sentido de identificar ou definir uma hierarquia, partindo da localização da 

oferta de bens e serviços a população. O documento também aponta os 

parâmetros considerados por W. Christaller ao definir a hierarquia entre os 

centros locais: 

 

A hierarquia dos centros se processa de modo que as 
localidades centrais de baixo nível hierárquico distribuam bens 
e serviços procurados muito freqüentemente, possuindo área 
de influência espacialmente restrita; as de nível imediatamente 
superior distribuem além daqueles bens e serviços distribuídos 
pelos centros inferiores, bens e serviços menos procurados, 
possuindo uma área de influência maior que inclui os centros 
menores e suas respectivas áreas de influência. O centro de 
mais alto nível distribui todos os bens e serviços já distribuídos 
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pelos centros inferiores, distribuindo, ainda, alguns para os 
quais se constitui no único centro distribuidor para uma ampla 
região do país (IBGE, 1987, p. 11).   
 

   
 No estudo de Corrêa (1989), tem destaque os procedimentos 

metodológicos dos geógrafos ingleses Green, F. H. W. e Ian Carruthers por ter 

influenciado os estudos de rede urbana num dado momento, caracterizando-os 

como "herdeiros de uma geografia tradicional". Tal metodologia considera 

como indicador a circulação intermunicipal de ônibus, tratando-se de uma 

informação sobre as viagens para compras e outros serviços. Interessante 

frisar que para a utilização dessa metodologia é necessário que se tenha uma 

considerável difusão da circulação dos ônibus pelo território a ser analisado.  

 O mesmo estudo do autor anteriormente citado aponta que Juergen 

Langembuch trouxe os procedimentos metodológicos com o estudo 

"Organização urbana do estado de São Paulo analisada pela circulação 

intermunicipal", publicado no Boletim Geográfico em 1970. A metodologia foi 

colocada à prova por alguns pesquisadores, entre eles, Roberto L. Corrêa e 

Marelene Teixeira, cujo estudo atestou ser "um bom indicador de vida de 

relações de uma rede urbana, desde que se alie ao estudo a intensidade e 

freqüência dos fluxos" (Corrêa, 1989; p.120).  

 Também são alvo da análise de Corrêa (1989), as técnicas quantitativas 

no estudo que tinha como tema as redes de cidades e as hierarquias 

envolvidas. Segundo o autor, as primeiras preocupações eram em direção ao 

estabelecimento preciso da rede de cidades.  

 Corrêa (1989) explica que no final da década de 1960, há uma queda na 

influência de Rochefort e, em meio a um conjunto de autores, destaca-se Brian 

Berry, que passa a ter maior influência nos estudos realizados. 

 Entre os estudos que marcaram esta fase quantitativa das análises 

geográficas das relações entre cidades e suas respectivas redes, está o de 

Corrêa e Lojkasek (1972) intitulado "Uma definição estatística de hierarquia 

urbana" que foi publicado na Revista Brasileira de Geografia. Esse trabalho 

mereceu destaque em Corrêa (1989) por ser um pioneiro na aplicação da 

metodologia de Palomãki, que possuía caráter classificatório.  
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 Outro destaque merecido no trabalho de Corrêa (1989) é para a 

metodologia de Nystuen e Dacey. Os primeiros estudiosos que aplicaram os 

procedimentos metodológicos desses autores levaram em consideração a 

preocupação com as mudanças que ocorrem na rede urbana, isso num 

momento de predominância da abordagem teórico-quantitativa. (CORRÊA, 

1989). 

 Dentre os estudos apresentados na análise de Corrêa (1989), o estudo 

"Regiões de Influência das Cidades" (REGIC), do IBGE, por ele coordenado, 

nos chama atenção devido à sua proporção em termos de conhecimento das 

características do território nacional e sua respectiva rede urbana, sendo 

voltado, como consta no documento de 2007 (REGIC-2007), para a aplicação 

de intervenções e ações planejadas por parte dos gestores públicos. 

 Para construir a definição da hierarquia, o estudo REGIC 2007 investiga 

a intensidade dos fluxos de consumidores e concentração de equipamentos e 

serviços capazes de dotar uma cidade de centralidade, além de considerar os 

centros de gestão do território, como na proposição de Corrêa (1995).  

 Para conseguir estabelecer essa classificação hierárquica entre os 

centros urbanos foram eleitas algumas variáveis que foram essenciais para 

definir as relações entre as cidades do país. A variável que norteou o estudo – 

REGIC 2007 – foi “o centro de gestão do território”, aliado a outras variáveis 

como: centros de gestão federal e gestão empresarial, equipamentos e 

serviços como o comércio, instituições financeiras, equipamentos de ensino 

superior (graduação e pós-graduação), equipamentos de saúde, serviço de 

internet, redes de televisão aberta e conexões aéreas. 

 Para analisar a rede urbana do estado do Rio Grande do Norte levamos 

em consideração os centros de gestão federal, estadual e empresarial, a 

concentração dos equipamentos dos serviços voltados ao turismo, a rede 

bancária, as instituições de ensino superior e técnico – público e privado -, as 

conexões aéreas e as ligações identificadas pelo estudo da Região de 

Influência das Cidades - REGIC2007. Ao selecionar estas variáveis queremos 

apontar para uma discussão que envolva, numa escala mais próxima, 

elementos com destaque para a realidade do estado do RN. 
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 Inspirado nos estudos do IBGE, que consideram e apresentam a rede 

urbana brasileira e sua estrutura hierárquica, tomamos como ponto de partida 

da análise da estrutura urbana do Rio Grande do Norte, os centros de gestão 

do território usando os centros urbanos de gestão presentes no RN para iniciar 

e conduzir este estudo.    

 

2.3.1 O IBGE e os estudos sobre a região de influência das cidades no Brasil 

 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde a década 

de 1960 vêm realizando estudos acerca das cidades brasileiras, evidenciando 

o grau de influência que as cidades exercem umas sobre as outras. O estudo 

de referência foi publicado em 1972 com o título "Divisão do Brasil em regiões 

funcionais urbanas" que teve suas análises baseadas em questionários 

aplicados em 1966 pelo IBGE. Todos os estudos posteriores levaram em 

consideração este primeiro, sempre tomando o cuidado de atualizar as 

informações utilizadas e de incorporar uma teoria analítica que mais se 

aproxime da explicação da realidade. 

 O REGIC-1987, foi o primeiro estudo elaborado com esta nomenclatura 

e levou em consideração a teoria das localidades centrais, tal como proposta 

por Walter Christaller na década de 1930, nessa teoria os centros urbanos são 

considerados localidades centrais a partir do papel de cada cidade como centro 

distribuidor de bens e serviços, desse modo, captura para a análise apenas 

uma das funções que desempenham as cidades. 

 Com isso, os níveis hierárquicos entre os centros são definidos com 

base nas diferentes dimensões espaciais de cada mercado e do conjunto 

presente em cada centro, caso ofereça bens e serviços com maior raridade2 

este ocupará um nível hierárquico maior. 

 O REGIC-1987 tem o objetivo de descrever as regiões de influência das 

cidades brasileiras, caracterizando-se como uma atualização do documento 

publicado em 1972. O documento traz ainda, uma análise das limitações que 

envolvem o aporte teórico escolhido, além de apontar a existência de outras 

                                                           
2
 A noção de raridade é trabalhada por Michel Rochefort, e designa oferta de um dado serviço 

com maior ou menor disponibilidade a população em geral.  
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propostas de entendimento para o estudo de rede urbana. O autor mostra 

ainda o quadro operacional, evidenciando os procedimentos adotados para a 

realização do estudo. Foram consideradas 1.416 sedes municipais e não o 

conjunto total de municípios brasileiros, isso ocorreu porque apenas foram 

selecionados os municípios onde havia o mínimo de atividades com potencial 

para exercer influência em outro município. 

 Os questionários elaborados para o REGIC-1987 possuíam perguntas 

de dois tipos: 

 

a) pergunta-se a respeito dos municípios de procedência das 
pessoas que, usualmente, procuram cada uma das 1.416 
cidades pesquisadas, para a compra de um conjunto de bens 
especificados ou a utilização de serviços relacionados; b) 
pergunta-se que cidades os moradores dos municípios, onde 
se localizam as 1.416 sedes municipais pesquisadas, 
usualmente recorrem para a compra de artigos indicados para 
a utilização de serviços especificados. (IBGE, 1987) 

 

 A partir dessas perguntas se traçou a região de influência das cidades 

brasileiras. Entre as atividades e serviços oferecidos pelos centros estão: 

comércio varejista, correios, posto de saúde, médico e dentista, farmácia. Nos 

centros de nível mais elevado também foram considerados os municípios que 

possuíam posto da receita federal, construtor licenciado, agência do banco do 

Brasil e outros serviços como comércio atacadista, hospital geral e serviço de 

advocacia. 

O REGIC elaborado em 1993 tinha o mesmo propósito das versões 

anteriores: subsidiar decisões governamentais e ter uma compreensão da 

estrutura territorial das cidades e as relações estabelecidas entre elas. O 

estudo, assim como o publicado anteriormente (1987), adota a teoria das 

localidades centrais para analisar e estabelecer os níveis e hierarquia entre as 

cidades brasileiras. 

Na metodologia usada para definir a hierarquia da rede urbana foram 

levados em conta pesquisas realizadas pelo IBGE, entre elas a pesquisa de 

comércio e serviço e outras onde houvesse dados complementares. A partir 

disso foram selecionadas um total de 46 funções centrais, destas, 14 

representavam funções de baixa complexidade, outras 30 funções foram 
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consideradas geradoras de fluxo e por isto representavam funções de média e 

elevada complexidade. As duas últimas funções eram relacionadas a fluxos de 

busca de serviço de informação. 

Assim como a edição de 1987, o REGIC de 1993 selecionou apenas um 

grupo de municípios para realizar a pesquisa, uma vez que nem todas as 

cidades brasileiras possuem "centralidade mínima, capaz de justificar a busca 

de bens e serviços oriundos de outros centros" (REGIC, 1993, p. 22). Então, 

para ser definida como cidade-centro, era necessário que a cidade dispusesse 

de agência bancária, que fosse sede de comarca, que dispusesse de médico 

residente na cidade e que possuísse emissora de rádio. Caso a cidade não 

atendesse aos requisitos mencionados e possuísse mais de 20 mil habitantes, 

esta seria incluída no grupo de cidades a ser pesquisado. Naquele momento o 

Brasil possuía 4.495 municípios, desses, foram pesquisados um total de 2.106.  

Dessas 2.106 cidades, estavam excluídas as cidades que possuíam 

mais de uma agência de coleta de dados do IBGE. Sendo assim, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, 

Fortaleza e Brasília não participaram da pesquisa. De acordo com o REGIC 

1993, a ausência dessas cidades não interferiu no resultado final da pesquisa, 

pois, elas já eram apontadas como centros de busca por bens e serviços, 

garantindo seu lugar na rede de cidades. 

Nos questionários apresentados eram preenchidas, basicamente, as 

mesmas perguntas do REGIC de 1987, cuja preocupação principal era saber 

de onde vinham as pessoas que procuravam bens e serviços na cidade 

entrevistada e, em que outra cidade, essas mesmas pessoas buscavam bens e 

serviços. Os bens e serviços eram listados no questionário respondido pelo 

técnico do IBGE naquela cidade. 

Nesse estudo, o REGIC mostra a cidade de Natal num nível forte de 

centralidade, estando subordinada às cidades de Fortaleza e Recife que estão 

num nível de centralidade máxima. A escala do nível de centralidade desse 

estudo é feita da seguinte forma: médio, médio para forte, forte, muito forte, e 

máxima. Na imagem 4 podemos ver a classificação feita pelo REGIC 1993 para 

as cidades brasileiras.  
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O REGIC 1993 após apresentar a classificação das cidades do país, 

mostra numa escala menor cada rede de cidades e suas regiões de influência. 

O modelo da pesquisa, a classificação de cidades e a definição das áreas de 

influência permanecem no REGIC de 2007, mas houve alterações no que 

refere às funções privilegiadas na análise. 

 
Imagem 4 - Classificação de Centralidade das Cidades Brasileiras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A edição de 2007 do REGIC considerou, prioritariamente, a função de 

gestão do território. Esta abordagem é apresentada por Roberto Lobato Corrêa 

e será alvo de breve explanação no decorrer do trabalho. O autor considera 

centro de gestão do território as cidades onde estão localizados diversos 

órgãos do Estado e sedes de empresas. 

O estudo levou ainda em consideração outras variáveis para definir sua 

hierarquia de cidades: no que se refere à gestão do território, considerou-se a 

gestão federal e a gestão empresarial; no âmbito dos equipamentos e serviços 

foi considerado o comércio e serviços, as instituições financeiras, o ensino 

Fonte: Região de Influência das Cidades - REGIC 1993. IBGE. 
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Elaborado por Diego Tenório da Paz 
Fonte: Região de Influência das Cidades - 2007. IBGE. 

superior, a saúde - nível de complexidade e número de atendimentos.  Outra 

variável é a oferta de informações e serviços através da internet, a cobertura de 

tv aberta, e ainda as conexões aéreas.   

No estudo de 2007, foram classificados 5.276 centros, entre eles foram 

considerados municípios isolados e área de concentração de população 

(ACP’s), ação diferente dos estudos realizados anteriormente. Neste são 

representadas as grandes aglomerações urbanas (ACPs) onde encontramos 

uma elevada densidade populacional, caracterizando-se por ser uma mancha 

urbana com alta coesão interna dada pelo deslocamento populacional, 

motivada por razões de trabalho, estudo, busca por serviços, compras ou 

moradia, podendo incorporar mais de um município. 

Dentro da classificação do estudo de 2007 do IBGE, a cidade de Natal 

está na categoria Capital Regional A. A classificação das cidades adotada pelo 

REGIC atual (2007) está representada no quadro 1. 

 
Quadro 1 - Hierarquia dos Centros Urbanos 

Níveis de Centralidade das Cidades 

Grande Metrópole Nacional 
Metrópole Nacional 

Metrópole 
Capital Regional A 
Capital Regional B 
Capital Regional C 

Centro Subregional A 
Centro Subregional B 

Centro de Zona A 
Centro de Zona B 

 

 
A imagem 5 representa a posição de Natal e de algumas cidades do Rio 

Grande do Norte dentro da hierarquia nacional. Vemos Natal como capital 

regional A, Mossoró na posição de capital regional C, Caicó e Pau dos Ferros 

como centro sub-regional A e Currais Novos e Açu como centro sub-regional B.  
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Fonte: IBGE / Banco de Dados REGIC 2007 

Imagem 5 - Hierarquia das Cidades - REGIC 2007. 
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2.4 A cidade como centro de gestão do território 

 

 Embora sejam muitas as definições e propostas acerca do conhecimento 

de cidade e das relações mantidas entre elas apresentados até o momento, 

queremos chamar atenção para o caráter de "gestão" da cidade, tendo em 

vista que a cidade é também um "centro de gestão do território”,  já que ela 

sedia as empresas, o poder administrativo público, o poder religioso e político.  

 A ideia de centro de gestão do território é discutida por Roberto Lobato 

Corrêa, em artigo publicado na revista Território em 1996, que trata da questão 

"gestão do território", afirmando ser essa a dimensão espacial do processo de 

gestão. Isso por se apresentar como fundamental meio de organização 

espacial e, conseqüentemente, da vida nas cidades, viabilizando a criação de 

um conjunto de ações necessárias à criação dos objetos inerentes a prática e 

vida de relações entre os indivíduos, instituições, firmas, enfim, entre os 

agentes constituintes do espaço geográfico. A gestão do território promove 

ainda, o controle das funções desses objetos criados e da distribuição espacial 

e processos envolvidos na concentração ou dispersão das diversas dinâmicas 

que configuram a organização do espaço. 

 Na discussão acerca da gestão do território tem-se que os principais 

agentes envolvidos na organização espacial, na fase atual da trajetória 

capitalista, são as corporações transnacionais que possuem sedes em diversas 

partes do mundo, e assim atuam e interferem em diferentes territórios. 

 A função de centro de gestão do território, diz Corrêa (1996), é uma 

função eminentemente das metrópoles, que agregam um papel de controle de 

atividades que estão sendo desenvolvidas longe dali, é de sua "natureza" 

conceber, planejar e dirigir tais atividades. Entre as atividades podemos 

destacar agências bancárias, fábricas de diversos ramos, escritórios de 

publicidade e/ou imobiliários, grandes magazines, entre outros. 

 Nestes centros também se localizam as principais instituições do Estado, 

sejam os bancos, os grandes centros de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, secretarias e empresas estatais e centros financeiros. Os centros 

de gestão apresentam estruturas e equipamentos para garantir o tráfego de 

pessoas e mercadorias, como aeroportos com intensos fluxos nacionais e 
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internacionais, caracterizando-se como importante nó na rede de cidades, hoje 

tornada mundial. Além dos importantes nós náuticos, representados pelos 

grandes portos do país que recebem mercadorias de todas as partes do globo. 

Ou ainda, as ligações terrestres por vias rodoviárias que integram as diversas 

regiões do país, possibilitando um grande fluxo de pessoas e, principalmente, 

mercadorias, haja vista, a opção do governo nacional pelo transporte 

rodoviário. 

 No período atual – técnico, científico e informacional -, a circulação de 

informações, normas e ordens é uma realidade que abrange tanto as esferas 

privadas dos agentes sociais como a esfera pública, ambas demandam esse 

tipo de circulação para fazer funcionar e manter as relações entre os centros 

ativa. A viabilidade desse tipo de circulação se dá devido a gama de 

instrumentos técnicos que estabelece as ligações. É a partir dos grandes 

centros urbanos, que tem início os fluxos informacionais mais intensos.    

 Os centros de gestão são lugares próprios das tomadas de decisões e 

onde são realizadas aplicações e investimentos de capital, tais ações tem o 

poder de interferir nas dinâmicas espaciais de outros lugares, seja de forma 

direta ou indireta, alterando aspectos como mobilidade populacional, mercado 

de trabalho, relações políticas locais, mudanças no uso do solo e/ou na 

paisagem, podendo até causar alterações no papel das cidades no contexto de 

sua rede urbana.  

 Um ponto que merece importante destaque é no que se refere aos 

"centros incompletos de gestão do território", que são os centros urbanos onde 

não há grandes presenças empresariais em suas sedes, mas há o centro de 

controle da administração pública e algumas poucas sedes de empresas. 

Nesse caso, são considerados centros incompletos de gestão, aqueles que 

possuem uma ou duas sedes de empresas (CORRÊA, 1996).  

 Estes centros urbanos menores em termos demográficos e de tamanho 

da cidade, não são menos importantes na discussão acerca dos "grandes" 

centros de gestão do território, uma vez que, são esses lugares, cidades e 

centros urbanos, onde não há uma considerada concentração de grandes 

empresas (das quais partem as ordens a serem executadas) que sofrem a 

interferência com a prática da ação autorizada. São, portanto, os centros 
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incompletos de gestão do território, os lugares do fazer, que têm sua dinâmica 

alterada pela atuação de empresas e/ou instituições que possuem poder até de 

transformar os arranjos espaciais dessas cidades. 

 No estado do Rio Grande do Norte, os centros incompletos de gestão, 

são maioria. São os centros de controle do poder público local, a sede da 

prefeitura e secretarias municipais que compõem a estrutura de governo dos 

municípios. Nos capítulos que seguem trataremos mais detidamente dos 

centros urbanos do estado do RN, e suas características.   

 A concentração populacional, em tese, é um fator relevante para a 

atuação do estado com ações que visam fornecer serviços básicos, como 

escola, postos de saúde, segurança, saneamento, transporte, lazer, e também 

para a atrair serviços privados, empresas que visam oferecer seus produtos e 

assim atender as demandas da população. Por assim entender, e sabendo do 

crescimento do número de centros urbanos ao longo do tempo no país e no 

estado do RN, é que dedicamos o tópico 2.5 ao crescimento populacional e ao 

conseqüente surgimento de cidades no Rio Grande do Norte.  

 

2.5 Centros urbanos, população e crescimento das cidades 

  

 Como centros de gestão, no Brasil, oficialmente, as cidades são sedes 

dos municípios. De acordo com o Geiger (1963), em 1950 existiam 1.895 

municípios, ao longo do tempo só tem crescido o número de cidades pelo país, 

na década de 1960, de acordo com o IBGE, eram 2.766, na década de 1970 

3.952, em 1980 eram 3.991, na década de 1990, 4.491, no ano 2000 o número 

de municípios chega a 5.507 e mais recentemente, em 2010, atinge a marca 

dos 5.565 e, encerra o ano de 2012 com um total de 5.568 municípios. 

 Já no que diz respeito à quantidade de distritos, os dados do IBGE 

mostram que estes somam quase o dobro da quantidade de municípios, 

registrando o número de 10.283. No Rio Grande do Norte o número de distritos 

não é tão distante do número de municípios, são 183 distritos e 167 municípios 

em 2010, uma quantidade que se mantém nesta média desde a década de 

1970, havendo pequenas variações.  
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 Acompanhado do crescimento no número de municípios no país vem o 

crescimento populacional ocorrido no Brasil, que foi significativo ao longo do 

tempo. Sobre isso, Geiger (1963) traz dados que remontam a população total 

desde o século XIX. Esses dados, mais os dados atualizados, podem ser 

verificados na tabela 1. 

 

Tabela 1 - População Total e Urbana do Brasil (em Milhões de hab.) 

Anos 
População 

Total 
População 

Urbana 
Índice de 

urbanização 

1872 9,9 Mais de 0,9 Mais de 10% 
1890 14,3 Mais de 1,2 Mais de 10% 
1920 30,6 Mais de 3,0 Mais de 10% 
1940 41,2 13,1 26,3% 
1950 51,9 18,8 36,2% 
1960 70,9 32,0 45,5% 
1970 94,5 52,9 56,8% 
1980 121,1 82,0 68,8% 
1991 146,9 110,8 77,1% 
2000 169.6 137.7 81,2% 
2010 190.7 160.9 84,4% 

Fonte: adaptado de Geiger (1963, p. 20) e Santos ([1993] 2008, p. 32). Dados 
Censitários IBGE(1872-2010). 

 

 Em um século (1872 a 1970) o crescimento foi de quase dez vezes o 

valor da população, aproximando-se dos dez milhões em 1872 e, chegando a 

noventa e quatro milhões de habitantes na década de 1970. Observando a 

tabela 1, verificamos que é notável o crescimento dos centros urbanos no país. 

Em 1970 dos noventa milhões de habitantes, mais da metade da população 

vivia em áreas urbanas do país. Tal fato deve-se, em grande medida, ao 

processo de industrialização pelo qual passou o país a partir da década 1970. 

 Os dados da tabela 1 também demonstram que após a década de 1970, 

quando a maior parte da população passa a viver em cidades, a população 

urbana cresce de forma mais acentuada. Na década de 1990, o Brasil 

apresenta mais de 70% de sua população vivendo em centros urbanos, um 

reflexo da nova estrutura produtiva que se instala no país, estrutura essa que 

absorveu uma densidade maior de equipamentos técnicos, levando à 

modernização do campo e, consequentemente, à redução/substituição da mão 

de obra do trabalhador rural. Assim, funções como arar a terra para preparar a 
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plantação, a colheita, que eram realizadas manualmente passam a ser 

realizadas por máquinas que auxiliam ou substituem o trabalhador. Essa 

substituição da mão de obra humana por máquinas proporcionou o aumento 

não só da produção de alimentos, mas também, aumento na produção/ 

extração de minérios, produção de bens duráveis nas indústrias na cidade, 

entre outros elementos. A necessidade de produzir mais em menos tempo 

levou à expulsão de boa parte da população que residia e trabalhava no 

campo, fazendo com que estes rumassem para as cidades, atraídos pela oferta 

de trabalho nas indústrias e por outros serviços que a cidade demandava.   

 Quando voltamos a atenção à formação do estado do estado do Rio 

Grande do Norte, notamos um período em que houve um  grande número de 

municípios criados, de 1950 a 1980 foram criados 102 municípios. A 

fragmentação do território do RN ocorreu dentro da lógica que se processou a 

fragmentação do território nacional, obedecendo interesses fiscais (IBAÑES, 

2006). No RN interesses econômicos e políticos dos grupos políticos atuantes 

favoreceram o processo de fragmentação do estado, o quadro 2 mostra a 

quantidade de municípios criados no RN de 1950 a 2010.  

