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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a organização espacial do bairro da Ribeira 

em Natal/RN a partir dos dois circuitos da economia urbana. Para a sua realização utilizou-se 

de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A partir das informações coletadas na 

pesquisa de campo e dos dados secundários elaborou-se os mapas, as tabelas, os gráficos, os 

acervos fotográficos e quadros. Na análise dos resultados identificou-se a presença dos dois 

circuitos da economia urbana no referido bairro, assim como a predominância do circuito 

superior ante ao circuito inferior entre os estabelecimentos pesquisados, bem como o papel 

que cada um dos circuitos representa para a sua organização espacial. Algumas variáveis 

como a tecnologia, a organização, a informação, o consumo e a publicidade foram 

importantes para estabelecer as principais diferenças entre os circuitos. 

 

Palavras-chave: Organização espacial; Bairro; Ribeira; Circuito superior; Circuito inferior;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the spatial organization of the Ribeira district in Natal/ RN 

from the two circuits of the urban economy. For its realization, was used the bibliographical, 

documentary and field research. From the information collected in the field research and of 

secondary data was elaborated the maps, tables, graphics, frames and photographic 

collections.  In the analysis of the results identified the presence of two circuits of the urban 

economy in the said neighborhood, thus as the predominance of the upper circuit compared to 

the lower circuit between the surveyed establishments, well as the role that each of the circuits 

represents to their spatial organization. Some variables such as technology, organization, 

information, publicity and consumption were important to establish the main differences 

between the circuits 

 

Keywords: Spatial organization; neighborhood; Ribeira; Upper circuit; Lower circuit. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O referido tema enfoca o espaço urbano pela ótica dos dois circuitos da economia 

urbana e tem como objetivo geral analisar a organização espacial do bairro da Ribeira, 

localizado na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte a partir dos dois circuitos da 

economia urbana. Entende-se que no período atual a área em questão tem passado por 

transformações no que se refere a sua organização espacial e econômica relacionada a um 

dinamismo que ocorre na cidade como um todo. O espaço é algo dinâmico e, conforme Santos 

(2008c, p. 46), é “o conjunto indissociável de sistemas de objetos, naturais, ou fabricados, e 

de sistemas de ações, deliberadas ou não [...]”.  

Assim, visto como sistema, a cidade torna-se um espaço vulnerável as imposições 

oriundas de um processo de globalização que, através dos seus agentes hegemônicos, 

selecionam os novos espaços de produção do capital. Considerando-se a globalização como 

causa e efeito dos processos de transformação que comandam as grandes cidades no período 

atual, admite-se que Natal, nas últimas décadas do século passado absorveu esses comandos 

tanto em relação ao comércio quanto aos serviços.  

A infraestrutura urbana resultante dos investimentos para a atividade turística a partir 

dos anos 1980 foi fundamental para acelerar a expansão urbana de Natal, principalmente no 

sentido Zona Sul ao mesmo tempo em que atraía nessa direção serviços e comércios 

modernos. Desse modo, em Natal alguns espaços foram selecionados para a demanda dessas 

atividades, sendo um exemplo disso, o eixo que liga a Avenida Senador Dinarte Mariz (Via 

Costeira) a Avenida Engenheiro Roberto Freire, no Bairro de Ponta Negra. Desse modo, 

algumas áreas da cidade tornaram-se pontos estratégicos para o funcionamento das atividades 

mais dinâmicas.  

Contudo, é possível identificar que a cidade abriga em seu interior espaços opacos 

que já tiveram um papel importante no passado, mas que, no presente, já não atendem mais a 

lógica dessa modernização. Nesse sentido, o espaço é o espectro de fluxos de diferentes 

escalas com diferentes níveis, intensidades e orientações que se apresentam de várias formas, 

existem fluxos hegemônicos e fluxos hegemonizados, fluxos mais rápidos e eficazes e fluxos 

mais lentos (SANTOS 2008c). 

Com efeito, o Bairro da Ribeira agrega em sua organização espacial, os resultados 

negativos dessa modernização, ao mesmo tempo em que em outros bairros de Natal como 

Ponta Negra, Tirol, Petrópolis e Lagoa Nova esse processo se consolida. Nesse sentido, o 
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bairro em questão passou por várias etapas de transformação no seu espaço, no sentido de 

redimensionar as atividades já existentes e atrair novas atividades para o local.  

A Ribeira tem uma forte relação com o crescimento de Natal, uma vez que, o 

referido bairro e a Cidade Alta, foram os primeiros a surgirem em seu espaço urbano. Assim, 

no bairro, já por volta de 1850, foram construídos diversos prédios na Rua do Comércio (atual 

Rua Chile) e, em 1969, o Cais Tavares de Lira que antigamente chamava-se 10 de junho. 

Os primeiros indícios de modernidade da cidade surgiram na Ribeira. O bairro 

conheceu o seu maior crescimento no final do século XIX para o início do século XX.  Em 

1905, foi dotado de iluminação pública e, posteriormente, foram construídos hotéis, casas 

comerciais, clubes de dança e o primeiro cinema de Natal. Teve o seu auge, no período da 

Segunda Guerra Mundial. Em seguida, passou por processos de reorganização espacial, 

devido a vários fatores, entre eles a expansão da cidade. 

Desde os anos 1990, o bairro vem sendo alvo de algumas políticas públicas e 

privadas, no sentido de refuncionalizar sua organização espacial, buscando atrair atividades 

econômicas e também moradia para o local. Conforme Montenegro (2013, p. 40), “o processo 

de desvalorização dos centros históricos das metrópoles brasileiras, combinado à emergência 

de novas centralidades hegemônicas, tem implicado, assim, em um rearranjo dos usos nas 

áreas centrais [...]”. O bairro da Ribeira que teve nos anos 1940, o seu momento áureo em 

função da centralidade exercida, no contexto da Segunda Guerra Mundial, redefine-se 

atualmente, como espaço em constante  reconstrução.  

Com efeito, a ação das políticas públicas tem apresentado alguns resultados, atraindo 

pequenos e médios negócios para o bairro, porém, de modo geral, essa revitalização ainda tem 

um longo caminho a percorrer, diante da insatisfação de muitos empresários que atuam no 

local, o que foi percebido durante a pesquisa. 

Nessa perspectiva, buscou-se a luz da teoria dos dois circuitos da economia urbana, 

um entendimento da atual organização espacial do bairro em questão. Para Santos (2008c, p. 

43), “não se poderia caracterizar os dois circuitos da economia urbana através de variáveis 

isoladas. Antes é necessário considerar o conjunto dessas atividades”, desse modo, o estudo 

em questão utilizou-se de algumas dessas variáveis, como suporte para a caracterização de 

cada uma das atividades que envolvem os dois circuitos.  

A referida pesquisa, cujo título trata-se de leitura atual do bairro da Ribeira em 

Natal/RN a partir dos dois circuitos da economia urbana”, tem como aporte teórico, os dois 

circuitos da economia urbana. Buscou-se respostas para os seguintes questionamentos: é 

possível evidenciar a presença dos dois circuitos da economia urbana no bairro da Ribeira?  
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Quais são as atividades que revelam tal existência e quais as características que assumem? 

Qual deles se mostra predominante no bairro e qual o papel que assumem em sua organização 

espacial? 

Segundo Carlos (1994, p. 20), “a geografia, como ramo de conhecimento, tem como 

tarefa a compreensão, explicitamente reproduzida, da realidade”. Nesse sentido, os 

questionamentos instigaram os caminhos percorridos ao longo desse estudo. 

Considerando-se o problema de pesquisa, foram formulados os seguintes objetivos: 

identificar as atividades que revelam a existência dos dois circuitos da economia no Bairro da 

Ribeira; caracterizar as atividades que revelam tal existência; avaliar o papel que os circuitos 

da economia urbana assume na organização espacial do bairro e identificar o circuito que se 

mostra predominante.  

Quanto à estratégia metodológica do trabalho, constituiu-se de uma combinação 

entre pesquisa bibliográfica, que definiu o aporte teórico pertinente à temática, e a pesquisa de 

campo, com base em levantamento de dados e em informações relativos aos processos 

espaciais e econômicos do Bairro da Ribeira. Quanto aos dados secundários, recorreu-se a 

pesquisa documental em órgãos públicos como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB/RN) e 

privados como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/RN), 

entre outros. A busca de informação nos órgãos públicos e privados deu-se através de 

pesquisas em suas bibliotecas e através dos acervos disponíveis nos sites oficiais desses 

órgãos, conforme pode ser averiguado nas referências deste trabalho (LAKATOS; 

MARCONI, 2005). 

A coleta de dados se constituiu de observações diretas, bem como da aplicação de 

formulários junto aos estabelecimentos comerciais e de serviços privados no Bairro. No 

processo de escolha das ruas para a aplicação dos formulários considerou-se os locais um os 

locais que apresentavam uma maior concentração de atividades que apontavam para a 

presença dos dois circuitos. Algumas delas concentram um volume maior de atividades, 

noutras, elas se apresentaram mais dispersas. As onze ruas, avenidas e travessas, alvo da 

aplicação dos formulários foram: Rua Tavares de Lira, Rua Chile, Praça Augusto Severo 

Travessa Aureliano Medeiros, Avenida Duque de Caxias, Rua Dr. Barata, Rua Frei 

Miguelinho, Rua Almino Afonso, Avenida Rio Branco, Rua Câmara Cascudo e Avenida 

Hildebrando de Góis.  

 O formulário foi dividido em 09 blocos temáticos tais como, ramo de atuação; 

informações sobre o meio construído; equipamentos de trabalhos; produtos, mão de obra; 
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forma de organização de empresa; finanças; informação; publicidade e mercado. Os blocos 

com as perguntas abertas e fechadas foram organizados obedecendo à lógica das variáveis 

empregadas na distinção dos dois circuitos como a organização, a tecnologia, o mercado, a 

informação etc.  

A técnica de aplicação dos formulários, conforme mencionado anteriormente, 

considerou como critério a maior densidade de atividades comerciais e de serviços. No total, 

foram aplicados 66 formulários. Optou-se pela amostragem que relaciona o tamanho da 

amostra ao tamanho do universo. De acordo com esse critério o número ideal de 

estabelecimentos a ser pesquisados deveria ser de 62 para um grupo de 6201 estabelecimentos 

do universo considerado. Porém, ultrapassou-se essa margem, considerando-se a totalidade 

das empresas.  

Além das técnicas mencionadas também se elaborou mapas da cidade de Natal, da 

sua área metropolitana, do arruamento e das atividades econômicas, organizados por circuitos 

da economia, no Bairro da Ribeira.  Além disso, construiu-se um acervo fotográfico resultante 

da pesquisa de campo (fonte primária e secundária).  Por último, elaboraram-se quadros e 

tabelas inerentes aos resultados obtidos em campo.  

Assim a dissertação está estrutura em três capítulos. O primeiro aborda uma 

discussão acerca do espaço urbano, cujo título é “Para compreender o espaço urbano e os dois 

circuitos da economia urbana”. Buscou-se, neste capítulo, compreender como diferentes 

autores refletem sobre a sua dinâmica do espaço urbano, pois diante da dialética que envolve 

o seu processo de produção e reprodução vão sendo traçadas novas discussões. Os aportes a 

essa discussão foram as obras de autores como Carlos (1994, 1996, 2011a, 2011b), Corrêa 

(2008, 2010, 2011, 2013), Costa (2000), Santos (1997, 2008a, 2008c), entre outros. No que se 

refere a discussão acerca do conceito de bairro, Souza (1989, p. 148)  afirma que “qualquer 

bairro é simultaneamente uma realidade objetiva e subjetiva, estas duas dimensões 

interpenetram-se e condicionam-se uma à outra ao longo do seu processo histórico a rigor, a 

realidade social”. Santos (2008a, 2008c), Silveira (2009, 2010, 2011), e Corrêa (2011) 

corrobora com a discussão acerca dos dois circuitos da economia urbana.     

O segundo capítulo cujo título é “A urbanização de Natal e o Bairro da Ribeira”, 

ressalta aspectos do processo de urbanização da cidade e também do bairro em uma dimensão  

histórico-social e, principalmente, geográfico.  Autores como Cordeiro (2011), Corrêa (2010, 

                                                           
1 De acordo com dados da JUCERN (Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte (2006), o total das 

atividades empresariais no bairro da Ribeira era de 602 (seiscentas e vinte), distribuídas na indústria (194); 

comércio (258) e serviços (213). 
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2011) (1980), (Costa 2000), Santos (1997, 2008a, 2008c, 2008, 2008b etc.), Silveira (s/d) 

Paulino (1999), Nascimento (2011), entre outros, embasaram essa discussão.  