Quadro 2 - Evolução da fragmentação do 

território do Rio Grande do Norte 

 Municípios Vilas Distritos 

1950 48 38 86 

1960 83 46 129 

1970 150 31 181 

1980 150 32 182 

1990 152 32 184 

2000 166 20 186 

2010 167 16 183 

 

No que tange ao crescimento do número de municípios3 e o crescimento 

populacional no estado do Rio Grande do Norte, temos que na década de 1950 

                                                           
3
 A metodologia adotada pelo IBGE considera que é cidade a sede político-administrativa dos 

municípios.   

Fonte: elaborado a partir de dados do IBGE, 2010. 
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havia um total de 48 municípios, 86 distritos4 e 38 vilas5. Em 1960 o estado do 

RN era composto por 83 municípios, agora com 129 distritos e 46 vilas; a 

década seguinte (1970) registra o número de 150 municípios, com 181 distritos 

e 31 vilas. A quantidade de municípios registrada em 1970 permanece até a 

década de 1980, mas o número de distritos sobe para 182 e o de vilas para 32. 

Na década de 1990 mais dois municípios são criados, totalizando 152, o 

número de distritos chega a 184 e o de vilas permanece em 32. Nos anos 2000 

a quantidade de municípios sobe para 166, a quantidade de distritos sobe para 

186 e a quantidade de vilas cai para 20. Atualmente (2010), a quantidade de 

municípios chegou a 167, os distritos 183, e as vilas somam 16. 

 Sabendo desse crescimento em termos de quantidade de municípios 

podemos atrelá-lo, também, ao crescimento populacional ocorrido no estado, 

muito embora, o caráter político no processo de desmembramento e criação de 

um novo município seja fundamental. Os dados sobre a evolução populacional 

do estado do RN na tabela 2, nos mostram uma transição, que de certo modo 

acompanha os moldes do crescimento nacional da população, havendo a partir 

da década de 1970 um aumento muito significativo. A partir da década de 1980 

o número da população vivendo em centros urbanos do RN ultrapassa o de 

pessoas que vivem no campo.  

 Comparando o índice de urbanização do RN com o índice nacional 

verifica-se que o primeiro é inferior ao segundo. O RN apresenta índice de 

urbanização de 77,8% enquanto o índice nacional é de 84,4%. Podemos 

apontar, ainda, que esse índice indica uma significativa importância das 

atividades agrícolas desenvolvidas no estado do Rio Grande do Norte. 

 O trabalho dissertativo de COSTA (1977), intitulado "O fato urbano no 

Rio Grande do Norte: características das bases de vida de relações", traça um 

quadro do surgimento das cidades do Rio Grande do Norte até a década de 

1970. A partir deste quadro pudemos elaborar algumas figuras representativas 

que mostram a distribuição das cidades surgidas e sua respectiva "categoria" 

no ato de sua criação (seja ela cidade, vila, ou distrito). 

                                                           
4
 unidades administrativas dos municípios (IBGE - Noções básicas de cartografia); 

5
 localidade com mesmo nome do distrito a que pertence (sede distrital) e onde está sediada a 

autoridade distrital, excluídos os distritos das sedes municipais. (IBGE - Noções básicas de 
cartografia) 
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Tabela 2 - População Total e Urbana do Rio Grande do Norte (em Milhões de hab.) 

Anos 
População 

Total 
População 

Urbana 
Índice de urbanização 

1872 233.979 - - 
1890 268.273 - - 
1920* 537.135 - - 
1940 768.018 - - 
1950 967.921 253.765 26,2% 
1960 1.157.258 435.189 37,6% 
1970 1.611.606 751.064 46,6% 
1980 1.898.835 1.115.279 58,7% 
1991 2.415.567 1.669.267 69,1% 
2000 2.776.782 2.036.673 73,3% 
2010 3.168.027 2.464.991 77,8% 
Fonte: adaptado dados censitários IBGE. *Em 1920 o valor equivale a percentual.   (-) 

sem informação. 

 

 A imagem 6 retrata desde o momento da fundação da cidade de Natal, 

(mais antiga cidade), datada de 1599, ano de sua fundação - que corresponde 

ao momento em que os colonizadores, entre eles holandeses e portugueses, 

principalmente, dominavam as terras potiguares -, até os anos 2000. No século 

compreendido entre 1700 e 1800, COSTA (1977), aponta para a fundação da 

cidade de Caicó, Açu, São José de Mipibu e Portalegre, centros urbanos que 

atualmente têm relevante papel como centros de região. 

 Grande quantidade de cidades e vilas tiveram origem no século vigente 

entre 1801 e 1900, entre elas Mossoró, Touros, Macau, Ceará-Mirim, Currais 

Novos, Apodi, Nísia Floresta, Angicos, Goianinha, Canguaretama, Acari, 

Santana do Matos, Martins, Caraúbas, Nova Cruz, Arez, Patu, Santa Cruz, 

Macaíba, São Miguel, Areia Branca, Florânia, Jardim do Seridó, Luis Gomes, 

Santo Antônio, Pedro Velho e Taipu, todas representadas na imagem 6 

correspondente. 

 No período que compreende 1900 e 2000 foram criados 166 municípios. 

Dentre eles estão as cidades representadas na imagem 6: Eduardo Gomes 

(atualmente Parnamirim), Alexandria, João Câmara, Jucurutu, Parelhas, 

Pendências e Guamaré. 
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Fonte:  elaborado a partir de COSTA, 1977. 
Adaptado por Diego Tenório da Paz 

Imagem 6 - Surgimento dos Centros Urbanos no Rio Grande do Norte. 
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 Em seu estudo de COSTA (1977), destaca a construção de capelas nas 

fazendas como fator de expansão dos povoados até meados do século XVIII, o 

que garantia ali, a presença de um agente "decididor", caracterizando-se como 

centro do poder religioso local. Esse fator é exemplo do surgimento de cidades 

como Natal, Açu, Caicó, São José de Mipibu, Pau dos Ferros. Estas cidades 

foram surgindo ao longo das estradas que iam sendo construídas para 

viabilizar o acesso ao interior e a prática de atividades econômicas (ver 

imagem 7)    

 Além dos fatores que envolvem a criação das cidades, os estudos sobre 

estas, carregam preocupações diversas, entre elas a de não estudar a cidade 

isoladamente, visto que as relações existentes e mantidas entre elas são as 

mais complexas e diferentes possíveis.  

A divisão territorial do trabalho consiste num fator relevante para que 

possamos entender grande parte das relações entre as cidades. Por esse 

motivo no próximo tópico discorreremos sobre o tema de forma genérica, 

visando nos capítulos que seguem, tratar do tema no estado do Rio Grande do 

Norte.   
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Fonte:  elaborado a partir de COSTA, 1977. 
Elaboração Gráfica: Diego Tenório da Paz 

Imagem 7 - Modelo de surgimento das cidades do Rio Grande do Norte - 1599 - 2000 
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2.6 A cidade e sua participação na divisão social e territorial do trabalho 

 

 A cada momento da história, cada período corresponde a uma nova 

"responsabilidade" para a cidade, uma nova tarefa, com novos conteúdos 

demandados por uma forma espacial que, também, demanda-os. Essa 

dinâmica ocorre nas cidades no exercício de suas diversas funções dentro da 

divisão territorial do trabalho. 

 Em meio às características assumidas pelo período atual da história, 

período de globalização - técnico-científico-informacional -, cabe destacar o 

processo que levou a humanidade a criar formas de existência e maneiras 

diversas para se "adequar" aos obstáculos impostos pela natureza ou superá-

los, criando novos modos para viver bem. Este viver bem encontra-se 

vinculado mudanças nos processos de produção que, ao mudar, requer novos 

arranjos e formas fixas que modificam e tornam os lugares únicos, mediante a 

vasta complexidade de relações estabelecidas na busca do seu bem estar em 

sociedade.  

Nesse contexto, considerando o atual período, a variável da informação 

aparece como elemento imprescindível no estabelecimento das relações entre 

as pessoas, instituições e firmas. As relações e o papel dos lugares hoje, 

dentro da divisão territorial e social do trabalho, são mantidas através do fluxo 

de informação que circula virtualmente, estabelecendo as funções dos lugares. 

Desse modo a informação, vista a sua seletividade e singularidade, caracteriza-

se como motor da divisão territorial e social do trabalho vigente.  

 Os agentes hegemônicos promotores das grandes transformações 

espaciais selecionam os melhores lugares para a instalação de novas formas - 

as firmas e instituições públicas e privadas -, fato que torna singular os lugares, 

ou seja, únicos em sua realidade. Essa capacidade de seleção dos lugares por 

parte dos agentes hegemônicos atrelado à divisão territorial do trabalho “[...] 

cria uma hierarquia entre lugares e, segundo sua distribuição espacial, redefine 

a capacidade de agir de pessoas, firmas e instituições" (SANTOS, 2008 [1996], 

p.135). 

 A "bagagem" trazida com as cidades, os elementos que constituem a 

configuração espacial dos lugares, ou seja, os elementos constituídos e/ou 
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instituídos15 em períodos anteriores configuram espacialmente as cidades e 

são fundamentais para a definição de um novo período, de novos processos e 

funções para uma nova divisão territorial do trabalho. Esses elementos são 

uma condição que auxilia na seleção dos lugares imposta pela divisão do 

trabalho.  

 Uma noção que nos ajuda a compreender essa característica da divisão 

territorial do trabalho é a proposta de “Prático-inerte” – de Sartre -, discutida em 

Santos, (2008[1996], p. 140), segundo a qual, 

 

 [...] o processo social está sempre deixando heranças que 
acabam constituindo uma condição para as novas etapas. Uma 
plantação, um porto, uma estrada mas também a densidade ou 
a distribuição da população, participam dessa categoria de 
prático-inerte, a prática depositada nas coisas tornada 
condição para novas práticas.  

 

Esse prático-inerte, a que Santos (2008 [1996]) chama rugosidade, nos 

indica os "restos da divisão do trabalho já passadas", e é imprescindível à 

chegada de uma nova divisão do trabalho.  

 Tomando como base o discurso feito, é fundamental o entendimento de 

que a divisão social e territorial do trabalho no período atual de globalização se 

dá em nível planetário, fazendo com que a atuação dos agentes promotores 

dessa divisão hajam nos lugares mais adequados para a maior captação da 

mais-valia. Por isso, as relações entre as cidades e o estabelecimento de redes 

entre elas são corriqueiros e necessários.  

 O Brasil, - para ilustrar dentro do quadro da divisão social e territorial do 

trabalho -, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), produz e exporta principalmente, produtos agrícolas, 

dentre esses, estão os produtos do complexo da soja, o minério, o petróleo e 

combustíveis, açúcar e etanol, químicos, carne, produtos metalúrgicos, papel e 

celulose, entre outros. 

 Ao Rio Grande do Norte, dentro dessa divisão cabe a produção e 

exportação de petróleo, frutas tropicais irrigadas, o setor têxtil e de confecção, 

                                                           
15

 Considerando, também, a atuação das normas e seu poder de interferência nas dinâmicas 
espaciais. 



52 

 

cuja produção também tem grande importância em nível nacional, assim como 

a produção de sal. 

 Desse modo, conforme Santos (2008[1996], p.129-132) "A divisão do 

trabalho constitui um motor da vida social e da diferenciação espacial", que 

caracteriza cada lugar com uma dada peculiaridade, embora "mude a energia 

que as move", de maneira que o insere numa divisão do trabalho que é 

territorial e, no período atual, internacional. 

 Neste sentido, o entendimento do estudo das cidades de maneira 

isolada não tem sentido de ser, visto as muitas, diferentes e complexas 

relações que são praticadas nas cidades entre os agentes envolvidos, sejam 

locais e/ou externos a elas. Por esta razão e buscando fazer uma análise que 

considere o espaço geográfico como "um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações" (SANTOS, 

p.63), buscamos desenvolver um estudo que visa entender a rede de cidades e 

o conjunto de objetos que interligados em seu funcionamento desempenham 

ações em prol da sociedade potiguar.  

 Para isso, nos interrogamos sobre algumas características das 

transformações ocorridas no território, sobre as redes, as relações entre as 

cidades, e sobre o fenômeno de região. Sabendo que são diversas as suas 

aplicações, e diversas as abordagens adotadas ao estudar qualquer um dos 

elementos mencionados, apresentamos um sucinto apanhado dos temas 

levando em consideração autores como Milton Santos, Roberto Lobato Corrêa, 

Rogério Haesbart, Leila Dias, Maria Laura Silveira, Maria Adélia A. de Souza. 

Com isso, apresentando os princípios de método adotados para a construção 

do trabalho.  
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2.7 Globalização, território e região: definições relevantes para iniciar a 

discussão 

 

 O território desde o início da história da humanidade sofre constantes 

transformações.  Elas ocorrem devido ao fato de que o homem, para suprir 

suas necessidades e manter-se vivo, desenvolve técnicas, e com isso 

transformam a natureza dando-a um caráter híbrido16, pois a um dado objeto 

natural foram atribuídas novas funções. As cidades ao longo da história 

também sofrem constantes mudanças, cada cidade a cada momento 

apresenta-se com diferente arranjo espacial, caracterizando-a como singular e 

produto do trabalho humano na busca do seu bem estar.    

 Durante sua história, o homem descobre que pode desenvolver técnicas 

que lhe auxiliem na prática de suas atividades. Nesse sentido, ele descobre 

formas de manusear o fogo, cozer seus alimentos e/ou constrói um abrigo, por 

exemplo. E com o avanço e aperfeiçoamento das técnicas utilizadas em suas 

atividades, o homem constrói a máquina a vapor e depois o motor a 

combustão, e chega ao nível técnico que hoje conhecemos com características 

de um sistema técnico tornado único, com a convergência dos momentos e a 

mais-valia universal, como nos evidencia SANTOS (2001). 

 Considerando uma sucessão de diferentes meios e períodos 

geográficos, Santos e Silveira (2001), definem três meios geográficos dentre 

eles, o meio natural, meio técnico e meio técnico-científico-informacional. Essa 

sucessão de meios é definida e caracterizada pelo nível de desenvolvimento 

técnico de cada momento histórico. 

 Cabe destacar a diferença, mesmo que rapidamente, do que estamos 

chamando de meio e período para os estudos geográficos. Partimos do 

entendimento de que o meio geográfico é o conteúdo ou conjunto de 

conteúdos, é a qualidade dos objetos presente no território, já o período é o 

segmento de tempo em que há predominância de um certo conjunto de objetos 

e ações semelhantes; período em que o conteúdo presente naquele meio é 

predominante, SANTOS (2008[1996]). Até que haja um elemento que distancie 

                                                           
16

 Entendendo que à natureza passa a serem incorporados aspectos humanos-técnicos-
naturais.  
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do conjunto de objetos estabelecidos e este elemento consiga se sobrepor aos 

demais não se tem um novo período. É preciso que haja uma ruptura para que 

se tenha um novo período. 

 Dito isto, façamos a diferenciação entre os períodos e a caracterização 

dos meios geográficos definidos por Milton Santos (2008[1994]) ao estudo da 

geografia.   

 O meio natural era o momento e/ou período em que os processos e o 

tempo eram lentos, onde o homem tinha que se adaptar ao sistema natural, e 

onde os “objetos naturais” ainda predominavam. Neste período o homem usava 

da natureza somente aquilo que fosse fundamental a sua sobrevivência, sem 

fazer grandes modificações e suas motivações de uso eram locais, para 

satisfazer as necessidades de seu grupo. 

 As práticas desenvolvidas pelos homens neste momento eram e são 

consideradas técnicas, mas, elas não possuíam autonomia sobre as condições 

naturais, que era um regulador das ações humanas, as imposições e 

obstáculos existentes só eram vencidos, de acordo com Ortega y Gasset 

(1963), quando ameaçava o bem-estar buscado pelo homem. Com a 

visualização de que era possível superar as imposições naturais e com isso 

alcançariam satisfazer-se do "objetivamente supérfluo", o homem empenha-se 

em desenvolver um conjunto de objetos, práticas e/ou procedimentos técnicos, 

fazendo-o chegar a um outro momento, período onde a técnica sobrepõe-se a 

natureza.   

 Este outro momento, um segundo período, que considera SANTOS 

(2008[1996]), é o técnico, onde temos no meio geográfico o surgimento de um 

espaço mecanizado, onde os lugares passam a se diferenciar de acordo com 

extensão e a densidade das substituições dos objetos naturais pelos objetos 

artificiais, e se caracteriza pela diversidade de meios técnicos.  

 A respeito da diversidade de meios neste período técnico da história, 

Santos e Silveira (2011[2001]) em "O Brasil", apontam que neste momento no 

Brasil tínhamos um "conjunto de "ilhas", podendo ser definido como 

verdadeiros arquipélagos. As relações entre as cidades sejam elas relações 

econômicas ou de comunicação, por exemplo, eram mais difíceis, visto as 

barreiras físicas existentes ainda não superadas, fato que, também, 
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inviabilizava os trajetos, o fluxo de pessoas, mercadorias que precisavam de 

muito mais tempo para ser realizados. 

 Com a instalação do meio técnico o homem não só cria instrumentos 

que prolongam o próprio corpo, mas também, instrumentos que prolongam o 

território, fazendo com que sejam superadas distâncias, dando novas 

condições ao tempo social e se contrapondo ao tempo natural. 

 O avanço do desenvolvimento das técnicas no processo da vida social 

fez surgir cada vez mais necessidades para garantir o bem-estar tanto 

almejado pelo homem. Assim, ao longo do tempo, as técnicas e seu processo 

de criação foram incorporando algo de ciência e o inverso, também, é 

verdadeiro. Passando a ciência e a técnica a andarem juntas no exercício de 

transformar as realidades existentes, nas mudanças feitas na estrutura e 

configuração das cidades. A partir deste período, as cidades passam a manter 

relações com um pouco mais de intensidade, permitidas pela implantação de 

vias de circulação férrea e/ou rodoviária, de telégrafos, são alguns exemplos. 

 O processo e o desenvolvimento das técnicas é incorporada a variável 

informação, que ganha maior dimensão a partir da segunda guerra mundial, no 

entendimento de Santos (2008[1996]), que chama de meio e período técnico-

científico-informacional o momento atual em que vivemos. Este período passou 

a incluir os países do terceiro mundo a partir da década de 1970, e é 

caracterizado pela união da técnica, da ciência e da informação sob o comando 

do mercado, que torna-se global com o surgimento deste período. 

 A qualificação e requalificação das cidades, dos territórios e de todo o 

espaço geográfico visam, na maioria das vezes, atender aos interesses e as 

dinâmicas impostas pelos agentes hegemônicos, muito embora, algumas 

vezes, os conflitos travados pelas horizontalidades favoreçam a dinâmica já 

existente no lugar.  

 Imerso às condições e características do período atual, sendo ele 

técnico-científico-informacional, estão às definições de uso do território, já que 

os usos que são feitos e praticados estão cada vez mais ligados ao sistema 

técnico que foi tornado único, aos estudos científicos, que estão cada vez mais 

a serviço dos agentes hegemônicos, procurando novas maneiras e novas 

formas de uso do território com o desenvolvimento de novos objetos técnicos, e 
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está cada vez mais ligado ao sistema de informação, que permite o acesso ao 

conhecimento, de maneira mais veloz, ao que se passa em outras partes do 

mundo. 

 De acordo com Santos (2008[2001]), o território é entendido como 

"extensão apropriada e usada". Em sentido restrito "o território é um nome 

político para o espaço de um país". Por assim considerar, é que este autor diz 

que o que interessa aos estudos de geografia é a discussão do território usado, 

que deve ser entendido como sinônimo de espaço geográfico. 

 Um importante fator que devemos levar em consideração é que os usos 

são datados, são específicos e diversos a cada momento da história, sendo 

necessária a elaboração de uma periodização para o fenômeno que se deseja 

estudar. Outra característica importante que podemos destacar no estudo do 

espaço geográfico a partir do território usado é o caráter técnico do território, 

pois quando construímos uma matriz de periodização podemos ver a cada 

época histórica um conjunto de objetos técnicos representativos daquele 

período. 

 O entendimento do uso do território pode ser melhor percebido quando 

Santos (2008b) afirma: 

O uso do território pode ser definido pela implantação de infra-
estruturas, para as quais estamos igualmente utilizando a 
denominação sistema 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, o arcabouço normativo, incluídas a legislação civil, 
fiscal e financeira, que, juntamente com o alcance e a extensão 
da cidadania, configuram as funções do novo espaço 
geográfico.    
  

 E outro fato de destaque é que os elementos citados acima presentes 

nos lugares selecionados e que define o uso do território, estão saturado de 

ciência, de técnica e de informação, a fim de garantir a fluidez do território, que 

é própria dos dias atuais. É fundamental considerar, ainda, que há 

coexistências e entre os elementos com elevado grau de ciência, técnica e 

informação incorporados aos seus processos de produção há outros que quase 

nada ou nada há em densidade científica e técnica. Tais elementos são 

elaborados e instituídos, na maior parte do tempo, para garantir melhores 

condições de vida do homem na cidade.    
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 O território é usado, também, em grande escala pelas relações de 

mercado que, no período técnico-científico-informacional, são baseadas no 

imperativo da competitividade que seleciona os lugares com maior preparo 

para receber e desenvolver as relações de mercado tornadas mundiais. 

 Em meio a todas as características do período atual mencionadas até 

aqui, a que se impõe com maior intensidade e interfere em nossa análise é o 

caráter informacional, que a cada dia ganha maior velocidade. Com o fluxo 

informacional cada vez maior, houve, por parte de população, um acesso ainda 

maior a quantidade e a qualidade das informações, fazendo com que o 

conhecimento a outras áreas do globo fossem tornadas possível de forma 

instantânea e simultânea. Assim, também, todas as relações e transações de 

mercado puderam ser comandadas de pontos distantes do lugar de realização 

da atividade. 

A partir do destaque dado acima e em outras características como: à 

crescente homogeneização imposta pelo capitalismo, em sua forma atual, com 

isso gerando padronizações aos territórios, e com as culturas mundialmente 

conhecidas através das redes, é que vão afirmar o “fim da região”. Autores 

como O’Brien (1992) chegam a afirmar até o “fim da geografia”17. 

A idéia de “fim da região” é discutida por R. Haesbaert (2010) em seu 

livro Regional-Global, onde o autor faz um apanhado sobre o tema e nos 

apresenta três períodos na história do pensamento geográfico em que ocorre a 

“morte” da região. Neste sentido, o mesmo autor afirma que a região “morre” e 

“ressuscita” ao longo do tempo, dependendo dos diferentes tipos de 

abordagens assumidas ou propostas pelos geógrafos.  

 No que se refere aos estudos regionais Santos (2008a) afirma que "[...] a 

velocidade das transformações mundiais deste século, aceleradas 

vertiginosamente no pós-guerra, fizeram com que a configuração regional do 

passado desmoronasse", ou seja, as características de identidade e limites, por 

exemplo, apresentam-se com menor força para caracterizar regiões, já que os 

processos orgânicos são substituídos pelos organizacionais. E assim, os 

                                                           
17

 Richard O’Brien(1992) defende o “fim da geografia” motivado pelo atual estágio de 
modernização que encontramos no sistema financeiro, principalmente, a grande fluídez que 
atua a favor das transações financeiras e da “queda” das fronteiras nacionais entre os 
mercados. 
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centros urbanos, todos eles, têm a possibilidade de manter conexões, relações 

de qualquer tipo, independente do tamanho do centro urbano, podendo ser 

apenas o lugar onde a ordem é executada. 

 Desta forma o que "faz a região não é a longevidade do edifício, mas a 

coerência funcional" (SANTOS, 2008[1996], p.247). Então, é a função exercida 

que vai definir ser ou não uma região, isso ocorre devido a seletividade que 

ocorre por parte dos agentes hegemônicos nos lugares, que podem durar o 

tempo necessário à satisfação de seus interesses. 

 O período atual, tal como ele foi aqui caracterizado, não nos permite 

estabelecer um recorte regional que dure por muito tempo devido, 

principalmente, a fluidez com que ocorrem as atividades, e as dinâmicas 

territoriais. Outros conceitos que nos ajudam a entender e apreender um 

recorte regional são os conceitos de solidariedade orgânica e solidariedade 

organizacional, que se estabelecem em decorrência do arranjo espacial dos 

lugares, sendo assim, ambas as solidariedades se realizam de acordo com o 

meio em que estão se dando as relações, que hoje é representado pelo caráter 

e pelo nível de técnica, ciência e informação que detêm o lugar. 