O terceiro e último capítulo, “Uma leitura do Bairro da Ribeira à luz da teoria dos 

dois circuitos da economia urbana”, teve como aporte teórico Milton Santos (2008a, 2008c), 

Silveira (s/d, 2009, 2010, 2011), Corrêa (2010). 
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2 PARA COMPREENDER “O ESPAÇO URBANO” E OS DOIS CIRCUITOS DA 

ECONOMIA URBANA 

 

 

Na Geografia, diversos foram os momentos de discussão e questionamentos acerca 

da sua identidade e evolução, ou seja, sempre houve a busca pela melhor definição da 

identidade geográfica e do seu real objeto de estudo. Conceitos foram elaborados e, em 

contextos históricos particulares, muitos deles foram revisados. Certamente, houve e ainda há 

o destaque para a discussão sobre o espaço, seus elementos e suas dinâmicas. Entretanto, para 

este trabalho, interessa mais especificamente a compreensão do espaço urbano e do fenômeno 

urbano. O objetivo é possibilitar a compreensão do espaço em sintonia com a compreensão 

dos circuitos da economia urbana, temática central do trabalho.  

Assim, o espaço, compreendido enquanto o objeto de estudo da Geografia, é 

conceituado como “o conjunto indissociável de sistemas e objetos, naturais ou fabricados, e 

de sistemas de ações, deliberadas ou não e que a cada época, novos objetos e novas ações vem 

juntar-se às outras, modificando o todo, tanto formal quanto substancialmente” (SANTOS, 

2008c, p. 46).  

Nesse sentido, a natureza é a origem de tudo e se transforma em objeto através da 

ação do homem, através da técnica. Para o autor, a técnica é o principal elo da relação do 

homem com a natureza e “dessa maneira, a técnica constitui um elemento de explicação da 

sociedade, e de cada um dos seus lugares [...]” (SANTOS, 2008c, p. 59). Por outro lado, a 

técnica também se dispersa de forma desigual no espaço, criando espaços seletivos. Portanto, 

os subsistemas técnicos utilizados em determinado período, interagem nos diferentes espaços 

e vão determinando as formas de vida a sociedade. Os objetos, por sua vez, podem ser 

entendidos, de forma sintética, como todas as formas espaciais, enquanto as ações seriam os 

conteúdos espaciais.  

Contudo, as formas podem mudar a sua função original ao longo do tempo e, desse 

modo, são orientadas a assumir outras funções no espaço, alterando-se e alterando-o. 

Seguindo essa concepção, o espaço seria então: 

 

 

[...] como a soma indissociável entre sistemas de objetos e sistemas de ações. 

Nem sistemas de objetos apenas, nem sistemas de ações apenas, mas 

sistemas de objetos que influenciam sistemas de ações, sistemas de ações 

que influenciam sistemas, sistemas de objetos e sistemas de ações 

indissoluvelmente juntos, cuja soma e interação nos dão o espaço total. 



20 
 

Quanto maior a divisão do trabalho, maior a diversificação e a 

complexificação dos objetos e das ações, maior a espessura do subespaço 

correspondente (SANTOS, 2008c, p. 94). 

 

 

Dessa maneira, o espaço geográfico, enquanto uma das instâncias da sociedade passa 

por constantes modificações, as quais são produtos das ações que produzem e reproduzem 

objetos. Santos (2008c, p.50) considera o espaço banal, “isto é, o espaço de todos os homens, 

de todas as firmas, de todas as organizações, de todas as ações – numa palavra, o espaço 

geográfico”. 

Buscando o aprofundamento no debate sobre o espaço, encontra-se o posicionamento 

de Silveira (2011a, [s.p.]), segundo a qual o espaço geográfico pode ser associado ao conceito 

de território usado e nesse sentido, 

 

 

podemos falar de “território usado”, sinônimo de “espaço 

geográfico” (Santos, 1994; 1996; Santos e Silveira, 2001), que indica a 

necessidade de indagar sistematicamente sua constituição. A resposta 

demanda qualificar e quantificar os elementos, os atores e seus 

comportamentos, as heranças do passado e as intencionalidades do futuro. 

As empresas, o poder público, os cidadãos e organizações diversas 

configuram uma teia de técnicas, normas e ações, que autorizam e limitam 

comportamentos. O espaço geográfico encarna os problemas e as soluções 

do seu tempo e, por isso, tem um papel ativo e as diferenças regionais são 

prova disso. É assim que as regiões e os lugares também podem ser 

entendidos como atores. 

 

 

Assim, o espaço pode ser entendido como um conjunto indissociável de sistemas, 

objetos e ações que permite compreender as construções passadas e presentes e também as 

ações da sociedade atuando na sua produção.  De fato, todos os atores interagem na 

sistematização do espaço geográfico. Este passa a absorver as ações da sociedade, e por outro, 

as novas atividades. Como foi percebido, o conceito de território usado mostra que o espaço 

geográfico não é algo inerte na sua reprodução, tendo em vista que, este está implícito nas 

empresas, no poder público, nos cidadãos e demais organizações. 

Deste modo, a soma dos sistemas de objetos e de ações permite pensar o espaço 

geográfico como um todo, ou seja, os sistemas se interagem entre si e não há como separá-los. 

Todas as ações do passado, do presente, assim como as intencionalidades futuras irão 

culminar com a integração das partes envolvidas nesse processo.  

Contudo, não se pode perder de vista os conflitos existentes entre os atores 

envolvidos nessa construção extremamente dinâmica, uma vez que a sua reprodução exige 
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constantemente uma demanda de novas técnicas e de normas e ações que precisam estar 

articuladas. Mas, não se pode negar a existência de alguns entraves. Isso porque, as partes 

envolvidas tais como as instituições econômicas, financeiras, políticas e demais organizações 

nem sempre possuem interesses convergentes. 

 

2.1 O ESPAÇO URBANO COMO PONTO DE PARTIDA 

 

De acordo com Santos (2008c, p. 67), “o estudo da cidade exige a necessidade de 

articular o conceito de espaço; sem isso nem mesmo saberemos do que tratar”. No âmbito dos 

estudos geográficos é possível identificar várias definições de espaço urbano uma vez que, 

este é passível de múltiplas interpretações.  

Complementando esta tese, Corrêa (2010) define o espaço urbano como sendo um 

espaço fragmentado, articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos e 

campo de lutas. Nessa perspectiva, é nesse espaço onde os diferentes grupos sociais vivem e 

se reproduzem deixando em evidência as enormes desigualdades no que tange a sua 

reprodução. Portanto, tanto as formas, quanto as diferentes atividades espraiadas no âmbito de 

uma área urbana tendem a revelar as profundas contradições resultantes dessa articulação dos 

seus agentes com o capital. 

Discutindo a cerca das contradições típicas do espaço urbano, Corrêa (2013) destaca 

a segregação residencial como um fenômeno relevante na compreensão do urbano, apontando 

a fragmentação espacial como um processo expressivo que possibilita a existência da 

diversidade econômica.  

 

 

A segregação residencial é um dos mais expressivos processos espaciais que 

geram a fragmentação do espaço urbano [...]. As áreas sociais são a sua 

manifestação espacial, a forma resultante do processo. Forma e processo 

levaram Timms (1971) a ver a cidade como um” mosaico social”. A partir da 

segregação e das áreas sociais originam-se inúmeras atividades econômicas 

espacialmente diferenciadas, como centros comerciais e áreas industriais 

(CORRÊA, 2013, p. 40).    

 

 

 Desta forma, o espaço urbano fragmentado decorre de vários processos que 

envolvem  as manifestações sociais que se expressam no meio urbano. Tudo isso, obviamente, 

cria grandes diferenças visíveis na paisagem urbana. Pode-se perceber, facilmente, a 

variedade de construções que tornam esse espaço dinâmico e conflitante. Em outras palavras, 

a complexidade das relações estabelecidas entre os agentes produtores e reprodutores do 
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espaço urbano também pode ser observado na variedade das formas urbanas, ou seja, na 

paisagem desse espaço.  

Outro importante estudioso do espaço, Castells (1983) considera o espaço urbano 

como a expressão de sistemas de práticas econômicas, políticas e ideológicas. Para o autor, 

esses sistemas se combinam para formar uma totalidade estrutural, essa totalidade determina a 

expressividade da vida cotidiana. Em sua abordagem, Castells enfatiza o espaço urbano sob a 

lógica capitalista. O destaque está na reprodução da força de trabalho dentro de todo o 

processo de manutenção da força do capital, ressaltando também a concentração dos meios de 

consumo coletivo. 

Carlos (1994, p. 83) discute o espaço urbano a partir da sua reprodução, 

argumentando que “a reprodução deste espaço recria constantemente as condições gerais a 

partir das quais se realiza o processo de reprodução do capital”. Nesse sentido, esse espaço é, 

portanto, resultado do processo de reprodução do capital que, por sua vez, cria os mecanismos 

de modos de ocupação do solo, consolidando a configuração ao espaço urbano que 

gradativamente vai produzindo grandes contradições nas metrópoles capitalistas, criando 

também grandes contrastes na paisagem urbana.  

Nessa mesma linha de pensamento, Costa (2000, p. 43), ao tratar do espaço urbano, 

defende que este “não é eterno, não é estático é nem acabado; reproduzido ininterruptamente, 

encontra-se em permanente processo de transformação acompanhando e condicionando a 

evolução da sociedade”. Nessa concepção, a cidade deve ser vista como um espaço em 

constante processo de produção e reprodução.  

No entanto, o espaço urbano, sendo resultado das interações sociais e econômicas 

que se estabelecem no espaço, cria as condições adequadas para a sua reprodução. É, 

conforme afirmado, um processo de extrema dinamicidade. Deste modo, a sociedade, sempre 

marcada por re-configurações espaço-temporais, tem um papel de grande relevância, uma vez 

que, o espaço se reproduz para acompanhar a evolução e demandas dessa sociedade. Por outro 

lado, é ela que, juntamente com o capital e os demais agentes de produção, impõe o ritmo 

dessa transformação. Assim, o espaço urbano passa a absorver os inputs oriundos dessas 

articulações, sobretudo de ordem econômica, social e também ideológica.  

 Diante disto, a dialética que envolve sua reprodução é constante, o espaço urbano é 

um campo inacabado de lutas e conflitos, pois à medida que são articuladas as relações sociais 

e econômicas entre os seus agentes, criam-se situações divergentes em função dos interesses 

específicos de cada um deles, sendo assim produto e condicionante dessas relações. Assim, 

enquanto produto, o espaço urbano passa a agregar em suas formas, os contrastes, as lutas e as 
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suas contradições. Como condicionante, passa a criar as condições e os meios para que seus 

agentes encontrem as condições ideais para se reproduzirem.  

Fica evidente, que o espaço urbano não é estático, ao contrário, ele é um processo em 

curso, se transforma constantemente. Todavia, os seus componentes se diferenciam porque o 

espaço também é seletivo. Criam-se os espaços da modernidade gerados pelo grande capital 

que passam a agregar as melhores áreas da grande cidade capitalista. Porém, o espaço urbano 

funciona como um sistema composto por subsistemas também em produção. Destarte, em 

cada um desses subsistemas surgem as oportunidades de reprodução, ocorrendo reprodução 

das partes e do sistema como um todo. Desta forma, o grande e o pequeno capital encontram, 

nas grandes cidades, as oportunidades para a sua reprodução. Desse modo, a organização do 

espaço urbano decorre desse conjunto de relações.  

Ao estudar o espaço urbano dos países subdesenvolvidos, Santos (2008a) estabelece 

uma relação entre as atividades modernas e não modernas que atuam nas grandes cidades 

desses países, ratificando esse pensamento. Trata-se da discussão sobre os dois circuitos da 

economia urbana. Nesta teoria, a discussão do espaço é claramente perceptível nas relações 

que se estabelecem entre os circuitos e em suas contradições aparentes e invisíveis. Objetiva-

se entender o espaço urbano dos países subdesenvolvidos a partir dessa relação, reconhecendo 

assim a organização da economia, da sociedade e do espaço. Nas palavras de Santos (2008a p. 

11), “cada circuito constitui, em si mesmo, um sistema, ou antes, um subsistema do sistema 

urbano”.  

Nesse sentido, o espaço urbano e suas conceituações nas palavras de Morais (2011, 

p.1), 

 

 

[...] é dotado de dinamicidade, tendo em vista que, o capitalismo em sua 

dinâmica, proporcionada por suas atividades econômicas, busca novas 

tipologias no espaço, ou seja, ele se reinventa e nesse processo promove 

mudanças na sociedade e consequentemente no espaço. 