 As solidariedades orgânicas são caracterizadas por todos os agentes e 

relações que usam o território e definem novas relações e organizações 

geradas por esses usos nos lugares. As solidariedades organizacionais são 

caracterizadas pelos usos que os agentes hegemônicos fazem do território. 

Estes selecionam os lugares onde pretendem atuar, e os lugares selecionados 

devem ser dotados de infraestrutura básica de, principalmente, informação e 

circulação, por isso os lugares (as cidades em nossa escala de estudo) se 

tornam mais especializados. E ainda, o sistema organizacional das firmas é 

preparado para funcionar em harmonia, todos os objetos demandados devem 

funcionar solidariamente, como uma engrenagem. 

 A idéia apresentada anteriormente, de pontos que comandam de fora do 

lugar da realização de uma dada atividade, nos faz buscar algumas definições 

fundamentais à nossa análise. Neste sentido, Santos (2008[1996]) nos 

apresenta as definições de Horizontalidades e de Verticalidades, afirmando ser 

composta por estas relações a atual categoria região. O autor às define assim: 

as horizontalidades se definem como as relações contínuas e contíguas, onde 
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todos os agentes estão presentes; e as verticalidades como pontos de 

comando distribuídos no território que atuam seletivamente, trazendo consigo 

imposições de mudanças ao território, atuando com uma racionalidade que é 

externa ao lugar escolhido, provocando atrito com as racionalidades do lugar, 

que gera conflitos entre as racionalidades e as contra-racionalidades dos 

agentes hegemônicos. 

 A maneira de atuação dos agentes hegemônicos, o seu modo de 

promoção das ações implicam uma transformação nas relações cotidianas das 

cidades, de forma seletiva as verticalidades instalam-se impondo sua 

racionalidade, entendida como estrutura de funcionamento de firmas e 

instituições pública ou privada. Esta ao instalar-se nas cidades interfere na 

configuração já estabelecida.  

 Os agentes que atuam como verticalidade escolhem em todo o território 

as regiões que mais dispõe de infraestrutura capaz de atender as suas 

demandas. A seleção dos lugares gera, assim, regiões que, cada vez mais, se 

tornam densas de tecnologia, de informação e de ciência, estas são as grandes 

cidades, as metrópoles, os centros urbanos com maior capacidade de se 

estabelecer conexões e viabilizar fluxos. Ou, ainda, gerando regiões que pouco 

tenham, ou não tenham, capacidade de atração, sendo esta rarefeita nos 

aspectos que caracterizam o atual estágio de globalização.   

 Para entender o venha a ser as regiões densas e rarefeitas, tal como 

discute Santos e Silveira (2011[2001]), apresentamos na seqüência suas 

definições. 

 As densidades e rarefações a que falamos são de técnica presente no 

território, que compõe a configuração territorial dos lugares e especialmente 

das cidades. As regiões que apresentam um maior ou menor nível de 

tecnologias instaladas, maior ou menor uso dessas tecnologias, mas, estão 

envolvidas, também, maior ou menos concentração de informação, de ciência, 

das leis, regras e normas que regulam a vida social. Considerando, ainda, 

densidade ou rarefação da ocupação do território pela população levando em 

consideração seus aspectos sociais, econômicos e espaciais. 

 Contido, ainda, na discussão dos elementos acima estão os sistemas de 

engenharia que produzem os movimentos de interesse à divisão territorial do 
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trabalho e são caracterizados pela fluidez ou viscosidade com que se dão as 

relações. Um dos agentes promotores de fluidez é o Estado, que em nosso 

país é o que mais investe em medidas para dotar o território nacional de 

infraestrutura que viabilize melhores condições de circulação de qualquer tipo, 

(SANTOS e SILVEIRA, 2008[2001]). Apontando para a discussão da 

densidade e do nível tecnológico do sistema de engenharia presente no país, 

SOUZA (2003) enfatiza que: 

A densidade viária (fluidez efetiva) e infoviária (fluidez virtual) 
se instalam, portanto, servindo a um aspecto da economia 
internacional. A densidade viária, sobretudo, se relaciona mais 
com nexos da economia e do mercado e não com a maioria da 
população.  

 Com isso, a autora chama atenção para o fato do Estado conduzir suas 

ações a fim de atender aos interesses hegemônico, deixando de lado a 

sociedade brasileira, haja vista a dimensão do processo de tecnificação do 

território nacional nos últimos anos. A autora, ainda, adverte: "é bom que se 

diga que um espaço pode ser denso quanto às vias, mas não fluido".  

 Quando se fala de territórios rápidos e/ou lentos, estamos querendo 

dizer, ou associá-los a regiões, ou melhor, grandes centros urbanos de onde 

parte as ordens que comandam o território como um todo e a regiões que 

fazem, ou seja, que executam os comandos. SOUZA (2003) diz que: 

A rapidez envolve mais veículos, transportes públicos, e do 
ponto de vista social intensifica a vida de relações econômica e 
sociocultural, que se distinguem em função da divisão territorial 
do trabalho. Rapidez e fluidez são aspectos da sangria do 
território em direção aos seus pontos de convergência, 
geralmente as grandes metrópoles. 

 Quando discute este tópico a autora trata de elementos que 

consideramos importante na abordagem, sejam eles, veículos, transporte 

público e intensidade das relações sociocultural e econômica. Tais elementos 

serão alvo de análise nos capítulos seguintes.  

 Dito isso e na intenção de introduzir o próximo capítulo tem-se que a 

compreensão da estrutura urbana das cidades passa por entender as 

dinâmicas territoriais e a organização do espaço geográfico. Por isso, foi alvo 
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da pesquisa apresentar algumas definições importantes que serão abordadas 

no decorrer do trabalho.  

 A leitura e exposição feita dos estudos sobre a rede urbana brasileira e 

dos estudos realizados sobre a realidade potiguar nos ajudaram a entender a 

constituição do território, e as principais bases conceituais que foram realizadas 

os estudos no país. Em especial os estudos que foram realizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísitca - IBGE, que tem como preocupação 

conhecer as cidades brasileiras para subsidiar intervenções e ações públicas, 

com a instalação de algum equipamento ou programa social para o serviço 

público.   

 Nas páginas do capítulo 2 apresentamos as principais causas de 

expansão do territorial e desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte, 

que levaram entre outros fatos ao crescimento populacional e criação das 

bases para a organização da estrutura de governo e centros de comando 

secundários no estado. Neste sentido apresentamos também a estrutura de 

governo do estado para buscar as cidades que participam como centro na 

gestão do território potiguar.  
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Capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processo de constituição territorial e estrutura de 

governo do Rio Grande do Norte: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o papel dos centros de gestão do território 
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3 PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO TERRITORIAL E ESTRUTURA DE 

GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE: O PAPEL DOS CENTROS DE 

GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

3.1 Introdução 

 

O processo de formação do território e a constituição dos centros 

urbanos de gestão do território do Rio Grande do Norte é o alvo de discussão 

neste capítulo. Em grande medida a expansão do território potiguar foi 

motivado pelo deslocamento de atividades econômicas como, por exemplo, o 

caso da pecuária, que foi a principal atividade que garantiu a posse da terra.  

Entre as ações que promoveram a criação dos centros urbanos e a, 

consequênte, formação do território potiguar estão às ações empreendidas 

pelo Estado. Algumas políticas públicas que tiveram como alvo a região 

nordeste do país atingiram o Rio Grande do Norte e tiveram grande importância 

na constituição de suas cidades. Entre as políticas estão as que permitiram a 

instalação de rodovias e ferrovias, as que levaram a construção dos açudes e 

das barragens, as que incentivaram o desenvolvimento urbano das cidades, a 

partir da ação de política habitacional com a construção de conjuntos 

habitacionais. E ainda, as políticas que viabilizaram a instalação da rede de 

transmissão de energia elétrica e as ações e incentivos que trouxeram as 

indústrias para o estado. 

No processo de constituição dos centros urbanos do Rio Grande do 

Norte, alguns centros tiveram maior desenvolvimento social e econômico, 

concentrando maior população, maior oferta de serviços. Com isso, a estrutura 

de governo do estado apresenta-se regionalizada, onde os principais centros, 

não só a capital, participa na gestão do território. Assim sendo, busca-se 

apresentar as regionalizações criadas no estado, assim como as cidades que 

sediam e participam da gestão do território potiguar. 
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3.2 A Constituição Territorial do Rio Grande do Norte 

 

 Por considerar interessante e importante a análise da rede urbana do 

Rio Grande do Norte, vamos apresentar um breve apanhado do processo de 

formação do território do Rio Grande do Norte. Destacando os principais 

eventos que contribuíram para a atual configuração de seu território e, 

conseqüentemente, para a constituição de sua rede urbana e o papel desta 

dentro da rede urbana brasileira. 

 O processo de urbanização ocorrido no Rio Grande do Norte, assim 

como ocorrido em grande parte do território nacional, ocorre atrelado a bases 

ligadas a atividades econômicas predominantes num dado momento de seus 

períodos históricos e geográficos. As atividades preponderantes no processo 

de desenvolvimento urbano no estado, foram num primeiro momento a cana-

de-açúcar, a pecuária e a produção do algodão. A cana-de-açúcar como 

atividade que garantiu a coroa portuguesa a posse e a expansão do território 

colonizado, atrelado a ações de defesa do território com a construção da 

fortaleza dos Reis Magos (1598), foram os primeiros pontos de partida para a 

constituição do território potiguar. O fato de, apenas em 1604 o RN ganha seu 

primeiro engenho de açúcar, não impediu o surgimento de pequenas 

aglomerações em torno da atividade, principalmente localidades litorâneas 

como Ares, Ceará-Mirim, São José de Mipibu e Vila Flor. 

 O desenvolvimento da pecuária está ligada a expansão do território do 

estado na direção oeste, seguindo a direção da região Agreste e Seridó, em 

decorrência da impossibilidade de seu andamento no litoral do estado devido a 

atividade canavieira. Tal fato garantiu, até certo ponto, o povoamento do 

interior do estado, que segundo CASCUDO (1968), o povoamento do interior 

do Rio Grande do Norte vem de três frentes, esta vinda do litoral movida pela 

expulsão da pecuária do litoral, outra vinda do Ceará que chega pela chapada 

do Apodi, e outra, ainda, que chega da direção do rio São Francisco e povoa a 

região do Seridó. A imagem 8 representa um corema que mostra as frentes de 

povoamento ocorridas no processo de formação territorial do estado do RN. O 

processo de povoamento só é firmado após 1704, quando cessa guerra dos 
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bárbaros18 e a ocupação do vale do Mossoró-Apodi, do Piranhas-Açu são 

concretizadas pelos posseiros. ANDRADE (1981, p.17). 

 A produção do algodão, por sua vez, tem sua importância econômica 

para o RN com o advento da revolução industrial e o papel do estado na 

comercialização do produto para indústria têxtil, a partir da segunda metade do  

 

Imagem 8 - Corema das frentes de povoamento do Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do texto de CASCUDO (1968). 

 

século XVIII. A produção algodoeira teve seu período de maior significação na 

economia do estado entre a segunda metade do século XIX e as primeiras 

décadas do século XX, quando a atividade açucareira perde importância na 

economia do estado. 

 Com a expansão da atividade algodoeira no sertão, e com a produção 

voltada para a exportação do produto, visto que este crescimento ocorre 

juntamente com as imposições do mercado e exigências internacionais, abrem-

se portas para a exportação de outros produtos agrícolas produzidos na região. 

Além do surgimento e do aumento da relevância de centros urbanos como 

Mossoró, que surge como centro comercial e administrativo em função da 

produção de algodão, ainda Caicó, Açu e Macaíba surgem a partir da 

expansão desta atividade, que tem sua importância mantida até a década de 

1960. (ANDRADE, 1981). 

 A importância destas atividades para a formação do estado é relevante, 

visto que a necessidade da fixação do produtor na terra permitiu a ocupação do 

território potiguar, além de colocar o estado na rede urbana internacional que 

                                                           
18

 Confronto travado entre os indígenas e os bandeirantes (entre eles nativos e colonizadores), 

onde os índios resistiram a ocupação do interior do Rio Grande do Norte (1685-1713). 
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se configurava na época, mesmo com caráter de exploração de bens como foi 

desde a "descoberta do Brasil" com a extração do pau-brasil, depois com a 

cana-de-açúcar no nordeste e no Rio Grande do Norte, a pecuária e a 

cotonicultura que garantiram a interiorização do povoamento no estado e, 

conseqüentemente, o desenvolvimento do processo de urbanização e 

surgimento das cidades. 

 Outras atividades tinham seu desenvolvimento de forma mais contida, 

apresentando menor desempenho no âmbito estadual, e que com a 

decadência das atividades como a cotonicultura e a cana-de-açúcar, tiveram 

impulso significativo na produção. Entre as atividades estão a mineração e a 

produção de sal com abrangência nacional e internacional, e com relevância 

regional algumas atividades de subsistência como o cultivo de feijão, batata, 

milho e mandioca acontecem ligadas as atividades da pecuária. 

 A atividade mineradora tem na região do Seridó do Rio Grande do Norte 

o foco de extração de minérios, tendo a scheelita como principal minério 

extraído da região, e na cidade de Currais Novos encontramos a maior 

exploração do minério, que era voltado toda a produção para o mercado 

internacional. Já a produção de sal que ocorre desde a ocupação pelos 

portugueses do território potiguar, atualmente, segundo MAIA (2011), acontece 

em municípios do litoral norte do estado, nos municípios de Areia Branca, 

Mossoró e principalmente, em Macau. Todo o sal produzido é para atender, 

atualmente, cerca de 95% do mercado nacional. 

 Estas atividades mostram a ligação, a importância do Rio Grande do 

Norte e o seu modesto papel dentro da rede de cidades nacional e 

internacional desde o surgimento dos primeiros aglomerados. As produções 

voltadas para a subsistência mencionadas anteriormente, ocorriam em grande 

parte no Agreste do estado, na região do Alto Oeste e Sertão, e sua 

importância era no sentido de abastecer os centros urbanos locais, numa 

realidade mais imediata, não distante do local de produção. 

 Entre os aglomerados surgidos pelo litoral do estado do RN, a atividade 

que motiva e garante a fixação das pessoas nos centros é a atividade 

pesqueira. Tal atividade desenvolvida ocorre, num primeiro momento, 

principalmente a partir de técnicas rudimentares, sem nenhum ou poucos 
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equipamentos que sirvam para auxiliar os pescadores em sua atividade. 

Cidades como Touros, Rio do Fogo, Maxaranguape, só para citar algumas, 

surgiram a partir desta atividade e desenvolvem até hoje a atividade pesqueira, 

que atualmente já dispõe de instrumentos mais modernos no auxílio da 

atividade, embora alguns equipamentos sejam limitados devido a custos 

elevados.  

 Mesmo com o desenvolvimento das atividades tratadas o estado do Rio 

Grande do Norte não era o estado que apresentava melhor desempenho e 

crescimento nas atividades econômicas que asseguraram sua formação 

territorial. Pernambuco era o estado que apresentava melhor maior 

desenvolvimento, e por isto até o início do século XIX o Rio Grande do Norte 

dependia administrativamente de Pernambuco (ANDRADE, 1981, p.25). 

 Esta dependência do Rio Grande do Norte apresenta-se muito em 

função de graves problemas ligados a economia que, segundo ANDRADE 

(1981), atrelado a falta de uma infraestrutura voltada para a atender o mercado, 

como uma melhor malha de estradas para viabilizar o fluxo do que era 

produzido no estado, além de portos devidamente equipados para receber 

navios de grande porte e exportar as mercadorias diretamente dos portos do 

estado. A produção voltada para a exportação tinha que viajar até o porto de 

Recife. 

 As atividades aqui desenvolvidas, tendo como característica as práticas 

tradicionais, passam por momentos de decadência, o cultivo de algodão no 

final da década de 1980 é atacado por uma praga, o bicudo, que destrói e 

atinge os cultivos, principalmente, as pequenas propriedades e os pequenos 

produtores.  

 A cana-de-açúcar, também entra em crise, pois perde os investimentos 

feitos pelo governo federal na atividade, ainda no final do século XIX e início do 

século XX, com isso a produção do açúcar e do álcool não pode acompanhar a 

modernização do processo produtivo, caracterizado pela mecanização, voltado 

para atender uma demanda de alta produção num intervalo de tempo reduzido. 

O que gerou elevado número de demissões na atividade, isto provoca 

interferência na vida de relações das cidades envolvidas na atividade. A 

atividade canavieira teve novo impulso no final do século XX quando ocorre a 
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política do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), que garantiu benefícios 

aos produtores, mas não se tornou a principal atividade no estado neste 

momento. Tal caráter de acumulação começa a se impor e o estado volta suas 

ações no sentido de garanti-la para não ficar de fora, o que afeta as outras 

atividades. 

 A atividade da pecuária praticada pelos pequenos e médios produtores 

sofre com a reforma na atividade, reforma esta que envolve os novos padrões 

de mercado, com práticas mais modernas. O estado do Rio Grande do Norte 

juntamente com os grandes produtores pecuários desenvolvem ações voltadas 

ao avanço tecnológico, com a realização de feiras para atrair compradores, 

investidores e para a trocar informações sobre o ramo. 

 O avanço e desenvolvimento tecnológico atinge a todos os ramos de 

atividades. A produção de sal, até então feita com práticas rudimentares e 

equipamentos manuais ganha um maquinário, o que provocou a diminuição da 

mão de obra empregada, mas também, proporciona maior produção e, até 

certo ponto, permite melhores condições de trabalho aos que permanecem 

operando as máquinas.   

 Segundo Andrade (1981) outra atividade que merece destaque por 

contribuir na expansão do território do Rio Grande do Norte é a cera de 

carnaúba. A produção era voltada para a exportação, que foi intensificada a 

partir de 1840 juntamente com o começo do processo industrial nos moldes 

capitalistas. A atividade de extração, de acordo com o autor mencionado 

trouxe: 

 
[...] vitalidade a porção ocidental, beneficiada com o 
assoreamento do porto cearense de Aracati que antes 
polarizava a região. Tal fato provocou a transferência de 
grande comerciantes daquela cidade para Mossoró e a escolha 
desta como escala regular dos navios da Companhia 
Pernambucana. 

  

 É possível notar com isso, a importância das atividades econômicas 

desenvolvidas no estado para o crescimento das cidades já estabelecidas e 

para o surgimento de novas aglomerações urbanas. A partir do 

desenvolvimento das atividades econômicas foram estabelecidas ligações 

entre os centros urbanos, ligações também de ordem política, que atraíram 
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novas atividades e enraizaram outras. São processos que aconteceram em 

meio a percalços, crises e instabilidade, afinal os momentos de "conquistas" 

das terras, exploração, são causadores de aglomerações e podem originar 

novas cidades. 

 Os centros urbanos nesse período, a partir de suas imposições e 

características, sofrem interferência e são produzidas paisagens urbanas as 

mais diversas, isso ocorre em função das alterações ocorridas nas atividades 

econômicas, práticas culturais entre outros fatores que, de modo geral, causam 

as mudanças nas paisagens das cidades, o que pode produzir, também, 

mudanças na estrutura social das cidades. As principais ações do Estado que 

permitiram a transformação do território potiguar serão apresentadas a seguir. 

  

 

3.3 As ações do Estado no processo de formação territorial do RN  

 

 Dentre os elementos/instituições que transformam a todo instante o 

espaço geográfico, o Estado é um dos que possui papel de destaque, visto sua 

força mediante as interferências por ele causado. As ações empreendidas pelo 

Estado condicionam a dinâmica do território, por exemplo, promovendo 

deslocamentos populacionais, atraindo indústrias, viabilizando a construção de 

moradias, na concentração ou não de serviços nesta ou em outra área da 

cidade. 

 São muitas as maneiras de atuação do Estado na configuração dos seus 

territórios. Entre as ações que tiveram importância para o Rio Grande do Norte 

estão as obras realizadas a partir de 1930, quando as ações do Estado passa a 

atingir com maior intensidade o nordeste e o estado do Rio Grande do Norte. 

 O papel do Estado em ações que influenciaram na formação e 

constituição do território nacional tiveram maiores e intensas proporções a 

partir da década de 193019 quando o Brasil viveu um momento de turbulentas 

mudanças no quadro político da república. (ANDRADE, 1981) 
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 Revolução de 1930, crise da Política do "Café com Leite";  
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 Em meio a crise mundial20 instalada, o Estado brasileiro passa a atuar 

com mais força nas ações econômicas. A interferência do Estado na economia 

busca garantir, em certa medida, a modernização do sistema financeiro e com 

isso acompanhar o desenvolvimento do sistema capitalista. 

 As ações regionais empreendidas pelo Estado atingem o Rio Grande do 

Norte com as medidas que criaram o Instituto do Açúcar e do Álcool, em 1930, 

que promoveu alterações no quadro instalado até então no país, onde o 

nordeste era o principal produtor de cana-de-açúcar. Com a regulação do 

referido instituto garantindo preço e financiando à produção, é o estado de São 

Paulo que passa a apresentar relevante desempenho na produção. Em 

particular no Rio Grande do Norte, as ações serviram para a manutenção e 

permanência das práticas tradicionais de produção, isto que os donos de 

engenho e usinas não buscaram adquirir equipamentos modernos. 

 Outro elemento importante na discussão das ações do Estado na 

construção do território potiguar é a criação do IOCS (1909) e posteriormente 

denominado de IFOCS (1919), o que hoje conhecemos como Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas, o DNOCS (em 1945), que interferiu 

diretamente na configuração do território por trazer obras de infraestrutura. 

 Entre as obras realizadas pelo DNOCS estão as dos diversos campos 

de pouso pelo estado, as obras que levaram a construção de açudes e da 

barragem Armando Ribeiro Gonçalves e o programa de irrigação de frutas 

tropicais são os destaques, nesse último houve a construção de três perímetros 

irrigados públicos, o de Pau do Ferros localizado no município de mesmo 

nome, o perímetro do município de Cruzeta e o perímetro que fica nos 

municípios de Caicó e São João do Sabugi, o Itans-Sabugi foram os primeiros, 

só na década de 1970. Estes podem ser visualizados no mapa 1. 

 Em Natal, o processo de urbanização, conforme Costa (2000), tem início 

em 1901 com a elaboração de um planos que previa a criação de um novo 

bairro na cidade, chamado de Cidade Nova, este projeto proporcionou a 

expansão do perímetro urbano da cidade na direção das dunas. Somente a 

partir de 1929 Natal passa a ter um plano que se preocupa com a cidade como 
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 Crise econômica marcada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929;   
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um todo, tendo assim um caráter de plano diretor, onde havia também um 

projeto de sistema viário para a cidade.  

 Outros planos de expansão urbana de Natal foram realizados, no ano de 

1935, o documento previa muitos serviços de infraestrutura para a cidade. 

Entre os serviços estavam os de abastecimento de água, que foi inaugurado 

em 1938. De acordo com o COSTA (2000) foi durante esse plano de 1935 que 

ocorreu a conclusão da construção do porto de Natal e também das redes de 

transporte ferroviário e rodoviário. Tal plano de expansão estabelecia o local de 

moradia para os operários (na periferia da cidade), a quantidade mínima de 

pisos e ainda, como deveria ser as fachadas das casas do centro comercial da 

cidade na época, a Ribeira. 

 Somente a partir da segunda guerra mundial, onde Natal foi 

transformada em base militar para os norte-americanos, é que ocorre 

transformações que a estruturaram significativamente. Primeiro porque, na 

década de 1940, houve um grande aumento da população em virtude da 

cidade sediar uma das bases militares de apoio aos Estados Unidos. Neste 

momento, a cidade precisou passar por mudanças territoriais que tornassem 

possível a estada dos soldados e receber os equipamentos de guerra. 
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Fonte: IDEMA/RN ; Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 1 - Infraestrutura hídrica - Açudes e Barragens, RN. 
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 As transformações atingiram a prestação de serviços e o comércio, bem 

como, a melhoria e a criação de equipamentos urbanos. Com essas mudanças 

ocorridas no território potiguar ficou notório não só o aumento populacional, 

mas, também a demanda por serviços e estrutura urbana, trazendo assim a 

conseqüente expansão urbana da cidade. 