 

 

Diante disso, ratifica-se que os agentes produtores do espaço urbano tem um papel 

importante na sua reprodução. Ao se produzir, constantemente e dinamicamente, o espaço se 

reinventa e se colocam novas formas de reprodução do capital. 

 Quando se busca um melhor entendimento do espaço urbano, é possível reconhecer a 

complexa relação que se estabelece entre os vários agentes sociais concretos que o produzem e 

o consomem. Nesse sentido, é extremamente interessante a estrutura de análise da produção do 

espaço proposta por Corrêa (1995; 2011) e que enfoca os agentes produtores do espaço, sempre 
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os identificando junto às suas ações, isto é, aos papéis que são assumidos e desempenhados por 

cada um deles. É importante ressaltar, segundo Corrêa (2011), que os papéis desempenhados 

pelos agentes concretos produtores do espaço não são engessados, ou seja, não existe rigidez 

em suas práticas, podendo haver alterações nas mesmas durante as relações que se 

desenvolvem entre os agentes e, entre eles e o espaço, ou seja, os agentes sociais atuam “[...] 

com papéis não rigidamente definidos, portadores de interesses, contradições e práticas 

espaciais que ora são próprios de cada um, ora são comuns” (CORRÊA, 2011, p. 41). 

Nas abordagens de Corrêa (1995; 2011), fica claro que o interesse do capital é posto 

sempre em posição definidora, sendo feitos esforços no sentido de manter as camadas 

privilegiadas na posição que lhes foi assegurada, contando, inclusive, com a associação do 

Estado, embora em contextos distintos ao longo da história. Para o autor, existem os 

chamados “tipos ideais” (CORRÊA, 2011, p. 44), que envolvem o Estado, os proprietários 

dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários e os grupos 

sociais excluídos. Essa estrutura apresentada por Corrêa para a análise e compreensão da 

produção do espaço não é recente. Em obras anteriores, o autor realiza esta análise e a opção 

por utilizá-la neste texto, justifica-se pelo fato da mesma possuir grande potencial explicativo 

sobre as ações contraditórias, facilmente visualizadas na dinâmica da paisagem urbana, como 

já afirmado.  

Além disso, estudar o espaço e sua reprodução através da análise dos seus agentes 

de produção permite que atualizações acerca dos papéis assumidos pelos agentes concretos 

possam ser feitas, isto é, o mundo redefine-se, as relações estabelecidas entre as pessoas, 

instituições e o próprio espaço também mudam e a utilização dos tipos ideais de Corrêa 

permite que novas discussões possam ser realizadas. O próprio autor (2011, p. 44) faz essa 

reflexão acerca da validade do estudo do espaço, baseado na análise dos agentes sociais 

concretos e suas atuais relações e questiona:  

 

 

Quem são os agentes sociais da produção do espaço? São ainda válidas as 

tipologias elaboradas por Capel (1972), Bahiana (1978) e, mais tardiamente, 

por Corrêa (1989). Esse questionamento se justifica dada a aparente 

dissolução de tipos que eram bem definidos em termos de suas ações 

(estratégias e práticas). Questiona-se se surgiram novos agentes sociais, com 

novas estratégias e práticas. Questionam-se ainda as escalas de ação dos 

agentes sociais e as configurações espaciais (re)criadas por eles. [...] Qual a 

importância, no momento atual, desses agentes sociais na produção espaço?  
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Portanto, ratifica-se a relevância da análise do espaço a partir dos questionamentos 

expostos na citação acima e, principalmente, das relações que se estabelecem envolvendo os 

tipos sociais citados. É exatamente porque ainda há muitas questões envolvidas neste processo 

que esse estudo se justifica, se mantém e mostra-se sempre em renovação, assim como a 

dinâmica típica do fenômeno urbano.  

Em consonância com as proposições de Corrêa (2011), dentre os tipos ideais de 

agentes da produção espacial, destaca-se a ação do Estado capitalista, que, para o autor, 

assume funções múltiplas. É necessário que haja uma atenção maior no instante em que a 

análise sobre a atuação do Estado se coloca. Isto por que, em suas variadas possibilidades de 

ação e em seus quase inesgotáveis recursos de atuação, o Estado acaba por concentrar muito 

poder e, conforme já esclarecido, trata-se se um Estado capitalista, onde os interesses estão 

impregnados pela acumulação e ampliação da escala de lucro. Destarte, o Estado que deveria 

agir enquanto agente neutro, superior, conciliador de conflitos e regulador na busca por uma 

maior equidade social, realiza, na maior parte do tempo, exatamente o oposto, isto é, na 

produção do espaço, o Estado encontra-se inserido em relações complexas, beneficiando as 

camadas privilegiadas. Os mecanismos utilizados para esse beneficiamento já são conhecidos, 

como por exemplo, a taxação fundiária, o controle do mercado fundiário, a promoção 

imobiliária, entre outros. Corrêa (2011, p. 46) sintetiza dizendo que: 

 

 

Essa multiplicidade de papéis também se efetiva na escala da rede urbana. 

Tanto nessa escala como na do espaço intraurbano estabelecem-se relações 

com outros agentes sociais, como empresas industriais e de consultoria, 

bancos, empreiteiras, universidades e proprietários de terra. Nessas relações 

entram em jogo mecanismos de negociação, cooptação e clientelismo, aos 

quais a corrupção não é estranha. 

 

 

É relevante ainda destacar que, em sua análise, Corrêa (2011) não despreza o 

impacto da ação de novos agentes sociais, tais como companhias de seguro, grupos de 

previdência privada, firmas de serviços nas novas formas e conteúdos assumidos pelo espaço 

capitalista contemporâneo. Os conflitos entre as camadas privilegiadas e os grupos sociais 

excluídos, ou melhor, entre os tipos ideais analisados por Corrêa (1995; 2011) se avolumam, 

se aprofundam e esses conflitos tendem a ser sempre intensos, visto que a terra apresenta-se 

com um componente de valor diferenciado, ou seja, a disputa pela terra advém do seu valor 

enquanto uma mercadoria única, diferenciada, restrita e que assegura poder e dinheiro.  

Nesse sentido, o espaço urbano aparece como o lugar onde as transformações sociais 

e econômicas se imbricam criando espaços competitivos e desiguais, causando alguns 
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fenômenos típicos da sua reprodução, entre eles, a segregação social, presente principalmente 

nas grandes cidades dos países subdesenvolvidos.  

Ressalta-se que essa segregação bastante presente nos países subdesenvolvidos é  

resultado das grandes desigualdades na distribuição de renda da sociedade, que se reflete 

também no espaço, conforme discutido. Para Maricato, (2009, p. 170), “a produção e 

apropriação do espaço urbano não só reflete as desigualdades e as contradições, como 

também as reafirma e reproduz”. Para Alvarez, (2013, p. 113) a segregação está associada à 

própria constituição do espaço urbano e, dessa maneira, revela suas contradições e 

desigualdades, conforme exposto:  

 

 

[...] A paisagem urbana revela desigualdades que são socioespaciais, porque 

fundamentadas num processo contraditório de produção social do espaço, no 

qual a valorização/circulação de capitais de diferentes níveis (locais, 

regionais e globais) pressupõe a produção da cidade (da metrópole, do 

urbano) como condição e meio de sua própria realização, o que implica a 

adoção de estratégias e alianças (no plano econômico e no econômico e 

político) que buscam viabilizar seus objetivos, qual seja, a sua reprodução 

ampliada. 

 

 

Portanto, o espaço urbano revela as contradições da sociedade em suas paisagens; as 

construções residenciais e comerciais, os serviços e a infraestrutura vão evidenciando as 

desigualdades.  No processo de construção e reconstrução da cidade, incorporam-se novos 

valores a determinadas áreas, em decorrência da lógica do mercado, dos interesses dos 

agentes sociais concretos que a reproduzem. Desta forma, ao se reproduzir, o espaço urbano 

vai se ajustando aos interesses de cada agente envolvido nesse processo. Por isso, resulta 

sempre da dominação de um ou mais agentes sociais, como ressalta Corrêa (1995; 2011).  

Diante disso, Carlos (2011a) observa que o processo de produção do espaço urbano 

requer a justaposição de diversos níveis da realidade como momentos diferenciados da 

reprodução geral da sociedade, isto é, o da dominação política, o da acumulação do capital e o 

da realização da vida humana. Ademais, entender o espaço do ponto de vista da reprodução da 

sociedade significa pensar o homem enquanto ser individual e social no seu cotidiano, no seu 

modo vida, de agir e de pensar (CARLOS, 2011b). Nesse sentido, sua transformação está, de 

certo modo, aliada a necessidade da vida em sociedade e, obviamente, a forma como este é 

consumido.  

Haveria, assim, um processo de transformação contínua do espaço urbano em função 

do devir dos seus agentes. Compreende-se que as mudanças que ocorrem tanto da técnica 
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quanto das políticas, colaboram para que surjam novas investidas de ações e de interesses por 

parte dos atores hegemônicos e não-hegemônicos que atuam no urbano, cujos graus de 

organização social e econômica são bastante diferenciados.  

Assim, vão se incorporando novos espaços de expansão do capital, obedecendo a 

uma lógica de interesses do mercado. Os espaços produzidos variam conforme a inserção dos 

investimentos aplicados. A aglomeração de atividades em determinadas áreas do espaço 

urbano gera espaços diferenciados. Nessa perspectiva, há os espaços da modernização em 

locais valorizados por privilegiar os anseios de consumo da classe média e alta. De outro, 

áreas ainda não atingidas pela modernização ou desvalorizadas por não oferecerem às 

condições necessárias a reprodução do grande capital, oferecem ao pequeno investidor a 

oportunidade de reproduzir o seu capital. 

Para Carlos (2011b), o urbano é produzido através das aspirações e necessidades da 

sociedade de classes fazendo dele um campo de luta onde os interesses e as batalhas se 

resolvem pelo jogo político das forças sociais. Nesse sentido, o urbano é obra da história e se 

produz nas contradições inerentes a sociedade (CARLOS, 2011b). Assim, ao se produzir 

espaços diferenciados, criam-se contradições “a partir do desenvolvimento desigual de 

relações sociais (de dominação-subordinação) que criam conflitos inevitáveis [...]” 

(CARLOS, 2011b, p. 71). As contradições se dão nas relações entre os agentes que produzem 

e consomem o espaço urbano. 

Prosseguindo o estudo dessa temática, Costa (2000) também contribui com a 

discussão acerca das contradições e dos conflitos inerentes a produção do espaço urbano. 

Segundo o autor (2000, p. 53), “[...] a ação desses agentes é complexa, derivando da dinâmica 

de acumulação de capital, das necessidades mutáveis de reprodução das relações de produção 

e conflitos de classes que emergem na sociedade”.  

Deste modo, os conflitos que envolvem a sua reprodução são inerentes à lógica do 

capital que sempre é contraditória. Assim, ao se reproduzir, o espaço urbano passa a 

incorporar e ser influenciado pelos interesses do capital. Contudo, vale lembrar que diante da 

complexidade resultante na sua produção, inúmeras desigualdades vão se mesclando em 

função do desenvolvimento desigual que envolve as forças sociais que o reproduzem. 

Todavia, os espaços de produção são sempre mutáveis e por isso, o que hoje representa uma 

área de interesse ao grande capital, poderá no futuro não mais o ser.   

Complementando esta tese, Santos (1997) afirma que um mesmo espaço construído 

pode tornar-se uma deseconomia para as firmas grandes, porém pode representar uma 

economia para as firmas pequenas. Assim, os pobres e a economia pobre se instalariam dentro 
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das cidades e, oportunamente, em seu centro. Destarte, a construção do espaço urbano, assim 

como a sua reprodução está em constante processo de devir. Sua produção assim como as 

suas contradições e conflitos permitem que este absorva em sua dimensão as ideologias, as 

lutas e os conflitos que se travam em função de uma ordem econômica, política e social. 

Desta forma, ao se produzir espaços, as desigualdades são inevitáveis.  

Assim, dentro da ótica do espaço urbano evidenciam-se suas diferenças 

impulsionadas pela ação dos agentes sociais que operam suas influências tanto em escala 

global, quanto em escala local. Em escala menor, um bairro, por exemplo, também absorve a 

atuação desses agentes de forma diferenciada. Ao longo do tempo parcelas do espaço 

intraurbano pode deixar de ser interessante para os agentes sociais. 