 A capital do estado do RN durante a década de 1940 passou por 

grandes mudanças, foram instalados alguns fixos estruturantes na cidade, tais 

como: a estrada  que ligava os bairros que hoje conhecemos como Petrópolis e 

Tirol ao aeroporto no município de Parnamirim; as casas construídas no bairro 

do Alecrim para servir de residência aos soldados americanos; e, também as 

casas dos oficiais norte-americanos ao longo da Av. Hermes da Fonseca. 

Estes são exemplos de equipamentos urbanísticos que foram de enorme 

importância estruturadora para a expansão urbana da cidade, promovido, 

principalmente, pelo grande contingente populacional que movimentava a 

economia da cidade e sua estrutura urbana. 

 Durante a década de 1950 a cidade de Natal teve seu processo de 

expansão impulsionado em decorrência dos loteamentos realizados na cidade 

e que lhe transformaram e lhe deram (gradativamente) caráter urbano, após ter 

vivido um período sem grandes alterações no arranjo urbano da cidade com a 

saída dos soldados norte-americanos e o termino da participação do Rio 

Grande do Norte da segunda guerra (TAVARES, 2009). 

 É importante evidenciar, assim como faz Costa (2000), outras ações 

políticas que foram praticadas em Natal a partir do final da década de 1950, a 

fim de compreendermos seu crescimento urbano. As principais ações que 

merecem ser destacados são: o programa habitacional, a intensificação da 

atividade industrial, o crescimento do setor terciário e a atividade do turismo na 

cidade. Ações viabilizadas a partir da criação da SUDENE.  

 A criação de outras instituições públicas continua a influenciar nas 

transformações ocorridas nas cidades. A SUDENE, criada em 1959, surge para 

promover o desenvolvimento da região nordeste do país. No sentido de 

desempenhar suas funções a SUDENE cria projetos para a promoção e 

incentivos para ações de instituições públicas e privadas, com a instalação de 
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infraestrutura como instalações elétricas, rodovias de acesso, barragens, 

campos de pouso, entre outros tantos equipamentos.  

 Ações como as da SUDENE, que buscam a implantação de uma 

infraestrutura que garanta a circulação de pessoas, mercadorias e dinheiro, 

atrai empresas privadas para territórios que atendam a suas demandas, sejam 

servidas de luz elétrica, de rede de abastecimento de água, telefonia, vias de 

acesso e para o escoamento de sua produção, que esteja ligado a portos e/ou 

aeroportos.  

 As condições que permitiram, na década de 1970, a implantação do 

parque industrial numa região no entorno da cidade de Natal foi outra ação 

impulsionada pela SUDENE, entre os municípios que receberam as instalações 

estão: Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante, além da região norte 

do município de Natal, onde foi instalado o Distrito Industrial de Natal(DIN) 

(ARAÚJO, 2004). 

 As benesses trazidas pela presença da indústria como a geração de 

empregos, a instalação de infraestrutura urbana de água, transporte, energia 

elétrica para as áreas de instalação das indústrias não foi acompanhada pelas 

melhorias na infraestrutura da cidade. A cidade passa a receber um 

contingente populacional que vem em busca de emprego e melhores condições 

de vida ( já que viviam assolados pelos longos períodos de estiagem no interior 

do estado) e os governos não conseguem oferecer condições para a 

convivência com a realidade natural de períodos de seca.  

 Em grande medida este fato é provocado pela incapacidade dos 

governos/Estado em garantir os serviços básicos à população, do tipo: boas 

condições de moradia, educação e serviço de saúde, o que favorece o 

crescimento da cidade (Natal) de forma desordenada, em locais sem estrutura 

urbana para moradia, o que aprofundam os problemas como a falta de 

assistência social e o aumento da violência urbana, por exemplo. 

 É importante mencionar que o processo de urbanização das cidades 

com até 20 mil habitantes do Rio Grande do Norte, não ocorreu atrelado à 

industrialização, a maioria das cidades teve seu desenvolvimento ligado, 
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basicamente, as atividades agrícolas e  a prestação de serviços menos raros21, 

por exemplo, como os pequenos mercados dos centros das cidades, onde a 

população consegue produtos alimentícios, de higiene básica e de primeiras 

necessidades; além dos serviços de escolas de ensino fundamental, postos de 

saúde com atendimento básico. Desse modo, tem-se a maioria das cidades do 

estado do RN de pequeno porte, são 151 cidades com até 30 mil habitantes. 

 A partir do mapa 2 podemos perceber a distribuição da população do Rio 

Grande do Norte na década de 1980 e notar que em grande parte do seu 

território predomina municípios com até 20 mil habitantes, como é o caso dos 

municípios da região do Agreste Potiguar, do Litoral Norte, da região Central, 

do Seridó, Alto Oeste e alguns municípios no entorno de Mossoró, como 

Upanema, Governador Dix Sept Rosado. A discussão sobre população é alvo 

de detalhamento no capítulo seguinte. 

 Voltando a política, para o desenvolvimento do nordeste, no Rio Grande 

do Norte a SUDENE empreendeu ações que promoveram o crescimento e 

manutenção da posse da terra, o que garante a constituição e configuração do 

território potiguar. Outra medida que influenciou na constituição de 

desenvolvimento das cidades do estado, foi o que visa apoiar ao pequeno 

produtor rural (PAPP-1985)22. Este programa proporcionou o desenvolvimento 

de atividades rurais nos municípios do estado, dando condições de trabalho à 

população local por meio de assistência técnica, peixamento de açudes, ainda 

com intervenções em perímetros público e privados de irrigação, e com 

atuação também no sistema de abastecimento de água. Esta intervenção 

estatal fez girar e crescer as economias locais, além de promover o 

crescimento dos centros urbanos locais. 

                                                           
21

 O conceito de raridade como proposto por Michel Rochefort (1998), onde o autor define a 

diferenciação dos centros urbanos a partir dos tipos de serviços oferecidos nas cidades.  

22
 O PAPP-1985 instalou equipamentos e garantiu serviços como as centrais de abastecimento 

de água, projetos de irrigação e assistência técnica.  
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1980. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 2 -  
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 Ainda, sobre o processo de urbanização das cidades no Rio Grande do 

Norte, é importante destacar que é um processo ligado a um conjunto de ações 

do Estado brasileiro para desenvolvimento dos centros urbanos. As ações 

vieram com a criação do Banco Nacional da Habitação e da política do Sistema 

Financeiro de Habitação (1960), que chegam ao estado e, principalmente, a 

cidade de Natal a partir da década de 1970 proporcionando a expansão urbana 

da cidade. 

 Em Natal o Banco Nacional da Habitação financiou muitos 

empreendimentos, entre eles os que construíram os conjuntos habitacionais 

nas regiões norte e sul da cidade, a partir de 1975 no governo de Tarcísio 

Maia. A política de habitação foi implementada através do Instituto de 

Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP); e a Companhia de 

Habitação Popular do RN (COHAB-RN), estas atuavam em regiões diferentes 

da cidade, o INOCOOP atuou na região sul da cidade, onde as moradias eram 

voltados para um nível salarial mais elevado, entre 6 e 12 salários mínimos. Já 

a COHAB-RN atuou na região norte da cidade, e a faixa de renda para a 

aquisição dos imóveis era entre 3 e 5 salários mínimos (ARAÚJO, 2004). 

 É interessante ressaltar sobre a relação da localização dos conjuntos 

habitacionais e a respectiva faixa de renda, pois os que possuem maior renda 

foram contemplados com imóveis construídos em áreas da cidade onde tinha 

melhor infraestrutura instalada; e o oposto ocorre com a companhia que atende 

a população com renda entre 3 e 5 salários mínimo, onde a construção das 

moradias é em áreas afastadas do centro, na periferia da cidade, 

caracterizadas por não haver infraestrutura básica como água, saneamento e  

luz elétrica, além, principalmente, do baixo valor das terras no mercado. 

 Desse modo, num primeiro momento, a política de habitação foi uma 

ação promotora do desenvolvimento do centro e da mancha urbana de Natal, 

uma vez que possibilitou o acesso a moradia, mesmo com poucas condições 

de serviços básicos. 

 A instalação da rede de distribuição de energia elétrica e a chegada de 

agências bancárias em algumas cidades tiveram papel de destaque por ser um 

elemento propulsor do processo de urbanização. Com a rede de distribuição de 

energia foi possível incorporar elementos da vida urbana no cotidiano das 
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pessoas, como a aquisição de eletrodomésticos como geladeira, televisor, 

rádio. Ainda, além de permitir, entre outras coisas, o funcionamento das 

escolas no horário noturno; o aparelhamento de hospitais com equipamentos 

elétricos que auxiliam no diagnóstico.   

 Na década de 1980, em Natal, a um forte crescimento das atividades do 

setor terciário, tal fato contribuiu para elevar o nível de importância da cidade 

com relação às demais cidades do estado e, principalmente, as circunvizinhas. 

Neste sentido, conforme Gomes (2009), as atividades do setor terciário 

desenvolvidas em Natal apresentaram um crescimento relevante a partir da 

instalação do Hiper Bompreço, que chegou oferecendo um novo modelo de 

estrutura comercial, concentrando a oferta de bens de consumo, prestação de 

serviços e lojas de departamento no mesmo local, neste caso um 

hipermercado.      

 De acordo com Gomes (2009) outra ação política que teve importante 

papel na configuração urbana, principalmente, de Natal e das cidades 

litorâneas, foi o surgimento e o crescimento da atividade turística em Natal e 

sua região metropolitana. O desenvolvimento desta atividade teve início na 

década de 1980, com o projeto da construção da Via Costeira/Parque das 

Dunas. A atividade turística no estado do Rio Grande do Norte tornou-se uma 

alternativa e começou a receber investimentos do poder público quando o 

estado passou a enxergar em tal atividade a melhor opção para o crescimento 

econômico do estado. 

 Assim como o projeto Parque das Dunas, houve o projeto Rota do Sol, e 

o Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo do Nordeste 

(Prodetur) que, segundo Gomes (2009), contribuíram fortemente para o 

desenvolvimento da atividade turística em algumas das cidades do estado e 

seu conseqüente crescimento urbano, tendo em vista os principais objetivos 

dos projetos. Seus objetivos eram a estruturação das cidades para receber 

uma grande quantidade de turistas, principalmente em Natal, onde houve a 

instalação dos maiores e principais hotéis; ainda criar vias de acesso aos 

roteiros turísticos. Com o projeto (Prodetur), durante a primeira década de 

funcionamento, entre 1981 e 1991, ocorreu o crescimento de quase 160% 

desta atividade no estado (GOMES, 2009).  
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 O processo de urbanização das cidades com maior evidência no estado, 

como Mossoró, Caicó, Currais Novos e Pau dos Ferros também influenciaram 

no estabelecimento da rede de relações entre as cidades do Rio Grande do 

Norte. Somado as ações de Estado apresentadas nesse tópico que atuaram 

como vetores responsáveis pela constituição e configuração do território do Rio 

Grande do Norte. Apresentamos brevemente o processo de urbanização da 

cidade de Natal pelo motivo de que esta é a capital do estado e possui maior 

grau de influência entre as cidade do RN. 

 A constituição dos centros urbanos e sua conseqüente função como 

centro administrativo do poder local nos permitem uma análise proposta por 

Corrêa (1996), dos centros de gestão do território e entender a relação 

estabelecida entre as cidades, visto a oferta de diferentes níveis de serviços 

prestados a população e a localização dos diferentes órgãos da estrutura de 

comando do estado. Nos dedicaremos a partir do subitem 3.4 a discutir e 

apresentar a estrutura de comando do governo, que apresenta-se concentrada 

em Natal, mas possuindo pontos de apoio regionais nos diferentes serviços.   

  

3.4 Centros de Gestão do Território e a Estrutura Organizacional do Rio 

Grande do Norte 

  

 A questão da gestão do território foi tratada por Gomes (1997) que 

apresenta em seu estudo de doutoramento uma análise sobre o referido tema, 

onde a discussão, segundo a autora, foi resgatada pela Geografia Política com 

um conteúdo mais crítico a partir dos anos 1970, com início na Europa com os 

estudos realizados por Yves Lacoste, Paul Claval, Guicchonnet e Raffestin. 

 O tema também é discutido por Roberto Lobato Corrêa que vincula a 

gestão do território aos centros urbanos, as cidades. Para esse autor, o centro 

de gestão do território é a grande cidade - a metrópole -, o lugar de onde é 

exercido o papel de controle, de onde partem as ordens que, de certo modo, 

"dão o tom" da vida de relações de outras cidades. Mas também, o centro 

gestão do território é caracterizado por sediar as sedes de empresas que 

possuem filiais em outras cidades, e escritórios de grandes corporações 

multinacionais e importantes empresas e bancos nacionais. 
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 Corrêa(1996) acena para a existência de centros incompletos de gestão 

do território, onde estão concentrados as sedes de uma ou duas empresas, ou 

ainda seja somente sede do poder político-administrativo da cidade, e/ou 

estado. De acordo com CORRÊA(1996, p.25): 

 

O centro de gestão do território caracteriza-se, em realidade, 
por ser um centro onde tomam-se decisões e fazem-se 
investimentos de capital que afetam direta e indiretamente 
amplo espaço. Controlam assim a organização espacial de um 
dado espaço, influenciando a gênese e a dinâmica produtiva, o 
nível de empregos diretos e indiretos, os impostos, a 
mobilidade demográfica, as transformações no uso do solo e 
na paisagem, assim como a política local e o modo de inserção 
das cidades na rede urbana sob seu controle.  

 

 Considerar o papel dos centros de gestão do território na dinâmica 

espacial é relevante visto que tal papel ocorre em função de um conjunto de 

ações que são tomadas nos grandes centros urbanos. As ações empreendidas 

por esses centros urbanos criam ligações em escala regional e global na rede 

urbana, que se caracteriza atualmente por suas bases materiais que permitem 

o fluxo de pessoas, de comandos, de informação e de produtos. Essa relação 

entre as cidades - tendo em vista suas bases materiais e as ações praticadas - 

é realizada sem levar em conta uma hierarquia de cidades, ou seja, na relação 

não há um intermediário, a relação é direta entre o grande centro - onde está 

localizado a sede da empresa, ou de onde parte a ordem - e o centro local - 

lugar onde a ordem vai se concretizar. Tal fato diferencia os centros completos 

e incompletos de gestão do território.  

 Quanto à completude e incompletude dos centros urbanos de gestão do 

território, é importante destacar que diante das características atuais do Estado 

moderno, os centros urbanos precisam está preparados para o seu 

funcionamento, isto implica possuir estrutura e equipamentos modernos que 

viabilize o envio das ações de comando e o recebimento das ordens, numa 

escala hierárquica entre as cidades. Santos ([1979] 2008) propõe uma 

classificação onde a completude ou incompletude está associada à categoria 

de metrópole das cidades. Em sua classificação teríamos as cidades locais, as 

cidades regionais, as metrópoles incompletas e as metrópoles completas; as 
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metrópoles seriam onde está, usando o termo do autor, a macroorganização do 

território. Neste sentido o autor afirma que: 

 

Uma metrópole completa é capaz de responder a amplas 
necessidades econômicas e sociais com meios segregados por 
ela própria, tais como a produção de bens de capital ou 
elaboração de tecnologias adaptadas às exigências da 
sociedade econômica nacional (Santos, 1970, p. 32). As 
metrópoles incompletas também se irradiam sobre um vasto 
espaço, mas só podem exercer a totalidade das funções 
comparáveis a partir de contribuições externas, vindas 
justamente, na maior parte dos casos, das metrópoles 
completas (SANTOS, [1979] 2008, p.284). 

  

 É importante considerar que o autor propõe tal classificação para a 

realidade dos países de terceiro mundo, e a partir do conhecimento da 

realidade vivida nesses países. A partir disso, podemos inferir que no estado 

do Rio Grande do Norte a maior parte das cidades atende a caracterização de 

Corrêa (1996), com apenas a sede do poder político-administrativo local; e 

como proposto por Santos ([1979] 2008), o estado do RN possuiria uma 

metrópole incompleta, Natal. 

 A exposição da estrutura de governo e suas formas de atuação, ajudam 

a entender o papel dos centros urbanos na gestão do território e de alguma 

maneira justificar a cidade de Natal como metrópole incompleta e as demais 

cidades do estado como centro de gestão incompleta do território.  

 Na busca de identificar as cidades que possuem destaque no quadro de 

gestão do território potiguar é que expomos a estrutura governamental do Rio 

Grande do Norte e identificamos as cidades que sediam órgãos regionais da 

estrutura de governo, e as demais cidades que possuem função dentro da 

estrutura governamental do RN.  

 É evidente, com base na breve explanação sobre a configuração do 

território do Rio Grande do Norte, que dentro da rede de cidades do estado a 

capital, Natal, é a cidade que possui maior estrutura urbana, com oferta de 

serviços e comércio, além de concentrar a estrutura de comando do governo 

estadual. Queremos, então, identificar as cidades que apóiam a capital nessa 

função, servindo de ponto de auxílio na execução de suas ordens. Para isso, 

partimos das diversas regionalizações feitas pelas secretarias de estado.      
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 A sede do governo do estado do RN é concentrado num complexo de 

prédios que reúne o gabinete do governador(a), todas as secretarias de estado 

e os órgãos da administração direta. As secretarias que compõem o quadro de 

gestão são as seguinte: a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e 

da Pesca (SAPE); a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC); a 

Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP); a Secretaria de Estado da 

Segurança Pública e Defesa Social (SESED); a Secretaria do Planejamento e 

Finanças (SEPLAN); a Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos 

Humanos (SEARH); a Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN); a 

Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SEJUC); a Secretaria de Estado 

da Tributação (SET); a Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio a 

Reforma Agrária (SEARA); a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico (SEDEC); a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL); a 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH); a 

Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

(SETHAS); e a Secretaria de Estado do Turismo (SETUR).    

 Além dessas secretarias há ainda, a Vice Governadoria, a Assessoria de 

Comunicação Social, a Controladoria Geral do Estado do RN; a Consultoria 

Geral do Estado do RN; a Defensoria Pública Geral do Estado do RN; o 

Gabinete Civil do Governo do RN e a Procuradoria Geral do Estado do RN. Há 

no atual governo de Rosalba Ciarlini algumas secretarias extraordinárias, 

dentre elas: a Secretaria Extraordinária de Assuntos Institucionais; a Secretaria 

Extraordinária para Assuntos da Cultura e a Secretaria Extraordinária para 

Assuntos da Copa do Mundo de 2014. Todas as secretarias estão localizadas 

em Natal.   

 É importante destacar que a atuação das secretarias pelo território do 

Rio Grande do Norte conta com o apoio de unidades regionais para auxiliar a 

difusão das ordens e para servir como apoio logístico ao governo do estado. 

Vale salientar que cada secretaria possui sua divisão em regiões para atuação 

- tal característica apresenta-se como um fator complicador para o 

planejamento territorial. 

 Entre as secretarias que tem sua atuação via sedes regionais estão: a 

Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, que coordena o 
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funcionamento da EMATER, da CEASA, da EMPARN, e do IDIARN. O 

primeiro, o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do 

Norte (EMATER), possui sua direção concentrada em Natal e tem mais dez 

unidades regionais e duas centrais de treinamento, uma em Natal e outra em 

São José de Mipibu. O mapa 3 apresenta a distribuição das unidades regionais 

e da direção geral da EMATER e suas respectivas áreas de atuação.  

 As cidades que dão nome a região criada pelo órgão (EMATER), são as 

cidades onde estão localizadas as sedes regionais, dentre as cidades com 

destaque podemos citar Natal, Mossoró, Açu, Caicó, Currais Novos, Pau dos 

Ferros, São José de Mipibu, João Câmara, Santa Cruz, Umarizal e São Paulo 

do Potengi. Nessas cidades a população pode buscar serviços de assistência 

ao que se refere à prática da agricultura, visto que a EMATER tem como 

objetivo contribuir para a promoção do agronegócio com foco na agricultura 

familiar, por meio de serviços de extensão rural e, a distribuição das bases 

locais pelo estado visam estar perto dos que buscam desenvolver a atividade 

da agricultura. 
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 Fonte: Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária  e da Pesca; EMATER. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3 - Regionalização da EMATER/RN 2012. 
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 A SAPE também é responsável pela CEASA, Centrais de Abastecimento 

do Rio Grande do Norte que é uma sociedade anônima de economia mista 

gerido pelo governo estadual do RN, por transferência do governo federal. Esta 

tem a missão de gerir o abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros à 

sociedade do RN. Sua sede está localizada na cidade de Natal. 

 A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 

(EMPARN) é outra instituição ligada a SAPE. Essa tem sua direção localizada 

no município de Parnamirim, e possui estações experimentais nos municípios 

de Caicó, Cruzeta, Ipanguaçu, Mossoró e São Gonçalo do Amarante, e tem 

plataformas de coleta de dados nos municípios de Natal, Parelhas e Martins. 

Sua distribuição pode ser visualizada no mapa 4. 

 A missão da EMPARN é gerir, adaptar e transferir conhecimento e 

tecnologia para o agronegócio do Rio Grande do Norte. A instituição 

desenvolve pesquisas nas áreas de aquicultura, biotecnologia, fruticultura, 

meteorologia, produção animal e produção vegetal. O órgão de pesquisa 

mostra-se como importante ferramenta para o desenvolvimento de ações nas 

diferentes regiões do estado, devendo servir não apenas para subsidiar os 

investimentos em agronegócio, mas também para auxiliar na prevenção do 

tempo e em minimizar os danos causados pela falta natural de chuvas no semi-

árido potiguar. 

 A infraesturutra necessária - de equipamentos e pessoal especializado - 

para fazer a leitura dos dados obtidos nas plataformas de coleta de dados está 

localizada na cidade de Parnamirim, onde são processadas as informações. Os 

outros pontos atuam, apenas, como pontos de coleta dos dados 

meteorológicos. Assim sendo, apenas Parnamirim ganha destaque na  rede de 

cidades por ser o centro com aparato técnico para análise e divulgação das 

informações. 

 Ainda vinculada a SAPE, incluí-se o Instituto de Defesa e Inspeção 

Agropecuária do Rio Grande do Norte (IDIARN), é uma autarquia do estado do 

RN criado por lei complementar para exercer a inspeção agropecuária e 

garantir produtos de qualidade contribuindo para o controle de pragas e a 

preservação da saúde pública estadual. A sede do instituto é na cidade de 

Natal e possui barreiras sanitárias em Mossoró, Serra Negra do Norte, 



86 

 

Equador, Baia Formosa, Lajes e Patu. A sede e as barreiras sanitárias estão 

representadas no mapa 5.  

 Deve ser ressaltado que o Instituto de inspeção sanitária IDIARN, 

deveria ser uma importante barreira de controle sanitário, isto se seu 

funcionamento se desenvolvesse regularmente. Apontamos para tal fato devido 

ser mencionado em entrevista com os responsáveis pelo instituto que o 

funcionamento do mesmo é mais para cumprir com as burocracias do que para 

inspecionar produtos agropecuários, pois as barreiras não funcionam como 

deveriam.  
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Fonte: Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - 2012 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 4 - Localização da sede, das plataformas de coleta de dados e das estações experimentais da EMPARN 
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Fonte: Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte - 2012 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 5 - Localização da sede e das barreiras sanitárias do IDIARN 
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 O IDEMA é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

do RN, tem sede em Natal e é uma autarquia vinculada a Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Este apresenta postos avançados de 

atendimento em Mossoró e Pau dos Ferros. 

 O IDEMA é responsável por realizar diversos estudos que visam o 

licenciamento e revisão de atividades potencialmente poluidoras no estado, 

além de ser responsável pelo zoneamento e controle ambiental e de aplicar 

sanções quando necessário.  

 Ao expor as entidades ligadas a secretaria de agricultura, da pecuária e 

da pesca e o IDEMA nota-se a permanência dos municípios de Natal, Mossoró 

e Caicó como principais centros de atuação e base de apoio. No caso dos 

institutos subordinados a SAPE as cidades de Mossoró e Caicó aparecem 

como sede em pelo menos duas das instituições. 

 Quanto as demais Secretarias de Estado apresentemos a partir deste 

ponto as que possuem divisões regionais em sua estrutura de funcionamento. 