Diante do exposto, infere-se que esta seria a situação do Bairro da Ribeira que no 

passado, teve uma importância no contexto histórico-econômico de cidade de Natal. Hoje, 

inversamente, deixou de ser o palco dos grandes acontecimentos da cidade e também perdeu 

importância no contexto econômico.  

Segundo Costa (2000), até o final do século XIX o núcleo central de Natal se 

restringia praticamente aos bairros da Cidade Alta e, da Ribeira e esta última, evoluiu em 

função do comércio. Ali residiam os comerciantes, comerciários e pescadores. Atualmente, o 

Bairro da Ribeira já não apresenta o mesmo dinamismo de outrora. Contudo, esse espaço 

continua se reafirmando, apesar das adversidades oriundas das práticas espaciais resultante da 

modernização impostas pelos agentes que produzem o espaço urbano. 

Destarte, a organização espacial da área de estudo pode ser compreendida através da 

coexistência dos dois circuitos da economia urbana. Essa coexistência é resultado de um 

processo de modernização diferenciadora, que contribui significativamente para se 

compreender a organização espacial nas cidades dos países subdesenvolvidos (CORRÊA, 

2008). 

Portanto, a partir das discussões acerca do conceito do espaço urbano e sua 

reprodução, infere-se que o mesmo espaço não pode ser entendido apenas como o palco das 

contradições e das lutas entre os agentes sociais concretos que o disputam. É imprescindível 

que o espaço urbano seja analisado e compreendido em suas várias dimensões e em sua 

dinamicidade e complexidade. É nessa perspectiva que se insere o estudo sobre o Bairro da 

Ribeira, em Natal. 

 

2.1.1 O bairro: uma abordagem conceitual 
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Dentre as várias perspectivas de se estudar o espaço urbano, ressalta-se a análise a 

partir do bairro. Conforme Souza (1989, p. 153), “a formação histórica dos bairros envolve 

inicialmente a questão de saber em que medida este tipo de realidade tem sido visto de 

maneira mais ou menos semelhante em distintos contextos culturais”. Para tanto, faz-se a 

seguir algumas considerações sobre a origem da palavra. 

Para Souza (1989), o Dicionário Etimológico de La Lengua Castellana indica que a 

palavra “barrio” é emprestada do árabe e, por consequente, só é encontrada no português 

(bairro) e no catalão (barri), cuja etimologia é barr, bar, terra, campo, campo imediato a uma 

população. Assim, “bar, barr, barrio, continuou chamando-se esse campo mesmo depois de se 

haver edificado nele; e por último veio a significar barrio uma das divisões locais ou 

municipais das povoações e, sobretudo, das povoações grandes” (SOUZA, 1989, p.135). 

Apesar das diferenças quando se trata da etimologia, o termo “barrio” possui um espectro de 

uso aparentemente semelhante ao bairro entre nós (SOUZA, 1989).  

Refletindo sobre a concepção de bairro, Souza (1989) aponta que este é 

simultaneamente uma realidade objetiva e subjetiva. Nesse sentido, o bairro é socialmente 

produzido, à medida que o seu substrato material (as ruas, as construções) capta a 

transformação da natureza pelo trabalho da sociedade. Isso porque individualmente, cada 

bairro é, ao mesmo tempo, um espaço dotado de significados, um espaço vivido e percebido.  

Para Teixeira e Machado (1986, p. 68), “um bairro se define ou se individualiza por 

três elementos: paisagem urbana, conteúdo social e função”. A paisagem urbana é revelada 

através das suas construções, o conteúdo social está relacionado ao modo e ao padrão de vida 

da população e a função pode ser atribuída à atividade de maior relevância, podendo ser 

residencial, comercial ou administrativa.  

Todavia, para Soares apud Teixeira e Machado (1986, p. 66-67), um quarto elemento 

individualizador de um bairro é  o sítio urbano, que conforme a  autora:  

 

 

[...] Na evolução de uma cidade, o surgimento  e a subdivisão dos bairros 

tem  uma relação acentuada com o sítio local. Algumas vezes a relação entre 

o bairro e o sítio é tão forte que se expressa no próprio nome  pelo qual a 

população  denomina o mesmo. [...] Uma cidade é um conjunto de bairros, 

cada um com uma fisionomia própria, resultante da sua função, de seus 

habitantes e de sua idade. Todos esses bairros, mais ou menos integrados 

entre si, formam a  cidade. Um bairro urbano tem uma feição que só a ele 

pertence, uma vida particular, uma alma. 
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Assim,  para esta autora, um bairro se individualiza no espaço urbano por um 

conjunto de características, dentre os quais, suas formas e funções. Nesse conceito, há um 

forte apelo histórico-cultural, uma vez que as formas estão relacionadas aos processsos. O 

conceito, enfatiza  bastante a identidade cultural do bairro, valorizando esse aspecto como 

algo que lhe é inerente. O bairro, nesse sentido, teria uma alma  própria e o seu  espaço 

construído decorreu desse forte traço histórico-cultural. 

Por outro lado, Bezerra (2005, p. 60), em seu estudo sobre o bairro do Alecrim na 

cidade de Natal/RN, concluiu que na visão histórico-social, o bairro “[...] traduz diferentes 

espacializações da vida social da cidade, surgindo dentro da história do urbano, como um 

ícone na busca de resultado da construção histórica e social do espaço citadino”. Nesta 

abordagem, percebe-se um argumento muito centrado na construção histórica e social do 

bairro, como resultado do processo de construção do espaço urbano, que é inerente a 

urbanização. Desta forma, cada parcela do espaço urbano, por mais fragmentado que seja, está 

subordinada aos processos econômicos, históricos e sociais que envolvem a sua reprodução. 

Na perspectiva de Lefebvre (1971), o bairro se insere em uma escala territorial à 

medida que o espaço geométrico e o espaço social convergem. Para o autor (1971, p. 195), “o 

bairro é uma unidade sociológica relativa, subordinada que não define a realidade social, mas 

que é necessária [...]”. Assim, este teria um papel importante, pois não há cidade sem bairro e, 

por conseguinte, “é neste nível onde o espaço e o tempo dos habitantes tomam forma e 

sentido no espaço urbano” (LEFEBVRE, 1971, p. 195-203).  

Assim, o bairro é uma parcela do espaço indispensável ao desenvolvimento das 

relações sociais que são articuladas no espaço urbano, nesse sentido, percebe-se uma 

justaposição entre o cotidiano social do bairro em sua interação com o todo - o espaço urbano.  