 A Secretaria de Educação e Cultura (SEEC) possui uma regionalização 

que apresenta 16 Diretorias Regionais de Educação (DIRED), são elas: 1ª 

DIRED - Natal; 2ª DIRED - Parnamirim; 3ª DIRED - Nova Cruz; 4ª DIRED - São 

Paulo do Potengi; 5ª DIRED - Ceará-Mirim; 6ª DIRED - Macau; 7ª DIRED - 

Santa Cruz; 8ª DIRED - Angicos; 9ª DIRED - Currais Novos; 10ª DIRED - 

Caicó; 11ª DIRED - Açu; 12ª DIRED - Mossoró; 13ª DIRED - Apodi; 14ª DIRED 

- Umarizal; 15ª DIRED - Pau dos Ferros; 16ª DIRED - João Câmara. 

 A composição das regiões podem ser visualizadas no mapa 6, que 

destaca os municípios que compõem a região e o município onde se localiza a 

diretoria da região. A regionalização feita pela Secretaria de Educação do 

estado é caracterizada por possuir regiões, de modo geral, com poucos 

municípios em sua maior parte - quando comparados as demais 

regionalizações - com uma média de 12 municípios agrupados numa região. A 

quantidade de escolas ligadas a cada DIRED pode ser visualizada na tabela 3, 

onde temos a DIRED de Natal com 154 escolas e a DIRED de Mossoró com 92 

escolas como as duas que apresentam os maiores números de escolas, o que 

deve ocorre mediante a grande quantidade populacional das duas cidades e 

demais cidades que integram cada DIRED. 
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Fonte: Secretaria de Estado de Educação e Cultura, 2012. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 6 - Diretorias Regionais de Educação do Rio Grande do Norte 
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  Tabela 3 - Total de Escolas por Região de Educação do  
Rio Grande do Norte - 2011. 

Diretorias Regionais de Educação N° 
Escolas 

Diretorias Regionais de Educação N° Escolas 

1ª DIRED - Natal 154 9ª DIRED - Currais Novos 39 

2ª DIRED - Parnamirim 54 10ª DIRED - Caicó 38 

3ª DIRED - Nova Cruz 48 11ª DIRED - Açu 24 

4ª DIRED - São Paulo do Potengi 18 12ª DIRED - Mossoró 91 

5ª DIRED - Ceará-Mirim 28 13ª DIRED - Apodi 29 

6ª DIRED - Macau 18 14ª DIRED - Umarizal 42 

7ª DIRED - Santa Cruz 26 15ª DIRED - Pau dos Ferros 54 

8ª DIRED - Angicos 19 16ª DIRED - João Câmara 18 

 

 

 De acordo com o Educa Censo o estado do Rio Grande do Norte no ano 

de 2011 registrou 913.979 matrículas nas mais de 3.900 escolas de todos os 

níveis de ensino, entre eles: creches, fundamental, médio, educação de jovens 

e adultos e profissionalizante. Dentre as mais de 3.900 escolas, 700 são as 

escolas a cargo do governo do estado do RN, que foi responsável por 302.892 

matrículas em 2011. 

 Entre o total das escolas do estado do RN estão as de ensino 

fundamental I e II, ensino médio, entre estes o ensino de jovens e adultos, e o 

ensino profissionalizante. Não está somado na tabela a universidade do estado 

do RN e o Instituto Kennedy, estes de ensino superior, que é alvo da discussão 

apresentada no capítulo 3. 

 Considerando a SEEC temos, então, 16 cidades que se apresentam 

como centros de apoio as ações da secretaria, assim como na distribuição dos 

professores.  

 A Secretaria de Saúde Pública (SESAP) tem o centro de comando na 

cidade de Natal, e é regionalizada para atuar em oito regiões, entre elas estão: 

a regional de Natal (Metropolitana); a região de São José de Mipibu; a região 

de Santa Cruz; a região de João Câmara; a regional de Caicó; a região de Açu; 

a região e Mossoró; e a regional de Pau dos Ferros. Cada região criada possui 

uma unidade regional de saúde de onde parte todo apoio logístico e 

operacional à secretaria de saúde em suas ações. Apenas Natal não possui 

unidade regional, as ordens são executadas diretamente pela secretaria de 

saúde. 

Fonte: Secretaria de Estada da Educação e Cultura do RN / Educacenso 2011. 
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 É interessante ressaltar que cada região é composta por uma média de 

25 municípios, as unidades regionais de São José de Mipibu e de Mossoró 

administram as atividades em 27 municípios cada; as unidades regionais de 

João Câmara e de Caicó prestam apoio a 25 municípios cada um; a unidade de 

Santa Cruz administra 21 municípios e a regional de Pau dos Ferros geri um 

conjunto de 36 municípios, a partir da cidade de Natal a secretaria de saúde do 

governo atua diretamente nas ações em Natal, Parnamirim, Extremoz, Macaíba 

e São Gonçalo do Amarante.  

 Ainda relacionado aos equipamentos de saúde e a SESAP, um elemento 

importante é a disposição dos hospitais regionais gerais do estado do RN. 

Trazemos no mapa 7 sua regionalização e a distribuição do hospitais geridos 

pelo governo do estado. Percebemos uma concentração maior de hospitais no 

município de Natal e seu entorno, e as demais regiões possuem um arranjo 

com maior espaçamento entre os hospitais. Isso se deve pelo fato de estar em 

Natal os hospitais de assistência especializada - como por exemplo, o Giselda 

Trigueiro -, e em certa medida, pelo motivo de que mais de 40% da população 

concentra-se na cidade de Natal e Grande Natal (região metropolitana).  

 Além da maior concentração dos hospitais do estado na cidade de Natal, 

há também na cidade ligado a secretaria de saúde as Unidades de Referência, 

que são: o Hemocentro - Hemonorte, o Laboratório Central, o Centro de 

Formação de Pessoal, o Centro de Reabilitação Infantil, Centro de Saúde 

Reprodutiva Leide Morais e a Unidade Central de Agentes Terapêuticos 

(UNICAT).  

 Natal reunir as condições para ter instalado em seu território esses 

centros de referência, entre elas a concentração da mão de obra especializada 

para os laboratórios e centros médicos, possuir maiores condições de 

infraestrutura na prestação dos serviços de saúde e, com isso é o ponto de 

convergência de equipamentos técnicos que auxiliam nos diagnósticos. O fato 

importante que ocorre motivado por essa concentração é o deslocamento de 

pessoas do interior do estado para Natal em buscam dos serviços de saúde. 

 Mas, o que promove esse deslocamento para a capital não é só o fato 

da cidade - Natal - concentrar os principais hospitais do estado, mas sim, e em 

grande medida é causado pela incapacidade de atendimento dos hospitais  
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Fonte: Secretaria de Estado de Educação e Cultura, 2012. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 7 - Distribuição dos Hospitais estaduais e Regionalização da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte 
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gerais localizados nos municípios do interior, que deveriam atender às 

demandas de cada região de saúde.  

 A situação é agravada ainda mais quando associado a uma 

"ambulânciaterapia" garantida pelos gestores municipais, que não prestam 

serviço básico de atendimento médico a população, e envia os pacientes para 

a capital que não pode deixar de atender as urgências e emergências,  o que 

faz gerar lotação muito acima do que suporta o sistema dos hospitais da 

capital, principalmente o Pronto Socorro Clovis Sarinho.  

 Sobre o tema é sabido que procedimentos e consultas podem ser 

realizadas em outro município desde que haja acordos firmados entre os 

municípios interessados. Tal possibilidade não diminui a super lotação dos 

hospitais da capital, situação muito grave que vem ocorrendo nos hospitais do 

estado e, principalmente, em Natal. Um fator que catalisa a situação vivida pela 

população do RN é a precária estrutura física dos hospitais regionais e a falta 

de profissionais. Esses foram os principais pontos identificados na perícia 

realizada pelo Tribunal de Contas da união (TCU-RN) em 2013.     

 A Secretaria de Segurança Pública possui uma divisão regional para sua 

atuação, entre as cidades que sediam uma delegacia regional estão: São Paulo 

do Potengi, onde está localizada a 1ª Delegacia Regional de Polícia (DRP); a 

2ª DRP é no município de Mossoró, a 3ª é em Caicó; a 4ª DRP é na cidade de 

Pau dos Ferros; a 5ª DRP localiza-se em Macau, a 6ª DRP no município de 

Nova Cruz; a 7ª DRP na cidade de Patu; a 8ª em Alexandria; a 9ª DRP é 

localizada em Santa Cruz e a 10ª delegacia regional está na cidade de João 

Câmara. Em Natal, além da DRP localizam-se algumas das delegacias 

especializadas, que estão nos municípios da grande Natal (região 

metropolitana).  Podemos ver a distribuição das regiões da secretaria de 

segurança e as delegacias regionais no mapa 8. 

 Ainda com relação a segurança tem-se a instituição da Polícia Militar do 

Estado do RN que possui o seu comando geral na cidade de Natal e uma 

distribuição dos batalhões pelo RN, nessa distribuição a capital possui quatro 

batalhões de polícia militar, Mossoró tem dois batalhões, destacam-se ainda as 

cidades de Parnamirim, Macaíba, Caicó, Pau dos Ferros, Açú e Nova Cruz 

todas possuem um batalhão da Polícia Militar.   
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Fonte: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, 2012. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 8 - Regionalização e localização das Delegacias Regionais de Polícia. 
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 As demais secretarias de estado da estrutura de governo do estado tem 

centro de comando só em Natal tendo como sede as instalações do centro 

administrativo e demais instalações na cidade de Natal. A Secretaria de 

Turismo possui a regionalização dos Pólos turísticos, que foram definidas para 

estruturar as ações, buscar recursos e desenvolvimento de políticas para o 

turismo no estado. As regiões são: Costa Branca, Agreste/Trairi, Costa das 

Dunas, Seridó e Serrano. 

 As instituições da esfera federal presente no estado do Rio Grande do 

Norte tem sua sede em Natal, como o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS) e a Polícia Federal, que tem uma superintendência regional em Natal 

e uma delegacia na cidade de Mossoró. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), também, está presente no RN 

por meio da superintendência em Natal e dos escritórios regionais localizados 

nas cidades de Mossoró e Caicó.   

 A partir das regionalizações apresentadas e da localização de algumas 

instituições federais presentes no estado do RN, percebemos a permanência 

de algumas cidades como centros de cada regionalização, seja da saúde, da 

educação, ou em segurança. O fato é que o Rio Grande do Norte possui 

algumas cidades de onde são orquestradas ações de intervenção na sua 

estrutura urbana, entre elas está a capital, que é de onde parte as ordens do 

governo do estado, e as cidades que auxiliam na gestão são Mossoró, Caicó, 

Pau dos Ferros, São Paulo do Potengi, João Câmara, Açu, Currais Novos e 

Santa Cruz. Veremos agora as cidades destacadas pelo REGIC 2007 a partir 

dos questionários aplicados pela pesquisa do IBGE, e façamos um paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

3.5 Ligações e demandas urbanas: influência e papel dos centros de gestão do 

território 

 

 A estrutura hierárquica estabelecida pelo IBGE no estudo da Região de 

Influência das Cidades de 2007, coloca Natal como Capital Regional "A" a 

partir do que a cidade oferece e das demandas que são supridas nela. Entre as 

cidades de destaque aparecem Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros, Currais 

Novos e Açu, além de Macau, Canguaretama, Ceará-Mirim, Nova Cruz e 

Goianinha.  

 A partir das ligações estabelecidas pelo resultado dos questionários, o 

Rio Grande do Norte apresenta alguns nós em sua rede de cidades, e estas 

são aquelas que possuem um posto na estrutura de governo do estado, entre 

elas estão Mossoró, Caicó, Currais Novos, Açu e Pau dos Ferros, o que vai 

determinar é o tipo de serviço procurado pela população. Para a busca de 

serviços que se apresentam como mais raros, como tipos de especialização 

médica, serviço de transporte aéreo, serviço de advocacia ou publicidade, por 

exemplo, só são oferecidos no estado em Natal, que está no nível mais alto da 

hierarquia das cidades do Rio Grande do Norte. 

  O mapa 9 mostra as ligações em busca do serviço de saúde, onde 

podemos ver a importância do centro urbano de Natal, e de Mossoró como as 

cidade na primeira opção de busca do serviço, considerando seu raio de 

influência. Consideramos importante mencionar que a primeira opção na pelo 

serviço de saúde, na maioria dos casos, deve ser a procura pelo serviço 

oferecido com maior proximidade. E neste caso, como vimos a secretaria de 

saúde do estado possui hospitais espalhados por diversas regiões e por este 

motivo as pessoas buscam o serviço nos hospitais gerais do estado, entre eles 

os de Caicó, Pau dos Ferros, Currais Novos e Açu.  
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Fonte: Região de Influência das Cidades - REGIC, 2007. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 9 - Ligações para busca do serviço de saúde em 1ª opção nas cidades do RN. 
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 Quando ocorre que a população precisa de uma segunda opção no 

atendimento do serviço de saúde a opção é em grande medida para Natal, 

como mostra o mapa 10 de ligações de segunda opção do REGIC 2007. A 

região de influência de Natal é sobre todo o território do estado, principalmente, 

nas regiões do agreste, central e alto oeste. Isso ocorre, em decorrência das 

más condições de trabalho dos profissionais e da estrutura física dos hospitais 

do interior do estado, e como Natal possui o maior hospital geral e pronto 

socorro do estado, todos os casos do estado são transferidos para o complexo 

hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel/Pronto Socorro Clóvis Sarinho.  

 Quando a preferência de deslocamento é a procura do serviço de 

ensino, e especificamente dos cursos de nível superior as ligações 

identificadas pelo REGIC 2007, foram as que mantêm as cidades de Natal, 

Mossoró, Caicó, Açu, Pau dos Ferros e Currais Novos como centros de maior 

influência sobre as demais cidades do estado. Tal fato ocorre motivado pela 

distribuição das universidades23 pelo estado, que está presente nas cidades 

citadas.  

 Na segunda opção, a preferência dos deslocamentos é para as cidades 

de Natal e Mossoró, que possuem a maior variedade de cursos oferecidos 

pelas instituições públicas e privadas atuantes no estado. A influência de Natal 

chega a ultrapassar suas fronteiras territoriais e chega a cidades do estado do 

Ceará, como mostra o mapa 11, que apresenta todas as ligações na primeira 

opção e para a segunda opção.   

 As demais ligações como as que representam a procura por centros 

comerciais para fazer compras de diversos produtos, apresenta Natal como 

centro de maior abrangência, com maior número de ligações e suas ligações 

tem um maior alcance territorial. Mas apresenta outras cidades que aparecem 

como centro de compras, entre elas: São Paulo do Potengi, Currais Novos, 

Caicó, Pau dos Ferros, Santa Cruz e Açu, a cidade de Mossoró aparece como 

o segundo maior centro de compras do estado, possuindo o segundo maior 

número de ligação, a aprece inclusive como um centro de segunda opção de 

cidades do estado do Ceará.  

                                                           
23

 A distribuição das instituições de ensino é alvo de análise no capítulo 3. 
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Fonte: Região de Influência das Cidades - REGIC, 2007. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 10 - Ligações para busca do serviço de saúde em 2ª opção nas cidades do RN. 
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 Nas ligações que envolvem o deslocamento em busca por transporte 

aéreo coloca Natal como o principal centro, uma vez que somente em Natal 

possui aeroporto em condições de realizar vôos nacionais e internacionais no 

estado. Deste modo logo na primeira opção a capital mantem uma influência 

em todo o território estadual. O aeroporto internacional Augusto Severo são 

realizadas escalas e conexões aéreas, além de receber vôos internacionais.    

 Na seqüência dos mapas 11, 12, 13 e 14 são mostradas as ligações 

para busca de curso superior, o deslocamento para buscar centros comerciais, 

as ligações para o transporte aéreo e as ligações que mostram onde são 

editados os jornais mais vendidos no estado. Com estes mapas é notável a 

importância da cidade de Natal para suprir as demandas da população do Rio 

Grande do Norte que concentra a maior parte dos serviços. 

 O que podemos considerar a partir dos mapas expostos é que no RN 

as ordens são emitidas da capital e são colocadas em prática via os centros 

regionais do estado, as cidades de Mossoró, Parnamirim, Caicó, Currais Novos 

e Pau dos Ferros apresentam destaque, a imagem 9 nos mostra de forma 

sucinta as cidades que possuem algum papel na gestão do território potiguar.  

 A relevância dessas cidades está atrelada aos objetos geográficos 

instalados nas cidades como os aeroportos, as universidades, os centros 

comerciais, os hospitais, entre outros objetos e fatores. A atuação e dinâmica 

empreendida nas cidades motivadas pelo funcionamento destes equipamentos 

são em grande medida, senão o principal motivo que dá sentido a vida de 

relações entre os centros urbanos. 

 No Rio Grande do Norte estes objetos estão concentrados na capital 

do estado, e outro conjunto está concentrado em menor proporção em 

Mossoró, o que justifica as ligações captadas pela pesquisa do IBGE. A 

caracterização das cidades do estado, a instalação de objetos e as ações 

decorrentes motivaram o desenvolvimento de atividades econômicas e 

desenharam o contorno territorial do estado. São estas discussões que 

empreendemos no capítulo 3 para compreender a rede de cidades potiguar.
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Fonte: Região de Influência das Cidades - REGIC, 2007. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 11 - Ligações para busca de cursos superior em 1ª e 2ª opção nas cidades do RN. 
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Fonte: Região de Influência das Cidades - REGIC, 2007. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 12 - Ligações para busca de centros comerciais em 1ª e 2ª opção nas cidades do RN. 
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Fonte: Região de Influência das Cidades - REGIC, 2007. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 13 - Ligações para busca do transporte aéreo - 1ª opção nas cidades do RN. 
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Fonte: Região de Influência das Cidades - REGIC, 2007. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 14 - Local de edição dos jornais mais vendidos - 1ª opção nas cidades do RN. 
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Elaborado por Diego Tenório da Paz a partir dos mapeamentos realizados. 

Imagem 9 - Centros de Gestão do Território Potiguar 
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Características e Infraestrutura Urbana atual do 
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4 CARACTERÍSTICAS E INFRAESTRUTURA URBANA ATUAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 

4.1 Introdução 

  

 O estudo da rede urbana passa pela análise das características e 

infraestruturas urbanas em qualquer que seja sua referencia empírica. Com 

isso há necessidade de se ter uma infraestrutura instalada que permita o fluxo 

entre os centros urbanos. 

 A instalação de equipamentos urbanos é imprescindível para o 

crescimento e desenvolvimento das cidades e no Rio Grande do Norte teve 

importância significativa, pois a instalação de objetos do tipo macro estrutural 

alteraram dinâmicas existentes e promoveram novos arranjos espaciais. Estes 

novos arranjos e os arranjos antigos são trazidos ao longo do texto para buscar 

entender a relação entre as cidades do estado. 

 Além do conhecimento das infraestruturas urbanas, o crescimento 

populacional e as características de evolução da população, ajudam a 

esclarecer o atual arranjo urbano das cidades. Isto devido ao fato de que a 

instalação de um equipamento urbano impulsiona a formação de aglomerações 

populacionais, e o contrário também se dá quando à existência de um 

aglomerado pede a instalação de uma infraestrutura que permita melhor 

condições de vida, acesso e circulação de bens e serviços.  

 Nesse capítulo, trazemos uma caracterização do crescimento 

populacional do estado do RN, evidenciando as cidades onde houve maior 

crescimento da população rural e urbana. Destacamos ainda, a importância 

das atividades da indústria, dos serviços e do comércio na estrutura da 

população e no conjunto urbano.  

 A partir das características do atual período histórico, (com a 

necessidade de se ter garantido o fluxo de informações, a disponibilidade de 

energias e o desenvolvimento científico) o conjunto de objetos que ganha 

destaque na constituição da infraestrutura do Estado do RN envolve, entre 

outras, as atividades de extração de petróleo, a atividade turística, a presença 

das instituições de ensino superior, a rede de oferta do serviço de internet e a 
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caracterização da atual distribuição das agências bancárias pelo território do 

Rio Grande do Norte. Estes são responsáveis por grande parte das mudanças 

na dinâmica dos centros urbanos do estado, por esta razão é discutido no 

decorrer do capítulo.  

 

4.2 Características Populacionais do Rio Grande do Norte 

  

 A análise do quadro populacional do Rio Grande do Norte é uma 

atividade importante que deve ser feita para entender as relações praticadas na 

rede de cidades, seja na escala local, estadual, seja na escala mundial. As 

relações são mantidas em decorrência da circulação de pessoas, a circulação 

de bens, serviços, dinheiro, e/ou informações entre as cidades.  

 A variável populacional é uma das que incentivam o adensamento das 

atividades econômicas nos lugares, sejam elas atividades comerciais, 

prestadoras de serviços ou indústrias. O contingente populacional afetado por 

estas atividades é bastante expressivo quando traçamos um paralelo com a 

administração pública ou a atividade agrícola, que são atividades fortes em 

algumas regiões do Rio Grande do Norte.  

 A população do Rio Grande do Norte evoluiu ao longo das décadas, 

como já vimos na tabela 2 (no capítulo 1), que mostra o crescimento 

populacional. E importante destacar que o primeiro crescimento significativo da 

população do estado ocorre quando Natal sedia uma base militar para os 

Estados Unidos na segunda guerra mundial, pois a cidade recebe um 

contingente militar norte-americano que altera a dinâmica da cidade e sua 

estrutura urbana.  

 Outro salto populacional dá-se na década de 1970, quando cresce mais 

de 450 mil habitantes. Outro grande salto ocorre na década de1990, quando o 

aumento é de mais de 500 mil habitantes. No conjunto de mapas 1, é 

representado a população total do estado por município, podemos notar o 

crescimento desde a década de 1980 até 2010. O crescimento populacional 

nas áreas em destaque nos mapas pode ser explicado num dado momento (a 

partir da década de 1970) pela chegada e instalação de indústrias no distrito 

industrial de Natal, o que também ocorre em Mossoró. Num outro momento (a  
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Fonte: Censo Demográfico, IBGE - 2010. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Conjunto de Mapas 1 - Evolução da População Total do RN - 1980-2010. 
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partir da década de 1980) o crescimento pode ser interpretado pelo 

desenvolvimento das atividades dos serviços que ganha espaço principalmente 

em Natal com o início da atividade turística. 

 Nesse sentido, as informações representadas no conjunto de mapas 1 

indicam as regiões onde houve maior crescimento, principalmente, na região 

entorno da cidade de Natal, que concentra cerca de 42% de toda população, 

que de acordo com o Censo Demográfico é de 3.168.027 habitantes. 

 Como é notado na representação do mapa de distribuição da população 

do RN para o ano de 2010, percebemos sua maior concentração em alguns 

municípios, entre eles os que, também, destacam-se nas outras variáveis são: 

Natal, Parnamirim e Mossoró que juntos concentram quase 40% de toda a 

população do estado. Isso é importante ressaltar, observada a realidade do 

estado e a relevância destes centros na rede urbana do estado, pois são 

apenas três cidades que agregarem juntas 1.266.010 habitantes. 

 O conjunto de mapas 1 nos traz destacado em cor vermelha a região 

onde ocorreu o maior crescimento da população, que teve no município de 

Parnamirim o maior crescimento. No ano 2000 a população do município de 

Parnamirim era de quase 125 mil habitantes e em 2010 foi registrado mais de 

200 mil habitantes, um crescimento em termos proporcionais de mais de 60% e 

é a terceira maior cidade do estado em população. De acordo com o censo de 

2010, a cidade de Natal é a maior com mais de 803 mil habitantes, e Mossoró é 

a segunda maior com cerca de 250 mil habitantes. Segundo a estimativa 

populacional feita pelo IBGE em 2012 estas cidades continuam crescendo 

como mostram os dados da tabela 4. 

 
Tabela 4 - Estimativa da População Total - 2012. 

Natal 817.590 

Mossoró 266.758 

Parnamirim 214.199 
Fonte: Estimativa Populacional - IBGE, 2012. 

 

 Alguns elementos são fundamentais para caracterizar as condições de 

vida dessa população de mais de 3 milhões de habitantes, entre estes é 

importante conhecermos os municípios que possuem ligações de água 

encanada, ligações de esgoto, municípios que possuem domicílios com 
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banheiro dentro de casa, ter conhecimento da faixa de renda das famílias, dos 

que possuem ligações elétricas, dos municípios com maior ou menos 

população alfabetizada, por exemplo. 

 O desenvolvimento social e econômico é fundamental em nossa análise 

uma vez que esta implica nas condições de moradia da população das cidades 

e se caracterizam como um dos aspectos visíveis deste desenvolvimento. Com 

as informações do censo 2010, notamos uma boa quantidade de domicílios 

com a presença de banheiro dentro de casa, que se concentra nas regiões 

litorâneas, no Agreste, no Seridó, no Alto oeste e alguns municípios da região 

de Apodi e Pau dos Ferros.  

 A informação sobre as ligações de esgoto pelos municípios do estado, 

nos mostra que a concentração destas ligações está em sua maioria presentes 

na região do Seridó, nas demais regiões do estado esta variável se encontra 

mais rarefeita, embora seja significativa a presença deste serviço. Tal fato na 

região do Seridó já pode sinalizar uma justificativa para o resultado já 

apresentado pelos dados do IDH30, como mostra o mapa 15 do IDH municipal 

do RN.  

 O IDH apresenta melhores índices na região do Seridó, pincipalmente, 

nos municípios de Parelhas, Cruzeta, Currais Novos, Caicó, Jardim de 

Piranhas. Os municípios de Mossoró e Areia Branca apresentam índices 

semelhantes aos do Seridó.  No apêndice 1 os mapas mostram o IDH – Renda, 

o IDH – Longevidade e o IDH – Educação, estes índices trazem evidente os 

bons resultados no Seridó e em alguns municípios da região central do estado 

como Santana do Matos, Ipanguaçu e Itajá. 

 No que se refere a faixa de renda da população, as faixas com menor 

poder de aquisitivo que chegam até 2 salários mínimos é a população dos 

municípios das regiões agreste, central e baixo oeste do estado do RN. As 

faixas de renda maiores estão concentradas, principalmente nos municípios do 

litoral oriental, do Seridó e da região de Mossoró, dentro dessas regiões os 

municípios com maior faixa de renda são Natal, Parnamirim, Mossoró e Caicó, 

                                                           
30 Os dados de referencia foram os do IDH-M – 2000. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD – 2003. 
Elaboração cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mossoró 

Caicó 

Patu 

Parelhas 

Natal 

Macaíba 

Currais 

Novos 

Areia Branca 

Mapa 15 - IDH dos municípios do estado do RN - 2000. 
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neles estão as faixas de renda acima de 5 salários mínimos. Mas na grande 

maioria dos domicílios o rendimento é de até 1 salário, os mapas do apêndice 2 

mostram sua distribuição.  

 Analisando as informações disponibilizadas pelo IBGE, capturadas pelo 

censo 2010, observamos que a população com maior número de alfabetizados 

está nos municípios destacados anteriormente por concentrar quase 40% da 

população, Mossoró, Natal e Parnamirim, que respectivamente apresentam as 

seguintes taxas de alfabetização no estado, 87%, 92% e 92,4%.  

De acordo com o índice FIRJAN, a educação do estado do RN tem um 

índice de 0,6956, dentro do que a instituição considera de desenvolvimento 

moderado, em uma faixa que vai de 0,6 a 0,8 na faixa moderada, o que 

evidencia pouco empenho na melhoria deste tipo de serviço no estado, pelo 

menos no tocante ao ensino básico no estado. 

 Consideramos a partir do exposto, que a população do Rio Grande do 

Norte concentra, principalmente, na cidade de Natal as maiores faixas de 

rendimento, mas também agrega grande parte da população que vive com até 

1 salário mínimo. Com esses dados podemos identificar as regiões do estado 

com menor poder de compra, entre elas e região do agreste potiguar, 

identificada no conjunto de mapas do apêndice 2.  

 Assim como as maiores faixas de renda, Natal também concentra maior 

PIB municipal, como identificado nos conjuntos de mapas nos apêndices 8, 9 e 

10 e conseguimos ver na imagem 10, que é a anamorfose do estado com a 

variável PIB. Notamos uma maior importância dos municípios onde a produção 

de petróleo é desenvolvida, também ganha destaque na representação os 

municípios do litoral próximos a Natal, que mostra a importância da atividade 

turística para o PIB, além do impacto da atividade dos serviços na capital. 

Caicó aparece na região do Seridó como principal centro urbano e a cidade de 

Currais Novos também tem destaque na região. Na região do Alto Oeste 

apenas a cidade de Pau dos Ferros apresenta visibilidade entre as demais 

cidades.
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Podemos caracterizar a população entre a que vive nas cidades e as 

que vivem no campo, isto para fins de pesquisas espaciais e demográficas da 

realidade e condições de moradia da população, para aplicação de políticas 

públicas específicas e projetos voltados ao planejamento é que se fala em 

população urbana e população rural. No Brasil, segundo o IBGE, em 2010 

eram cerca de 84,36% da população que vivem em áreas urbanas e 15,64% 

viviam em áreas rurais. No estado do Rio Grande do Norte a população urbana 

em 2010 era de 77,81% da população e 22,19% da população vivia em áreas 

rurais.  

O crescimento da população urbana no Rio Grande do Norte pode ser 

visualizado principalmente na região formada pelos municípios no entorno da 

cidade de Natal; nos municípios de Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do 

Amarante. Esse crescimento é acompanhado pelos municípios que estão no 

sentido sul de Natal e em direção a região do Seridó, mais notadamente nos 

municípios de São José de Mipibu, Canguaretama, Nova Cruz, Santa Cruz, 

Currais Novos e Caicó. A imagem 11 mostra a região onde ocorreu o maior 

crescimento urbano no estado. O conjunto de mapas 2 está representada a 

evolução da população potiguar de 1980 a 2010.  

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz. 

Elaborado com Scape Toad. 

Imagem 10 - PIB 2009 por município do RN 
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Os dados dos censos realizados pelo IBGE mostra que a população 

rural entre as décadas de 1980 e 1990 diminui em alguns municípios e 

aumenta em outros. Diminui na região do Agreste potiguar, no município de 

Mossoró e em municípios da região do Alto Oeste como Martins e Alexandria. 

No censo de 2000 vimos aumentar a população rural nos municípios da região 

metropolitana de Natal, principalmente, no município de São Gonçalo do 

Amarante, Ceará-Mirim, São José de Mipibu. Em 2010 o censo registra uma 

queda muito acentuada da população rural em São Gonçalo do Amarante, uma 

vez que a área que antes era considerada como rural do município passou a 

ser área urbana, o que provocou a grande variação. O município de Macaíba 

também registra crescimento da população rural em 2010.   

 No município de Mossoró a população que vive em área rural cresce em 

2010, e na região do Seridó desde o censo de 1980 a população rural vem 

apresentando queda em sua quantidade. O conjunto de Mapas 3 traz esta 

variação populacional e a imagem 12 tem destacado a região onde ocorre 

maior crescimento da população urbana e da população rural no ano de 2000, 

quando houve maior crescimento proporcional nos municípios da região 

metropolitana de Natal, tanto população urbana como população rural.  

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 1980 a 2010. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Imagem 11 – Mancha de maior crescimento da população urbana por município do RN 
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Fonte:  Censo Demográfico IBGE - 1980 a 2010. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Conjunto de Mapas 2 - Evolução da População Urbana por município do RN - 1980 a 2010. 
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Fonte: Censo Demográfico IBGE - 1980 a 2010. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Conjunto de Mapas 3 - Evolução da População Rural por município do RN - 1980 a 2010. 
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4.3 Infraestrutura Urbana do Rio Grande do Norte 

  

 O conjunto de ações e de objetos geográficos construídos e instalados 

no território é concebido intencionalmente, com finalidades e localizações 

propositais na busca de alcançar resultados previamente pensados. A 

construção de objetos como as estradas, os açudes e barragens, num dado 

período na constituição do território potiguar tiveram o objetivo de dotar o 

território nacional e do nordeste, de infraestruturas para sua inserção no novo 

modelo capitalista que se configurava. 

 A mesma linha de raciocínio pode ser feita quando tratamos das ações 

realizadas e objetos construídos mais recentemente, para desenvolver a 

atividade do turismo, com a instalação de aeroportos com estrutura para 

receber turistas, ou a construção de usinas eólicas para a geração de energia 

elétrica. Vamos apresentar os objetos que estruturam materialmente a rede de 

cidades do estado do Rio Grande do Norte, evidenciando seu papel na rede. 

 De modo geral, como visto, no capítulo 2, o Estado procura dotar de 

infraestrutura o território nacional, buscando atender as exigências do mercado 

e em menor grau desempenhar, mesmo que insatisfatório, o seu papel de 

garantir emprego, geração de renda e bem estar social a sua população. Desse 

modo, o estado do RN possui equipamentos de infraestrutura bastante 

importante para garantir o desenvolvimento de atividades com bom 

desempenho econômico, como por exemplo, as barragens e açudes que foram 

instaladas na década de 1970/80, e estão presentes no seu território.  

 Atrelados ao processo de instalação das barragens e açudes ocorreram 

os projetos de instalação de equipamentos para irrigação e abastecimento de 

água através de adutoras, que leva a água das barragens e açudes para as 

cidades e para as áreas de plantação. O mapa 16 mostra a rede de adutoras e 

as regiões beneficiadas com a distribuição da água proveniente de diversos 

açudes e barragens instalados no RN.   
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Fonte: IDEMA, 2006/RN. 
Elaboração cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 16 - Localização e distribuição das barragens, açudes e adutoras no RN 

 



121 

 

 No mesmo período de instalação dos açudes e barragens no Rio Grande 

do Norte, teve início o incentivo a produção agrícola irrigada. O 

desenvolvimento da atividade agrícola como sabemos, atualmente, é 

carregada de técnica, ciência e informação, o que faz com que os produtos 

tenham em si uma alta densidade técnico-científica promovida pelas demandas 

do mercado mundial, já que grande parte da produção do estado do RN é para 

exportação, e as exigências feitas pedem grande aporte científico, 

equipamentos técnicos e informacionais. 

 A área onde são desenvolvidas as atividades agrícolas no estado do RN 

são de 425.199 hectares (entre lavouras temporárias e permanentes), segundo 

os dados de Produção Agrícola Municipal do IBGE para o ano de 2011. Entre 

esta área de plantação, grande parte corresponde à fruticultura irrigada que é 

beneficiada pelos sistemas de engenharia – açudes e barragens no RN. Este 

conjunto de objetos técnicos levou uma nova dinâmica aos municípios que são 

beneficiados por este sistema que possibilita tal atividade, e que por isso 

atraíram grandes empresas da atividade agrícola para o Estado que 

desenvolve a atividade, principalmente, para exportação. 

 Nessa prática, do cultivo de frutas irrigadas, são empregadas técnicas e 

moldes de manuseio das frutas com altíssimo conteúdo científico e tecnológico, 

que obedecem a uma estrutura rígida de controle de todo o processo de 

produção impostos pelos compradores. Os trabalhadores da atividade que 

manuseiam as frutas precisam lidar cuidadosamente para não marcar os frutos 

e inviabilizar a venda do produto no mercado internacional. Os parâmetros e 

cuidados envolvidos na produção, preparo na embalagem e transporte até o 

comprador são diferentes e específicos de acordo com o fruto, com as 

exigências do comprador e com as normas internacionais para exportação e 

comercialização do produto. 

 De acordo com o IBGE (2011), os produtos com maior quantidade em 

produção temporária são: cana-de-açúcar com produção de 3.581.848 

toneladas, mandioca que teve uma produção de 305.168 toneladas, o melão 

com uma produção de 258.938 toneladas do fruto, desses só o melão é voltado 

para a exportação. Já na produção permanente são os seguintes: banana, que 

produziu 142.750 toneladas; o mamão com produção de mais de 69 toneladas 
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e o côco-da-baia com 60.024 toneladas do produto, desses a banana e o 

mamão são voltados para a exportação. 

 A produção desses produtos agrícolas se dá, em maior quantidade, nos 

municípios de Acari, Arês, Açu, Alto do Rodrigues, Baía Formosa, Baraúna, 

Bodó, Brejinho, Canguaretama, Carnaubais, Ceará-Mirim, Cerro Corá, 

Goianinha, Ipanguaçu, Januário Cicco, Mossoró, Pedro Velho, Pureza, São 

Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, São Miguel do Gostoso, Taipu, 

Tibau do Sul, Touros e Vera Cruz. 

 É importante mencionar que a atividade agrícola transforma a estrutura 

das cidades onde elas são desenvolvidas. No estado do RN as cidades de Açu, 

Ipanguaçu, Baraúna, onde a atividade é voltada para exportação a dinâmica 

dos centros urbanos é, em grande medida, causada pelo impacto da atividade, 

pois geram empregos para as populações locais, aumenta a demanda por 

serviço de hospedagem dos responsáveis pela fiscalização da produção, entre 

outros serviços que são agregados a cidade por causa da demanda da nova 

dinâmica dada pela atividade. 

 As produções destinadas à exportação também traz consigo alguns 

impactos danosos, visto a exploração da mão-de-obra barata que há nas 

cidades do interior do Rio Grande do Norte, ou ainda o crescimento não 

planejado dos centros urbanos, sem estrutura básica para moradia. 

 Ao discutir as atividades econômicas é importante ressaltar a relevância 

dos objetos que permitem a mobilidade da população e os fluxos de 

mercadorias. E o papel das rodovias, ferrovias, portos e aeroportos presentes 

no estado é fundamental para o entendimento da circulação de um modo geral 

no estado e das relações mantidas entre as cidades. 

 Esses objetos técnicos, as rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, são 

estruturantes na vida de relações entre as cidades, pois é por onde passam as 

pessoas e mercadorias, e é um dos elementos que definem o nível das cidades 

na estrutura urbana. Na discussão a respeito da instalação dessa rede material 

que viabiliza a circulação no estado do RN, Gomes (2009) ressalta a 

importância dos caminhos de gado, seja no litoral ou no interior do estado das 

principais vias de tráfego são os mesmos caminhos dos viajantes e vaqueiros. 

Tratando do tema em seu artigo Gomes (2009) diz que os caminhos: 
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foram cruciais para as trocas comerciais e simbólicas inter-
regionais do tempo colonial e base para a implantação das 
primeiras estradas que, no início do século XX, junto à 
construção de açudes, constituíram tentativas de socorro 
(frentes de trabalho e água) às populações no período de seca.      

  

 Com isso percebemos a ligação entre a implantação das estradas e 

rodovias no Estado e a construção das barragens e açudes pelo território 

potiguar, que atualmente possui uma rede rodoviária que corta todo o estado. 

Atualmente, as principais rodovias presentes no estado são: a BR 101, que 

cruza o território brasileiro pelo litoral no sentido nordeste-sul, e tem seu 

quilômetro 0 no município de Touros/RN; a BR 226 no sentido leste-oeste, que 

liga a capital Natal ao extremo oeste do estado; a BR 304 que, no RN, parte da 

BR 226 e vai em direção ao estado do Ceará, passando pela cidade de 

Mossoró. Ainda a BR 405 que chega no estado do RN pela Paraíba, passando, 

entre outros, pelos municípios de Pau dos Ferros, Apodi e chega em Mossoró; 

há ainda a BR 104 que parte da BR 304 em direção ao município de Macau, 

onde encontra-se com a BR 406 que liga Macau à Natal cruzando os 

municípios de João Câmara e Ceará-Mirim. Os fixos presentes no território são 

quem garantem a fluidez existente no sistema rodoviário do estado do RN. 

 Ao discutir a integração territorial do estado Gomes (2009) destaca 

elementos que permitiram a ampliação das relações econômicas e sociais 

entre as cidades do RN. Entre os elementos grifados estão: 

 

a criação da alfândega (1820) em Natal, (rompendo com a 
dependência comercial de Pernambuco); a remodelação de 
portos e da navegação costeira a vapor (portos de Natal, 
Macau, Mossoró e Areia Branca); a implantação dos primeiros 
trechos ferroviários (regiões litorânea, central e oeste do 
estado)[...]aparelhamento de usinas do açúcar e de eletricidade 
e a instalação dos correios e telégrafos. 

 Cabe ressaltar que entre os objetos mencionados pela autora as 

ferrovias atualmente estão desativadas em sua grande parte, e foram-lhe 

atribuídas novas funções, pelo menos as estações ferroviárias que deram lugar 

a museus, casas de cultura. A estrutura férrea que ainda funciona é o trecho 
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que liga a cidade de Ceará-Mirim a Parnamirim passando por Extremoz e 

Natal, esse trecho é feito em condições precárias com a utilização de trens 

bastante antigos. Mais recentemente ganhou um projeto de modernização, que 

ainda está em andamento, com o recebimento de trens mais modernos, onde 

poderá transportar maior quantidade de passageiros, é importante frisar que 

este projeto veio em decorrência da realização da copa do mundo de futebol 

que será realizada em 2014 e a cidade de Natal é uma das cidades que irá 

sediar o torneio.  

 Outro equipamento relacionado ao sistema de movimento presente no 

estado é o sistema aéreo, que passou a ter relevância no estado ainda quando 

da segunda guerra mundial, onde foi instalada uma base aérea dos militares 

norte-americanos. No estado há presença de um aeroporto internacional, 

localizado na cidade de Parnamirim, e outros campos de pouso distribuídos 

pelo estado. Os campos de pouso não são utilizados para decolagens e 

pousos de vôos comerciais, eles são 14 em todo o estado. 

 É importante mencionar a infraestrutura portuária do estado, o porto de 

maior importância é o de Natal, que foi inaugurado em 1932 e atualmente é 

administrado pela companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), que 

possui ligação com todas as regiões do país, e é interligado com as rodovias 

acima mencionadas. Outro importante é o terminal salineiro de Areia Branca, o 

porto ilha está distante mais de 22Km da cidade de Areia Branca, de onde 

embarca sal para todo o mercado nacional. 

 Outro conjunto de objetos ganha lugar na estrutura urbana das cidades 

do Rio Grande do Norte sã o os parques de geração de energia eólica. Esses 

objetos surgem a partir da demanda por novas formas de geração de energia 

elétrica que é tornado possível com o atual avanço científico e aliado ao 

desenvolvimento tecnológico. Assim como outras formas alternativas para 

gerar energia como é a solar, que usa placas solares fotovoltaicas, ou as 

geotérmicas, ou a gerada por hidrelétricas, ou através do hidrogênio, ou a que 

usa a força das ondas do mar, ou ainda por meio da biomassa. 

 O estado do Rio Grande do Norte, de acordo com os estudos realizados 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e divulgados pela 

secretaria de energia e assuntos institucionais do RN (SENINT), apresenta um 
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potencial de geração de energia de 5% do seu território. Alguns fatores, como a 

forte velocidade dos ventos e sua constância, fizeram do estado um grande 

potencial na geração de energia elétrica através dos ventos. Isso sem falar, na 

necessidade da disponibilidade de instrumentos que consigam captar, de 

maneira satisfatória, a velocidade dos ventos, que é fundamental e sem os 

quais a geração de energia não seria possível.  

 A atividade de geração de energia no estado é recente, as regiões com 

maior potencial de captação dos ventos são a região litorânea Costa Branca 

(de Tibau a Touros) e a região do Seridó, na Serra de Santana. Há atualmente 

em funcionamento os parques eólicos do município de Rio do Fogo, Guamaré, 

Macau, João Câmara, e Brejinho. Entre os parques o de Guamaré reúne o 

maior número de usinas com 8 usinas e destas 2 são as que apresentam maior 

geração de energia, a usina Alegria II e a Alegria I, com 100.650 KW e 

51.000KW, respectivamente. Estas usinas do parque Alegria são administradas 

pelo grupo New Energy Options Geração de Energia S.A que é controlado pela 

Multiner S.A um conglomerado nacional com sede no Rio de Janeiro, e a 

empresa de consultorias em energia eólica Eólica Administração e 

Participação, com sede em Recife. As demais usinas em Guamaré são as 

seguintes: Aratuá I, Mangue Seco 1, 2, 3 e 5 e a Miassaba II são usinas que 

estão produzindo entre 14.400 KW e 26.000 KW.  

 A usina de Rio do Fogo é a terceira em geração de energia com 49.300 

KW, e é administrado pelo grupo espanhol Iberdrola. Outra usina em 

funcionamento é a localizada na praia de Diogo Lopes, município de Macau 

que foi implantado pela Petrobras esta é a que apresenta menor geração de 

energia, 1.800KW. Há também, o parque eólico no município de João Câmara 

onde está em operação duas usinas, a Cabeço Preto e a Cabeço Preto IV com 

geração de 19.800KW cada uma das usinas. E a usina no município de 

Brejinho é uma usina administrada pelo Centro de Tecnologia do Gás e 

Energias Renováveis - CTGÁS-ER, e produz 6 KW. 

O conjunto de objetos apresentados, as rodovias, as linha férreas, os 

campos de pouso, o aeroporto internacional, os portos, e também os parques 

eólicos estão representados no mapa 17. 
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Fonte: IDEMA/RN 
Elaboração cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 17 - Infraestrutura - rodovias, ferrovias, aeroportos e portos 
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  Com relação à implantação deste tipo de geração de energia o estado 

do RN, ainda inicia sua atuação possuindo, de acordo com a SENINT, outros 

projetos de implantação de usinas eólicas distribuídas nas regiões com maior 

capacidade de gerar eletricidade. Há a intenção de uma ação bilateral entre o 

estado do RN e o Ceará para atuarem juntos na implantação desses objetos 

técnicos em seus territórios, visto seu elevado custo. 

 No que se refere ainda aos fixos geográficos que atuam no setor 

energético, o RN possui a extração e refino do petróleo através da Petrobras, 

que está localizado na região noroeste do estado, principalmente em Mossoró 

e seus municípios vizinhos. A extração do petróleo no RN se dá em terra e em 

mar. A imagem 13 mostra a região de maior produção petrolífera. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

É importante destacar que esse tipo de atividade requer uma alta 

densidade de tecnologia, informação e ciência para a sua prática, 

considerando, ainda, que ao instalar-se em um lugar esse objeto atrai para si, 

ou traz consigo uma alta densidade de técnica, de normas, pessoas de fora do 

lugar com elevado nível de capacitação. Isso indica que mudanças ocorrem na 

dinâmica estabelecida no lugar até então. 

 Quanto à produção de petróleo o estado do RN é um dos que mais 

possui poços produtores, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, 

agência que regula a extração do petróleo e seus derivados, com 1.122 poços 

com o campo de Canto do Amaro foram os que mais produziram considerando 

o mês de Dezembro de 2011. No mapa 18 é representada a bacia de 

exploração de petróleo no Rio Grande do Norte, esta exploração se dá tanto 

em terra, quanto em plataformas marítimas. 

Imagem 13 – Corema da região produtora de petróleo do Rio Grande do Norte 

Elaborado pelo autor a partir de mapeamentos  



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serviço Geológico do Brasil - CPRM - 2006 
Elaboração cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 18 - Região produtora de petróleo 
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Temos com isso mais um conjunto de sistema de engenharia que interfere na 

dinâmica das 16 cidades onde estão instaladas.  Tal fato ocorre nas cidades de 

Mossoró, Pendências, Macau, Guamaré, Upanema, Gov. Dix-Sept Rosado, 

Apodi, Açu, Serra do Mel, Alto do Rodrigues, Caraúbas, Afonso Bezerra, Areia 

Branca, Felipe Guerra, Porto do Mangue e Carnaubais. 

 Ainda é importante considerar as relações que são mantidas para o 

desenvolvimento da atividade petrolífera no estado, uma vez que envolve 

diversas empresas nacionais e estrangeiras, como mostrado no trabalho de 

Alves (2011), que discute o circuito espacial do petróleo no Rio Grande do 

Norte, e apresenta as empresas que atuam no estado junto com a Petrobras 

para exploração do petróleo (ver anexo 2).  

 O mapa do anexo 2 é importante porque nos mostra uma das 

características atuais da rede urbana, que é o fato de se dá em nível global, e 

onde os centros de comando estão, no caso das empresas que atuam na 

exploração de petróleo, fora do país e mantém escritórios em cidades 

brasileiras como o Rio de Janeiro, onde está a sede nacional da Petrobras. 

 Isto nos mostra também que as ações empreendidas no território são 

ações de verticalidades que se impõem nas cidades onde a atividade ocorre, e 

são ações verticais promovidas por empresa pública. Estas empresas chegam 

nos lugares, se instalam, e na maior parte das vezes causa mudanças na 

dinâmica já existente. O trabalho de Alves (2011), afirma que a dinâmica da 

cidade de Mossoró foi alterada depois da instalação da Petrobras quando 

ocorreram alterações no perímetro urbano da cidade, e as unidades de 

bombeamento de petróleo são inseridos na paisagem da cidade, interferindo 

nas relações horizontais31 até então praticadas. 

 De acordo com Denise Elias (2010), são muitas e variadas às empresas 

que prestam serviço à Petrobras, são empresas que atuam no apoio à extração 

do óleo e do gás natural, e a fabricação de máquinas e equipamentos para a 

prospecção e extração do petróleo. As empresas empregam cerca de 1.105 

                                                           
31 Santos(2008[1996], p. 284) define Horizontalidades e Verticalidades, a primeira são 

as extensões formadas de pontos que se agregam sem descontinuidade, como na 

definição tradicional de região, e a segunda são pontos separados uns dos outros, que 

asseguram o funcionamento global da sociedade e da economia. 
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pessoas em 2007, segundo a RAIS32, e a quantidade de pessoas ocupadas na 

atividade pode nos dá noção do tamanho e da importância da atividade para as 

cidades envolvidas na atividade. 

 

4.4 Atividades econômicas e o Turismo e os Bancos no Rio Grande do Norte 

 

As atividades econômicas desenvolvidas no território do RN ajudaram no 

crescimento das cidades, e possuem importante papel nas relações entre as 

cidades, visto a procura da população por consumo de bens e serviços que 

podem ser oferecidos em outras cidades. Entre as atividades o 

desenvolvimento industrial no Estado ganha forças na década de 1970. 

Enquanto crescem e chegam novas infraestruturas, cresce também a 

modernização nos processos industriais que são praticados no Estado, Gomes 

(2009), exemplifica com a mudança e modernização no processo de produção 

do sal a partir da atuação de grupos estrangeiros na atividade. Ainda ocorre a 

mecanização do processo de extração e de exportação pelo terminal marítimo 

de Areia Branca, cresce a indústria de alimentos, têxtil e de confecções. Há a 

descoberta dos primeiro campos petrolíferos e a Petrobras passa a atuar no 

RN. 

 Atualmente, o estado do RN possui algumas regiões onde se 

concentram a maior parte da atividade industrial de transformação, que como 

podemos ver através do mapa 19, que mostra as pessoas ocupadas na 

atividade, está concentrada em municípios da Região Metropolitana de Natal, 

nos municípios de Natal, Panamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, na 

região do Seridó, principalmente, no município de Caicó e, também, a indústria 

se concentra no município do Mossoró. A imagem 14 ajuda a identificarmos 

três regiões onde essa atividade se apresenta adensada, evidenciando outras 

regiões rarefeitas desta atividade como é o caso da região Central e do Alto 

Oeste do estado, havendo apenas alguns municípios onde a atividade 

industrial timidamente está presente. Na região de concentração de pessoas 

ocupadas na indústria 

                                                           
32

 RAIS – Relação Anual de Informação Social. 
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Fonte: Censo Demográfico – IBGE, 2010. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 19 – Pessoas Ocupadas na Atividade da Indústria de Transformação no estado do RN. 
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Fonte: Censo Demográfico – IBGE, 2010. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Imagem 14 - RN: Pessoas ocupadas na indústria - 2010 
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de transformação da região metropolitana de Natal, há o predomínio da 

indústria  alimentícia e da indústria têxtil e de confecções. A região do Seridó a 

predominância é da indústria de confecções, principalmente, na confecção de 

panos de prato e de bonés33, sendo este último o de maior produção. 

E na região de Mossoró a indústria de transformação atua através, 

principalmente, da indústria cimenteira, indústrias de cosméticos, além disso o 

município de Mossoró sedia escritórios das indústrias de extração mineral que 

ocorrem nos municípios vizinhos, com a indústria salineira, e a de extração do 

petróleo em seu próprio território. 

A atividade industrial no Estado teve maior crescimento a partir da 

década de 1980 quando ocorreu a instalação dos distritos industriais em Natal 

e Mossoró. Com o processo de globalização vigente a indústria passa a se 

desenvolver e ganha mais impulso na década de 1990, momento em que a 

competitividade entre as empresas começa a ter destaque na ordem imposta 

pelo modo capitalista moderno. Para assegurar a instalação das empresas em 

seus territórios os gestores adotam a política de ofertar benefícios às empresas 

como isenção fiscal, terrenos, infraestrutura de comunicação, vias de acesso, 

energia elétrica, além de financiamentos. Tal fato gera o que chamamos, como 

Milton Santos, de guerra dos lugares, onde as cidades e/ou os Estados passam 

a atrair investimentos e instalações de plantas industriais para que ali se 

instalem. Gomes (2009), diz que foi dessa forma que o município de Macaíba 

trouxe o setor industrial para seu território; no início da década de 1980, a 

cidade de Natal o incentivo foi voltado para indústrias de confecções, doces, 

têxtil e laboratórios. 

 Assim como na atividade industrial, trazemos para analisar a atividade 

comercial no estado a partir da quantidade de pessoas ocupadas na atividade. 

O mapa 20/Imagem 15 nos mostra uma elevada quantidade de pessoas que 

trabalham no comércio na cidade de Natal, que concentra um comércio 

bastante variado, com ofertas e centros comerciais mais populares e outros 

voltados para uma parcela com maior poder de compra. Os centros comerciais 

                                                           
33

 Lins, Zara de Medeiros. Circuitos espaciais de produção da atividade boneleira: o uso dos 

territórios de Caicó, Serra Negra do Norte e São José do Serido. DISSERTAÇÂO. Natal, 2011. 
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populares estão localizados mais concentradamente na região oeste e norte da 

cidade, a região leste oferece centros para os dois públicos e a região sul da 

cidade concentra a maior parte do comércio para as pessoas com uma faixa de 

renda mais elevada. 

 É importante mencionar que na cidade de Natal vem crescendo a 

estrutura do comércio varejista, isto a partir da instalação de novas lojas 

comerciais na região norte da cidade, promovido pelo intenso crescimento 

urbano desta região da capital. São hipermercados, lojas de eletroeletrônicos, 

móveis, lojas de material de construção, farmácias, lojas de roupas, entre 

outras foram instaladas na região norte de Natal.  

 Além da cidade de Natal, as suas cidades vizinhas Parnamirim e São 

Gonçalo do Amarante, ainda Caicó, Currais Novos na região do Seridó e a 

cidade de Mossoró apresentam destaque no mapa 20 e imagem 15 que 

mostram as pessoas ocupadas na atividade. 

 No setor dos serviços que abrange, segundo o IBGE, são as atividades 

de alojamento e alimentação, reparos, instalação e manutenção, serviços de 

higiene e estética pessoal, rádio e televisão, corretagem e administração de 

imóveis e serviços auxiliares diversos. Esta atividade no Rio Grande do Norte 

emprega mais de 130 mil pessoas na cidade de Natal, segundo o IBGE (2010), 

e é a de maior proporção entre os setores já apresentados. 

A partir da mão-de-obra absorvida pelos serviços podemos visualizar o 

tamanho do mercado de prestação de serviços no estado, que está 

densamente concentrado em Natal, como mostra o mapa 21, que se 

caracteriza como principal centro de oferta das prestadoras de serviços, e que 

atende a grande parte da demanda dos demais centros urbanos do Rio Grande 

do Norte.  

 Tem destaque, também, as cidades de Parnamirim e Mossoró. Alguns 

municípios merecem ser mencionados por possuir uma importante influência 

nos seus municípios vizinhos, que são Caicó, Currais Novos e Pau dos Ferros 

que apresentaram semelhanças quanto à densidade da atividade, muito 

embora os serviços mais especializados e raros sejam buscados em Natal. 
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Fonte: Censo Demográfico, IBGE - 2010. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 20 - Pessoas Ocupadas na Atividade do Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas no estado do RN. 
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Fonte: Censo Demográfico, IBGE - 2010. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Imagem 15 - RN: Pessoas ocupadas na Administração pública e no comércio - 2010 



137 

 

 A partir desses destaques podemos conhecer os pontos do estado que 

concentram maiores condições ao desenvolvimento da atividade dos serviços 

que, dependendo do tipo de serviço oferecido, precisam de boas condições 

informacionais e técnicos para seu funcionamento. No ramo dos serviços a 

atividade que se destaca no estado é a atividade turística, que é mais 

intensamente desenvolvida no litoral oriental do estado.       

 Considerando que nos serviços a atividade turística é no estado a que 

ganha maior destaque, acreditamos importante tratar brevemente do assunto. 

De acordo com Costa (2011), o papel do turismo passou por um significativo 

crescimento na economia, em virtude de ser promovido através do poder 

público e das empresas. O poder público que investiu inicialmente garantindo 

infraestrutura como vias de acessos e estradas para a circulação dos turistas, 

cedendo terrenos para a construção de hotéis, além de não cobrar impostos 

durante certo período, oferecendo empréstimos com condições especiais para 

o investimento na atividade.  

 Ainda o Estado visando incentivar a atividade turística no Rio Grande do 

Norte, lançam os projetos que deram impulso ao desenvolvimento turístico no 

estado, que foram o projeto do Parque das Dunas/Via Costeira que 

desenvolveu o turismo na cidade de Natal, que "passou a ter infraestrutura 

hoteleira de qualidade capaz de receber um maior número de turistas" 

(COSTA, 2011), e o projeto Rota do Sol, que liga a cidade de Natal as praias 

do litoral ao sul da cidade, nos municípios de Parnamirim, Nísia Floresta, Tibau 

do Sul e Baia Formosa.  

 A implementação dessa atividade no estado do RN, contou com 

recursos financeiros do BIRD através do PRODETUR I e II, que teve início da 

década de 1990, e contou, também, com recursos financeiros federais. Para 

sua implantação foram definidas regiões no estado com potencial turísticas, 

foram cinco os pólos: Costa das Dunas, Costa Branca, Seridó, Agreste/Trairi e 

o pólo Serrano, como visto no mapa 22. Com a implantação dos projetos do 

PRODETUR, teve início, segundo COSTA (2011), a fase em que passa a 

ocorrer o uso corporativo do território pela atividade turística. 
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Fonte: Censo Demográfico, IBGE – 2010. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz. 

Mapa 21 – Pessoas Ocupadas na atividade dos Serviços (administração, reparação, informação e comunicação e serviços complementares). 
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As ações do PRODETUR beneficiaram e viabilizaram investimentos em 

equipamentos ligados ao turismo nas cidades do litoral oriental, como 

melhoramento do aeroporto internacional, investimentos em rodovias e parques 

públicos. 

 O mapa 22 ainda explora a distribuição e quantidade dos equipamentos 

de hospedagem pelas regiões criadas, que se mostram concentradas na 

cidade de Natal, no Pólo Costa das Dunas, com a melhor qualidade nos 

estabelecimentos de hospedagem, de acordo com Costa (2011). Os projetos 

voltados para a atividade do turismo, em grande medida, beneficiam o pólo 

Costa das Dunas, na região do Agreste/Trairi, por exemplo, há uma atividade 

voltada para o turismo religioso, para atrair turistas foi construída uma estátua 

da imagem de Santa Rita de Cássia, no município de Santa Cruz, mas a 

atividade não recebe grandes investimentos como a região do litoral oriental, e 

se torna uma atividade incipiente, com poucas condições de fazer desenvolver 

aquela região, pois não conta com uma estrutura para hospedar os turistas 

com qualidade. 

 

Imagem 16 - RN: Pessoas ocupadas na atividade imobiliária - 2010 

Fonte: Censo demográfico - 2010. 
Elaboração cartográfica: Diego Tenório da Paz. 
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Fonte: SETUR/CADASTUR - Costa, J.M. Uso corporativo do território e turismo no Rio Grande do Norte.[Dissert] 
Elaboração cartográfica: Raphael Curioso Lima Silva. 

Mapa 22 - Regiões Turísticas e Quantidade de estabelecimentos de Hospedagem. 
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Na região Serrana o turismo é voltado para atividade no período de 

inverno, quando são promovidos festivais gastronômicos visando atrair turistas. 

Estas atividades ocorrem principalmente nas cidades de Martins e Portalegre, 

muito embora a região não disponha de significativa estrutura de hospedagem, 

como mostra o mapa 22.  

 É importante que se conste que há grande presença de empresas 

estrangeiras atuando na rede hoteleira e realizando investimentos, 

principalmente, na cidade de Natal, mas também nos municípios que compõe o 

pólo Costa das Dunas, entre eles, segundo Fonseca (2007), são grupos 

espanhóis, portugueses, italianos, suíços, franceses, suecos, holandeses, 

noruegueses, germânicos e da República Dominicana, além dos grupos 

brasileiros associados. 

 De acordo com os dados da INFRAERO no ano de 2012 a chegada e 

passageiros no aeroporto Internacional Augusto Severo foi o total de 

2.660.864, destes 2.553.195 foram de passageiros nacionais e 107.669 de 

passageiros internacionais. É importante destacar que houve uma queda na 

quantidade de passageiros internacionais, que no ano de 2011 foi de 123.037 

os estrangeiros que visitaram a cidade. Num paralelo com as demais capitais 

do nordeste, Natal fica na quarta posição, e em ordem crescente temos 

Fortaleza, Recife e Salvador com o maior número de passageiros estrangeiros 

recebidos. 

 Outra atividade ligada a prestação de serviço é a atividade de serviços 

bancários, (que está também se liga a atividade de serviços turísticos, à 

extração, produção e comercialização do petróleo, do sal, ou seja, a todas as 

atividades econômicas) visto a movimentação de dinheiro envolvida nos 

serviços em geral e a sua atual distribuição pelo território. Pela importância da 

atividade na estruturação da rede de cidades e para a realização das 

atividades econômicas e consequente desenvolvimento urbano das cidades, 

apresentamos uma discussão acerca da composição e atual distribuição do 

sistema bancário nas cidades do Rio Grande do Norte. 

A estrutura atual do sistema bancário requer uma alta densidade técnica 

e informacional para a prestação dos seus serviços. Essa atividade atualmente 

é realizada através de complexos sistemas computacionais que controlam as 
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movimentações financeiras. Uma importante característica do sistema é a 

possibilidade de oferecer uma gama de produtos bancários aos seus clientes, 

produtos estes tornados possíveis por causa do elevado desenvolvimento 

tecnológico a que chegamos hoje, incluindo a possibilidade do cliente poder 

movimentar sua conta bancária a partir de qualquer parte do mundo, desde que 

esteja conectado com a internet. 

 O estado do RN por não escapar às características que vigoram no 

presente período histórico (como alta densidade de ciência e técnicas 

envolvidas nas atividades e a elevada demanda e as possibilidades atuais de 

circulação de informação), está dotado de infraestrutura que permite o 

funcionamento dos bancos em seu território e de todos as possibilidades 

ligadas ao sistema financeiro. Com isso, este tipo de serviço coloca as cidades 

do estado no mapa e na rede de relações urbanas. Na intenção de mostrar a 

distribuição da rede bancária e sua capilaridade no território potiguar 

apresentamos o mapa 23, que nos traz a quantidade de agências bancárias.  

 No mapa de agências bancárias podemos ver a alta concentração de 

agências na cidade de Natal, que possui 77 agências. Além de Natal podemos 

destacar a cidade de Mossoró com 15 agências bancárias, para atender a uma 

população de pouco mais de 260 mil habitantes, e a cidade de Parnamirim, que 

possui 8 agências bancárias para uma população estimada em quase 215 mil 

habitantes, o município de Caicó aparece com apenas 5 agências para atender 

cerca de 62 mil habitantes, mais a população da região do Seridó das cidades 

onde não há agências bancárias. As demais cidades do estado representadas 

no mapa possuem entre 1 e 4 agências bancárias. E podemos notar que há 

alguns vazios do serviço bancário, onde o serviço deve chegar a partir de 

agências dos correios ou casas lotéricas.  
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Fonte: Federação Brasileira de Bancos - Febraban, 2012. 
Elaboração cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 23 - Mapa de distribuição das instituições Bancárias no Rio Grande do Norte - 2012. 
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 Entre as instituições financeiras presente no estado o Banco do Brasil 

está presente na maior parte dos municípios, com destaque, também, para o 

Banco do Nordeste, em virtude de sua distribuição. Na rede bancária privada 

chamamos atenção para as agências do Banco Bradesco com presença 

semelhante a distribuição do Banco do Nordeste. Temos que ver o sentido da 

distribuição bancária, num momento em que há pelo governo federal o 

pagamento em dinheiro das bolsas do programa bolsa família, que visa 

melhorar as condições de vidas das famílias beneficiadas e tirar do estado de 

miséria em que vivem muitas famílias.  

 Há cidades no estado do Rio Grande do Norte que, basicamente, tem 

ativa sua pequena economia local por causa da renda do bolsa família e das 

aposentadorias, que é o caso de muitos municípios do agreste e da região do 

alto oeste. A dispersão de agências bancárias pelo território, como fez o Banco 

Bradesco, é a forma encontrada pelas instituições financeiras de captar estes 

recursos, com a oferta de empréstimos aos aposentados, por exemplo, e 

oferecendo outros serviços à população, ou ainda por causa das políticas de 

financiamentos para pequenos e/ou grandes produções agrícolas. E por ter o 

estado uma atividade agropecuária forte na economia é de interesse dos 

bancos estar perto. 

 No mapa 24 estão identificadas todas as instituições bancárias que 

atuam no estado do Rio Grande do Norte, nele vimos o quão denso é essa 

atividade na cidade de Natal, que concentra a maior parte dos bancos e maior 

variedade de instituições financeiras. Neste sentido podemos notar ainda, que 

há algumas regiões rarefeitas com relação aos serviços das agências 

bancários, embora o serviço seja prestado por convênios com instituições 

como os correios, como já mencionado, nos municípios do Rio Grande do 

Norte.  

 Podemos notar ainda, a relevante distribuição do banco Bradesco que 

está presente não só através dos correios, mas com a instalação de agências 

em cidades com destaque na rede urbana do estado, como é o caso de Caicó, 

Currais, Novos, João Câmara, Macau, Açu, Pau dos Ferros e São Paulo do 

Potengi que, como as demais, apresentam-se como uma das cidades que são 

centros de região definida pelas secretarias para o planejamento.  



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN, 2012. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 24 - Distribuição da tipologia bancária do Rio Grande do Norte. 
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4.5 Caracterização e distribuição das instituições de ensino e difusão da 

internet no RN 

 

 Um dos elementos que caracterizam a atual fase histórica em que 

vivemos é a produção de ciência, um dos responsáveis, ou o maior 

responsável por essa produção são as universidades, que também é o lugar do 

desenvolvimento tecnológico e de informação através de seus diversos cursos 

e atividades de pesquisas que são realizados em todos os campos do 

conhecimento.  

 O fato das universidades concentrarem elevado grau de informação e 

conteúdo, e que procuram formar profissionais qualificados, é que fazem delas 

um elemento necessário na construção social. Para realizar sua função, elas 

têm que agregar uma boa base material que seja capaz de proporcionar boa 

formação a seus alunos e um quadro de professores capazes de desenvolver 

pesquisas. Neste caso, a infraestrutura universitária deve acompanhar as 

demandas da sociedade, pois sua atuação é fundamental, uma vez que, 

provoca mudanças de muito significado na vida das pessoas e da cidade onde 

ela está inserida. 

 No que tange aos equipamentos de educação o estado do Rio Grande 

do Norte, em instituições pública possui quatro instituições com cursos de 

graduação, pós-graduação e espacialização. Entre as instituições estão: a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA), a Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN), que é voltado para o ensino médio, técnico e superior, estas 

instituições possuem campus distribuídos pelo território do estado como pode 

ser visto no mapa 25 a sua distribuição. 

 A distribuição das instituições de ensino técnico e superior pelo RN nos 

mostra que não há uma região de maior densidade, embora ainda haja regiões 

opacas no território potiguar, como se mostra a região do litoral setentrional do 

estado, região agreste potiguar, como denominada pelo IDEMA, e alguns 

municípios da região do seridó. Entre as instituições mais dispersas pelo 

território potiguar estão a Universidade Estadual do RN (UERN) e o Instituto 
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Fonte: Ministério da Educação 
Elaboração cartográfica: Raphael Curioso Lima Silva 

Mapa 25 – Estabelecimentos de Ensino Superior da rede pública no RN, 2010. 
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Federal de Educação do RN (IFRN). O mapa 25 nos mostra as instituições de 

ensino e sua distribuição pelo RN, evidenciando as instituições presentes em 

cada município.  

A instalação de um centro de ensino superior ou técnico se caracteriza 

como um fator promotor de estruturação urbana e melhora das condições 

sociais do local. As instituições são construídas em lugares com facilidade de 

acesso, onde há a presença de vias asfaltadas, e por onde passam linhas 

regulares de ônibus. As instituições de ensino trazem consigo a possibilidade 

de mudança na estrutura urbana da cidade, pois a sua construção, muitas 

vezes, fora do perímetro urbano da cidade (isto ocorre nas cidades do interior 

com João Câmara, Macau, Ipanguaçu, onde foram instalados novos campus 

do IFRN), pode incentivar a expansão urbana da cidade, na mudança da 

realidade social das pessoas, pois a educação transforma, liberta e te dá um 

amplo leque de possibilidades para melhora das condições de vida. 

O mapa 26 mostra a quantidade total de estabelecimentos de ensino 

superior que atuam no estado, podemos ver que são 36 instituições entre as 

públicas e privadas, as cidades de Mossoró e Caicó se mostram com 19 e 11 

instituições atuantes, respectivamente. Entre as instituições estão as que 

oferecem ensino presencial e ensino a distância. Outras cidades como Pau dos 

Ferros, Açu, Currais Novos e Santa Cruz possuem entre 4 e 7 instituições que 

oferecem ensino superior.  

Entre as instituições de ensino privado que estão representadas no 

mapa 27, na cidade de Natal estão presentes 32 instituições, para citar as 

maiores podemos falar na Universidade Potiguar, que mantêm relações com a 

instituição Laureate Internetion University, uma rede internacional de 

instituições de ensino superior, a UNI-RN e UNIFACEX. Estas últimas possuem 

campus em Natal e a UNP possui campus em Natal e em Mossoró, que possui 

15 instituições de ensino superior privadas. 

No Rio Grande do Norte, com as condições atuais de acesso a 

informação e as possibilidades de comunicação, as instituições de ensino 

superior privadas e as públicas já mencionadas atuam também a distância. O 

mapa do apêndice 7 mostra a tipologia dos cursos oferecidos na modalidade 

presencial ou na modalidade a distância. No total são 32 cidades do estado  
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Fonte: Ministério da Educação, 2012 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 26 - Total de Estabelecimentos de Ensino Superior e Técnico Público e Privado - 2012 
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Fonte: Ministério da Educação, 2012. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Mapa 27 - Total de Instituições Privadas de Ensino atuantes no Rio Grande do Norte. 
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que possuem pelo menos uma instituição de ensino, destas pelo menos 7 

municípios só possui o ensino na modalidade a distância, em 9 municípios, 

segundo o ministério da educação, só apresentam a oferta de cursos 

presenciais. 

 Entre as redes que estruturam a relação entre as cidades do estado está 

a rede GigaNatal, que é uma rede de acesso a internet de alta velocidade que 

objetiva interligar as instituições de pesquisa e ensino superior da região 

metropolitana de Natal. Esta rede de serviço de internet é uma rede que faz 

parte de um projeto nacional de iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia 

e coordenado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que busca 

implementar redes de alta velocidade nas regiões metropolitanas que dispõe 

de Pontos de Presença da RNP.  

 As interligações são feitas por meio de fibra óptica ligada ao Ponto de 

Presença da RNP, que é instalado na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, que sedia também o núcleo de operações da rede GigaNatal. As 

instituições que podem se interligar a rede são as instituições de ensino 

superior e pesquisa, além dos tribunais (de justiça, eleitoral, de contas), hotéis, 

hospitais, entre outras instituições.  

 Atualmente, a rede interliga sete instituições, entre elas a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, onde funciona o ponto de presença da RNP e 

a rede Ipê com conexão internacional, ainda o Centro de Tecnologia do Gás, a 

Faculdade de Natal (FAL), a Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do 

Rio Grande do Norte (FARN), o Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), o centro regional de Natal do 

Instituto Federal de Pesquisas Espaciais (INPE) e a Universidade Potiguar 

(UNP). Sua extensão, de acordo com o site da REDECOMEP, do Ministério da 

Ciência e Tecnologia, é de 44km na cidade de Natal, e correspondeu a um 

investimento da ordem de 1.294.892 reais no ano de 2008. O anexo 1 traz a 

ilustração da rede instalada do cidade de Natal.  

 No Rio Grande do Norte, de acordo com o censo de 2010, nos 

domicílios do estado quanto a estrutura de acesso a informação como rádio, 

televisão, e computador e acesso a internet, são cerca de 311.673 mil 

domicílios com televisão em casa de um  total de 899.574 domicílios, e com 
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acesso a internet são pouco mais de 128 mil com acesso a internet, e destes 

mais de 83 mil domicílios estão em Natal. (ver conjunto de mapas 4) 

 Quanto à distribuição da rede de internet no estado, segundo a ANATEL 

(2011) e artigo de Girard(2012), a que possui maior dispersão pelo território é a 

internet via satélite só que este apresenta poucos acessos; o tipo de tecnologia 

que possui maior quantidade de acessos e se apresenta bem distribuído pelo 

território, que é a xDSL, via rede telefônica fixa, que no RN é a empresa Oi que 

presta o serviço. Mas o que nos interessa, principalmente, é perceber que as 

empresas que distribuem o acesso e atingem maior alcance são as empresas 

com sede no sudeste do país, principalmente no Rio de Janeiro, onde é a sede 

da Oi. As prestadoras do serviço que atuam e são sediadas no Rio Grande do 

Norte, possuem menor alcance, como a transmissão a cabo da internet, que é 

concentrado em Natal e Parnamirim. O segundo tipo de acesso a internet com 

maior abrangência é via rádio, que está presente na região de Mossoró e no 

Seridó do estado, e as empresas tem sede no Rio Grande do Norte. 

 Podemos visualizar essas informações nos mapas de Girardi (2012) no 

anexo 3.  Com isso tem-se mais uma das redes que constituem a estrutura 

urbana do estado concentrada em Natal, uma rede relevante que envolve o 

fluxo de informações e conhecimento.  

 A partir do exposto podemos inferir que o estado do Rio Grande do 

Norte apresenta em sua estrutura urbana um volume populacional concentrado 

em Natal e sua região metropolitana, onde vive cerca de 42% da população do 

estado e sua maior parte em áreas urbanas. O crescimento urbano também é 

evidente em cidades como Mossoró e Caicó, visto o crescimento da população 

e do número de pessoas ocupadas no comércio e no ramo dos serviços.  

 Dentre as atividades econômicas desenvolvidas no estado a atividade 

turística tem destaque, principalmente na região do litoral oriental, onde Natal 

concentra grande parte dos serviços turísticos e tem uma ação que influencia a 

dinâmica de cidades vizinhas no litoral, e cidades que fazem parte do Pólo 

Costa das Dunas de turismo.  
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Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010. 
Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 

Conjunto de Mapas 4 - Total de Domicílios com alguns bens duráveis por município do Rio Grande do Norte. 
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 Na região de Mossoró a atividade que predomina é a atividade da 

indústria extrativa de petróleo, com a atuação da Petrobras e a atividade da 

agricultura irrigada destinada a exportação, que tem como principais frutos a 

banana e o melão na pauta das exportações. Consideramos ainda, que dentro 

da estrutura urbana vem crescendo a oferta dos serviços bancários, que se 

tornam mais dispersos pelo território, embora Natal concentre a maior 

quantidade de agências e variedade de instituições financeiras, e percebemos 

entre os bancos privados uma maior capilaridade do banco Bradesco e entre 

os estatais o banco do Brasil é o com maior abrangência de agências 

instaladas pelo território do Rio Grande do Norte. 

 A rede e equipamentos de ensino superior presentes no estado estão 

concentrados nas principais cidades do estado, entre eles estão Natal, 

Parnamirim, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros. A oferta de cursos a distância é 

uma prova da existência da rede de cidades que se estabelece em função, pelo 

menos, do ensino.  

 Importante destacar a infraestrutura de rodovias, portos e aeroportos, 

rede do sistema elétrico, barragens e adutoras que configuram o território do 

estado são a base material para o desenvolvimento de todas as atividades que 

se desenvolvem no estado. Além ainda, da rede e oferta de serviço de internet 

que, tecnologia imprescindível no estabelecimento atual das relações urbanas. 

São estes objetos que viabilizam a fluidez no território potiguar e estabelecem 

as ligações entre as cidades do estado e os demais centros urbanos do país e 

do mundo. 

 Para sintetizar as informações discutidas ao longo do trabalho 

produzimos um modelo gráfico do Rio Grande do Norte (imagem 17).  
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Elaborado por: Diego Tenório da Paz 

Imagem 17 – Modelo gráfico para o Rio Grande do Norte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa foi motivada pela busca de conhecer as estruturas, relações 

e centros urbanos de gestão do território que constituem a rede urbana do Rio 

Grande do Norte. Para isto, procuramos entender a formação do território 

potiguar, através do surgimento das cidades e das atividades econômicas que 

motivaram a expansão na direção do interior do estado. Para a análise da 

realidade atual foram eleitas algumas atividades que possuem destaque na 

constituição da rede de cidades do estado, entre elas está à atividade 

petrolífera, a atividade turística, a distribuição de equipamentos como 

universidades, bancos, serviço de internet e hospitais importantes para o 

estabelecimento da rede urbana potiguar.  

 Consideramos ainda, para identificar as cidades centro de gestão, a 

estrutura de governo do estado destacando as regionalizações das secretarias 

de estado, a partir disso foi possível identificar as cidades que auxiliam na 

efetivação das ordens vindas de Natal, quando estamos falando de comandos 

que envolvem as ações de governo, ações do tipo que promove intervenções 

na estrutura dos equipamentos de saúde, ou na educação, ou a instalação de 

um novo parque eólico, só para citar alguns exemplos. Vimos neste caso que a 

cidade de Natal é a principal cidade do estado, mas vale ressaltar que a cidade 

vizinha, Parnamirim, tem importante papel na rede principalmente por manter 

intensa relação com Natal e configurar uma mancha urbana contínua a capital.  

 O crescimento urbano da capital tem início por volta dos anos de 1900 

quando acontece a criação e planejamento urbano de dois bairros da cidade 

(Petrópolis e Tirol) e com isso a direção do crescimento é desenhado no 

território, o crescimento da cidade se dá com maior intensidade a partir da 

década de 1940 quando da permanência de soldados norte americanos, 

causada pela participação de Natal na segunda guerra mundial, é quando 

ocorre a expansão da cidade no sentido oeste e sul, em direção a base aérea 

de Parnamirim. A partir da década de 1970 o fenômeno de expansão urbana 

vai em direção as partes norte e sul da cidade, principalmente com a 

implementação da política habitacional com a construção de conjuntos 
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habitacionais e na parte norte da cidade, onde ainda houve a influência da 

criação do distrito industrial de Natal.  

 É interessante, então, ressaltar que foi se constituindo uma cidade com 

características de metrópole, com fluxo intenso de pessoas para trabalhar, 

estudar ou realizar outras atividades entre os municípios de Natal, Parnamirim, 

Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e Extremoz, situação que 

culminou na criação da Região Metropolitana de Natal em 1997, mas as ações 

de caráter conjunto não vieram de imediato, e atualmente se dão de maneiras 

pontuais, com a construção de um aterro sanitário, que não atende a todos os 

municípios, ou com o serviço do SAMU metropolitano. Neste sentido é 

importante destacar o papel da região metropolitana de Natal que concentra 

mais de 42% da população do estado e onde está concentrada grande parte da 

oferta de bens e serviços, e assim se caracteriza como primeira opção na 

procura dos centros comerciais e serviços de saúde e educação, e atendendo 

a uma demanda, em muitas situações, do estado todo devido à precariedade 

do serviço prestado pelos municípios.  

 O que se pode entender a partir dos mapas feitos com os dados dos 

questionários do REGIC (2007), é que a procura pelos serviços na capital e 

região metropolitana ocorre depois que a busca do serviço não é atendido nos 

centros mais próximos, como Caicó, Pau dos Ferros, Currais Novos ou Açu. 

Isso muda de figura quando a oferta do serviço só é feita por Natal, como é o 

caso do transporte aéreo, mas também quando há demanda por serviços 

médicos especializados. Já o segundo maior centro que se processa é a 

cidade de Mossoró, que aparece entre os centros onde a população do estado 

busca por serviços e bens. 

 Quando nos deparamos com as regionalizações feitas pelas secretarias 

de estado, temos que as cidades sede são: Parnamirim, São José de Mipibu, 

João Câmara, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Santa Cruz, Currais Novos, 

Caicó, Angicos, Macau, Açu, Mossoró, Apodi, Pau dos Ferros e Alexandria. 

Todas estas possuem pelo menos um equipamento que permite sua inserção e 

destaque na estrutura dos centros urbanos do estado.  

 Os municípios que aparecem sediando uma regionalização feita, em 

muitos casos, aparecem como um ponto importante na rede definida pelo 
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REGIC, é o caso dos municípios de Macau e Santa Cruz, para algumas 

variáveis do REGIC, ou São Paulo do Potengi, na variável saúde, uma vez que 

há na cidade um hospital regional do estado. 

 Para caracterizar a rede de cidades do estado e sua relação na rede 

urbana, que hoje é global, apresentamos a macroestrutura do Rio Grande do 

Norte, as infraestruturas de rodovias, ferrovias, barragens, adutoras, parques 

eólicos, poços de petróleo, elementos que colocam as cidades funcionando em 

rede, além é claro das ligações e acesso a rede mundial de computadores, 

Internet.  

 O conjunto de municípios que ganha destaque a partir do que foi 

apresentado e discutido no trabalho com relação aos objetos estruturantes do 

estado são, além de Natal que é capital do estado, Mossoró, Parnamirim, Pau 

dos Ferros e Caicó. Chega-se a esta composição com base nos mapeamentos 

feitos, e na importância dos dados mapeados para a constituição da rede 

urbana atual apresentada pelo REGIC 2007.  

Imagem 18 – Cidades com destaque na rede de cidades do RN 

 

Elaborado por Diego Tenório da Paz 
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 Ao analisar as características estruturais urbanas e suas funções 

podemos entender que os equipamentos estruturantes do estado estão 

instalados em pontos específicos do estado e estão voltados a atender 

interesses de uma seleta parcela da sociedade. O desenvolvimento do turismo 

e as ações que visam o uso do território pelas grandes empresas que atuam no 

setor e mais especificamente na cidade de Natal e litoral do estado é uma 

atividade de atende aos interesses de agentes externos.  

 Ou ainda quando a atividade é a extração de petróleo, uma atividade 

altamente lucrativa, que beneficia as cidades atingidas pela atividade com 

royalties, mas o dinheiro recebido pelas cidades do estado não são garantia de 

melhoramento na infraestrutura urbana das cidades. Cabe mencionar, ainda, a 

participação de empresas estrangeiras na atividade, o que evidencia a relação 

entre as cidades. O que ocorre, também, com a instalação e a gestão dos 

parques eólicos presentes no território potiguar, onde existe interesse de 

atuação de empresas vindas de outros países. Neste sentido o comando as 

ações e os centros de gestão destas atividades estão fora do território do Rio 

Grande do Norte, embora algumas sejam fiscalizadas e tenham a participação 

do governo do estado na gestão. 

 Tal fato ocorre também, na difusão do serviço de internet que é 

oferecido no estado, pois as principais empresas e com maior alcance pelo 

território do estado são empresas com sede em outras capitais do país. Incluso 

a esta realidade está à distribuição seletiva das agências bancárias e da 

presença de instituições privadas de ensino com nível superior com a 

modalidade à distância.  

 Quanto às atividades que o serviço é da alçada do poder público, do tipo 

educação superior pública, saúde, serviços de transporte, presença do Estado 

com segurança pública, defensorias, estas atividades são atendidas 

precariamente em nível estadual, o que causa, por exemplo, o agravamento da 

situação problemática que passa no serviço de saúde do RN. Embora exista 

uma estrutura regionalizada de atuação que deveria servir para apoio e 

monitoramento das atividades numa escala menor.  

 Podemos inferir, também, que vem ocorrendo um processo crescente de 

urbanização como foi mostrado a partir dos mapas de crescimento 
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populacional os quais destacam a relação entre a população urbana e a 

população rural. O crescimento ocorreu a partir dos anos 2000, principalmente 

no município de Parnamirim e, mais recentemente no censo de 2010 é 

registrado um crescimento, nas demais cidades da região metropolitana de 

Natal, como Macaíba e São Gonçalo do Amarante. Outros municípios se 

destacam como Santa Cruz, Currais Novos, Caicó, Pau dos Ferros, Açu, 

Macau e Mossoró que registrou aumento tanto na população urbana quanto na 

rural.   

 Consideramos por fim que a rede de cidades do Rio Grande do Norte se 

configura semelhante ao comportamento e perfil que ocorre com na realidade 

brasileira, de modo que concentra na região litorânea a maior parte de sua 

população, assim como é pontual e seletiva as ações de empresas e 

desenvolvimentos de atividades econômicas, o que vai definir é a 

intencionalidade dos agentes. E concentrando a maior parte da infraestrutura e 

serviços urbanos na capital do estado e região metropolitana. Neste sentido 

pode-se considerar que a rede urbana potiguar interage com a rede global de 

cidades e os centros de gestão do território potiguar estão concentrados na 

capital do estado e percebemos alguns destaques para Mossoró, Parnamirim, 

Caicó.  
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APÊNDICE 

 

I - Informações complementares 

 

 A forma de representação das informações que caracterizam a realidade 

social é um fato importante a se considerar, isto porque a imagem métrica que 

temos do mundo cartograficamente, muitas vezes não permite que a 

informação seja transmitida. Tal fato ocorrer, por exemplo, quando temos um 

país, uma cidade ou um bairro de tamanho territorial (métrico) pequeno, mas 

que possui grande importância numa dada variável, como representar e 

chamar atenção a informação?  

 A elaboração de anamorfoses nos ajuda nesta questão. A ferramenta 

usada é o Scape Toad, que faz com que a base cartográfica territorial se 

transforme numa base cartográfica (num fundo territorial) que assume o valor 

da variável. Na busca da melhor representação e da maior facilidade e imediata 

leitura e compreensão do dado optamos por usar as anamorfoses para auxiliar 

na análise e na elaboração dos modelos gráficos apresentados no decorrer do 

trabalho. 

 A análise feita ao longo do trabalho "Rio Grande do Norte: interações 

urbanas e os centros de gestão do território" levou em conta as anamorfoses 

do estado do RN que seguem neste documento. As anamorfoses produzidas 

auxiliaram na leitura das informações e na identificação dos principais centros 

urbanos do estado, além de possibilitar a visualização do tamanho da 

importância das atividades econômicas que são desenvolvidas no Rio Grande 

do Norte. 

 As anamorfoses produzidas são as que representa um fundo territorial 

do Produto Interno Bruto dos municípios, que evidenciam, desde o ano de 

2000, Natal com o maior PIB possuindo mais de 3.7 milhões, seguida de 

Mossoró, Parnamirim, Macau, Areia Branca e Caicó, estes com um PIB inferior 

a 1 Milhão no ano 2000. No ano seguinte Natal passa a ter um PIB de 4.1 

Milhões e os demais municípios permanecem com um PIB menor que 1 Milhão, 

Mossoró fica a frente com pouco mais de 974 mil. Em 2002 Mossoró tem um 

PIB de 1.2 Milhões.  
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 É possível perceber a partir das anamorfoses o crescimento do PIB de 

Guamaré que em dez anos quase foi multiplicado por 12, pois em 2000 o PIB 

era de 99.533 mil e em 2010 seu PIB vai a 1.197.835. Este fato muito tem 

haver com as instalações da Petrobras e suas atividades no município, o que 

coloca a cidade, também, na rede urbana envolvida na atividade petrolífera, 

que envolvem cidades onde estão concentradas as atividades de comando da 

atividade. 

 Outro grupo de anamorfoses representam o rendimento domiciliar, e nos 

mostra na região agreste a maior concentração de domicílios que vivem com 

até 1/4 do salário mínimo, além da região do alto oeste (nos municípios do 

entorno de Pau dos Ferros). Este grupo de anamorfoses nos permitiu apontar 

no modelo gráfico do estado do RN uma região de precárias condições sociais. 

Podemos ver ainda, a concentração em Natal dos maiores salários que vão até 

5 salários e acima de 5 salários mínimos, seguido de Parnamirim.  

 Produzimos, ainda, anamorfoses de algumas ocupações, do tipo 

pessoas ocupadas na administração pública, onde notamos Natal, Parnamirim, 

Mossoró e Caicó como maiores centros que ocupam pessoas em serviços da 

administração pública. O comércio ocupa, segundo o IBGE em 2010, mais de 

200 mil pessoas em todo o estado, entre as cidades ganham destaque Natal, 

Mossoró, Parnamirim, Caicó, Currais Novos, Pau dos Ferros e Açú, o que de 

maneira indireta indica o tamanho desta atividade no estado e suas 

implicações no conjunto das dinâmicas entre as cidades do RN. 

 Quando nos voltamos para a indústria a anamorfose nos indica dois 

eixos um da indústria extrativa, onde Mossoró é o destaque juntamente com os 

municípios onde a extração de petróleo ocorre no estado, neste ainda, se 

destacam Currais Novos, Parelhas e Equador na região do seridó e Macau no 

litoral Norte. E a outra é a da indústria de transformação, que tem Natal, 

Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante como principais centros, 

onde o foco da indústria é alimentos e confecções principalmente, e ainda, 

aparecem Mossoró, e alguns dos municípios da região do seridó como Caicó, 

Serra Negra do Norte e Jardim de Piranhas, onde a indústria têxtil e de 

confecções são as principais.  
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 A atividade financeira e a atividade imobiliária estão concentradas, 

principalmente, em Natal, Parnamirim e Mossoró. Na atividade financeira 

Caicó, Açú, Currais Novos e Tenente Ananias também aparecem e merecem 

destaque. A atividade imobiliária tem, em grande medida, forte atuação na 

cidade de Natal e Parnamirim, e ainda na cidade de Mossoró. Tal fato pode ser 

revelado pelo contingente empregado na atividade, e podemos mencionar 

como um importante incentivo o programa "Minha Casa Minha Vida", do 

governo federal que impulsionou a construção de habitações.  

 É importante frisar que as anamorfoses produzidas nos indicam os 

principais nós da rede de cidades do RN, as principais cidades que estão na 

rede de gestão do território que foram identificadas ao longo do trabalho, entre 

elas: Natal, Mossoró, Parnamirim, Caicó e Pau dos Ferros. E estas cidades 

estão destacadas no apêndice 28, que traz uma síntese das cidades que 

possuem alguma função de gestão dentro da estrutura de governo do Rio 

grande do Norte. Destacamos Natal como o centro de gestão do território 

potiguar; as cidades de Mossoró, Parnamirim, Caicó, Pau dos Ferros e Currais 

Novos como centros regionais de gestão onde estão presentes as diretorias 

regionais de cada secretaria (de saúde, educação, segurança pública), as 

cidades com pelo menos uma função forma consideradas como centros de 

apoio a gestão, são as cidades onde estão localizados postos da Emater, 

Emparn, do Idiarn.  
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Apêndice 1 – IDH – Renda; IDH – Educação; IDH – Longevidade 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano – PNUD, 2003. 

Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 
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Apêndice 2 – Rendimento Domiciliar por município do RN de até ¼ salários mínmos até 2 salários minímos. 

Fonte: Pesquisa de Orçamento Familiar, IBGE, 2009. 

Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 
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Apêndice 3 – Rendimento Domiciliar por município do RN de 3 a mais de 5 Salários Mínimos 

Fonte: Pesquisa de Orçamento Familiar, IBGE, 2009. 

Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 
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Apêndice 4 – Mancha de menor rendimento domiciliar por município do RN 

Fonte: Pesquisa de Orçamento Familiar, IBGE, 2009. 

Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 
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 Apêndice 7 – Tipos de Modalidades de Ensino Superior em Instituições Públicas e Privadas que atuam no 

RN 

Fonte: Ministério da Educação, 2012. 

Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz 
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Apêndice 8 – PIB dos municípios do Rio Grande do Norte - 2000-2003. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE. 

Elaborado por Diego Tenório da Paz 
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Apêndice 9 – PIB dos municípios do Rio Grande do Norte - 2004-2007. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE. 

Elaborado por Diego Tenório da Paz 
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Apêndice 10 – PIB dos municípios do Rio Grande do Norte - 2008-2009. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE. 

Elaborado por Diego Tenório da Paz 
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Apêndice 11 – Coremas para o Rio Grande do Norte - densidade técnica. 

Elaborado por Diego Tenório da Paz 
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Apêndice 12– Coremas para o Rio Grande do Norte - densidade técnica. 

Elaborado por Diego Tenório da Paz 
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Apêndice 14  - Relação da população Urbana e Rural por município do RN - 2010. 
Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010. 

Elaboração Cartográfica: Diego Tenório da Paz. 
Elaborado com Phicarto*http://philcarto.free.fr 
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Apêndice 16 - Produto Interno Bruto Municipal do RN - 2000-2001. 
Fonte: SIDRA - IBGE 

Elaborado por: Diego Tenório da Paz 
Elaborado com Scape Toad. 
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Apêndice 17 - Produto Interno Bruto Municipal do RN - 2002-2003. 
Fonte: SIDRA - IBGE 

Elaborado por: Diego Tenório da Paz 
Elaborado com Scape Toad. 
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Apêndice 18 - Produto Interno Bruto Municipal do RN - 2004-2005. 
Fonte: SIDRA - IBGE 

Elaborado por: Diego Tenório da Paz 
Elaborado com Scape Toad. 
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Apêndice 19 - Produto Interno Bruto Municipal do RN - 2006-2007. 
Fonte: SIDRA - IBGE 

Elaborado por: Diego Tenório da Paz 
Elaborado com Scape Toad. 
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Apêndice 20 - Produto Interno Bruto Municipal do RN - 2008. 
Fonte: SIDRA - IBGE 

Elaborado por: Diego Tenório da Paz 
Elaborado com Scape Toad. 



187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 21 - Rendimento Domiciliar por município do RN (Sem Rendimentos e Rendimento até 1/4 SM) - 2010. 
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE 

Elaborado por: Diego Tenório da Paz 
Elaborado com Scape Toad. 
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Apêndice 22 - Rendimento Domiciliar por município do RN (Rendimentos até 1/2 SM e Rendimento até 1 SM) - 2010. 
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE 

Elaborado por: Diego Tenório da Paz 
Elaborado com Scape Toad. 
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Apêndice 23 - Rendimento Domiciliar por município do RN (Rendimentos até 2 SM e Rendimento até 3 SM) - 2010. 
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE 

Elaborado por: Diego Tenório da Paz 
Elaborado com Scape Toad. 
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Apêndice 24 - Rendimento Domiciliar por município do RN (Rendimentos até 5 SM e Rendimento acima de 5 SM) - 2010. 
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE 

Elaborado por: Diego Tenório da Paz 
Elaborado com Scape Toad. 
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Apêndice 25 - Pessoas Ocupadas na Administração Pública e no Comércio, 2010. 
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE 

Elaborado por: Diego Tenório da Paz 
Elaborado com Scape Toad. 
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Apêndice 26 - Pessoas Ocupadas na Indústria Extrativa e Indústria de Transformação, 2010. 
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE 

Elaborado por: Diego Tenório da Paz 
Elaborado com Scape Toad. 
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Apêndice 27 - Pessoas Ocupadas na Atividade Financeira e na Atividade Imobiliária, 2010. 
Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE 

Elaborado por: Diego Tenório da Paz 
Elaborado com Scape Toad. 
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Anexo 1 – Rede GigaNatal instalada na cidade de Natal – 2008. 

Fonte: Ponto de Presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa no RN - Ministério da Ciência e Tecnologia, 2008. 
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 Anexo 2 – Topologia de empresas que participam da exploração de petróleo no RN - 2012. 

Fonte: Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Cadastro Empresaria, 2012. 

Elaborado por Sandra Priscila Alves - 2012.  
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Anexo 3 – As tecnologias de acesso a internet no Rio Grande do Norte - 2011. 

Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações (2011) In.: Girard, Ludmila (2011). 

Elaborado por Ludmila Girard - 2012.  

 

 

 