Por mais que exista um cotidiano específico das relações individuais em escala menor, no 

caso, o bairro em si, não há como isolar essas relações do todo – a cidade - uma vez que 

ambos formam e compartilham o mesmo espaço de vivência. O espaço físico e social do 

bairro está intrinsecamente ligado nas relações históricas e sociais da cidade, não tendo como 

desassocia-los.  

Para Carlos (1996, p. 74-75), “o bairro nos coloca diante de relações de imediatidade, 

enquanto lugar precípuo da reprodução no plano da vida imediata [...]”. O bairro é entendido 

como o lugar da reprodução das relações locais, mas também articuladas a uma ordem 

distante. Posto isso, o bairro se manifesta como o espaço da vida das relações cotidianas. 

Entre elas, estão às relações de vizinhanças e os laços de identidade que vão se estabelecendo 

na cidade como um todo.  
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Na visão de Souza (1989, p. 148), “o bairro, qualquer bairro é simultaneamente uma 

realidade objetiva e subjetiva/intersubjetiva, estas duas dimensões interpenetram-se e 

condicionam-se uma à outra ao longo processo histórico a rigor, a realidade social [...]”. 

Nessa perspectiva, a totalidade dessa realidade social cria uma dialética entre o objetivo e o 

subjetivo. Por outro lado, “o bairro pertence àquela categoria de ‘pedaços da realidade social’ 

que possuem uma identidade mais ou menos inconfundível para um todo coletivo” (SOUZA, 

1989, p.149). Sendo assim, contém uma identidade intersubjetiva que é acolhida dentro e fora 

do mesmo, ou seja, pelos seus moradores e pelos moradores de outros bairros, ainda que com 

variações. Neste sentido, o bairro pode ser o sustentáculo das contradições do modo 

capitalista por proporcionar manifestações de resistências às imposições oriundas de uma 

ordem global. Existe de fato um reconhecimento de que as lutas sociais locais podem 

sobrepor-se as forças exógenas decorrentes das relações verticais. 

O autor supracitado resgata os estudos relacionados ao bairro como recorte espacial e 

aponta que, no âmbito da Geografia, as formulações acerca do seu conceito ainda são muito 

vagas. Nesse sentido, assume uma posição crítica sobre a superficialidade como esse conceito 

é abordado entre os geógrafos. Para Souza (1989, p. 142) “não faltaram, é certo, alusões aos 

bairros nas grandes obras de sistematização teórica em Geografia Urbana, bem como em 

estudos de caso onde um (ou mais) bairro (s) era (eram) um objeto de atenção”. Nessa 

perspectiva, os estudos do ponto de vista da Geografia Clássica que voltavam os seus 

interesses para a mediação entre homem e meio impediram, de certo modo, a construção de 

um ambiente intelectual mais aprofundado sobre o bairro, em um nível mais apurado, no que 

se refere a sua natureza e ao seu papel social. 

Assim, mesmo que gradativamente o enfoque natural tenha sido atenuado, não houve 

grandes avanços, ficando essas discussões ainda sob uma lógica descritiva e funcional. Para 

Souza (1989, p. 142), “a Geografia prazerosamente abdicou de um interesse desinibido pelas 

questões sociais em favor de outras disciplinas, o que restringiu sensivelmente o alcance da 

paulatina ‘desnaturalização’ da Geografia Urbana”. O referido autor cita alguns teóricos 

urbanistas como Lewis Mumford que, apesar de não se deter em discussões teóricas a esse 

respeito, ofereceu subsídios a uma visão histórica dos bairros, quanto à evolução da estrutura 

e da dinâmica urbanas. 

Destarte, Souza (1989) fez referência a Pierre Lavedan, que tem uma discussão 

interessante sobre o papel do zoneamento na realidade do bairro, e Kevin Lynch que teria 

influenciado outros estudiosos por meio de sua obra “A imagem da Cidade”. Segundo Souza 

(1989, p. 137), “Lynch investiga a cidade enquanto Espaço sentido e vivido, a partir das 
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imagens mentais que os habitantes fazem da sua urbe e de suas diversas partes componentes”. 

Sendo assim, o bairro adquire relevância por ser um dos referenciais básicos dos citadinos.  

Os estudos que elegem o bairro como recorte espacial o analisam sob o ponto de 

vista da paisagem, do conteúdo social e da função ou, ainda, sob o ponto de vista da sua 

reprodução e das interações mais imediatas com o espaço urbano. 

As abordagens sobre bairro servirão de suporte teórico para compreender a 

organização espacial e econômica e as relações que se estabelecem no espaço da Ribeira, a 

luz dos dois circuitos da economia urbanos.  

Contudo, o bairro a luz dos dois circuitos da economia urbana pode evidenciar uma 

dialética, de modo que “a difusão das atividades ou dos bens modernos, e a permanência das 

atividades não-modernas, está estritamente ligada à organização do espaço pelos transportes e 

à distribuição geográfica das rendas” (SANTOS, 2008a, p. 363). Por conseguinte, é possível 

se identificar no espaço urbano, bairros que se especializam mais em um determinado setor: 

moderno ou não moderno. Sendo assim à organização desses espaços na perspectiva dos dois 

circuitos está sempre em constante processo de competição. Porém, essa competição é mais 

visivelmente percebida nas áreas centrais das grandes cidades dos países subdesenvolvidos.  

   

2.2 A TEORIA DOS DOIS CIRCUITOS PARA COMPREENDER O BAIRRO DA         

RIBEIRA 

 

Para desenvolver o estudo sobre o espaço urbano, tendo o bairro como recorte 

empírico, adotou-se como suporte teórico os dois circuitos da economia urbana de Milton 

Santos (2008). Segundo o autor, essa teoria permite compreender os processos de organização 

do espaço e não apenas entendê-lo sob a perspectiva econômica.  

De acordo com Santos (2008a), embora os componentes do espaço possam ser os 

mesmos em todo o mundo, varia em quantidade e qualidade segundo o lugar e, também na 

combinação entre eles. Percebe-se que os espaços se diferenciam, assim como também variam 

os processos de organização pelos quais passaram os países subdesenvolvidos. A organização 

espacial desses países não ocorreu nem em um mesmo momento histórico-econômico, nem 

sob as mesmas condições de igualdade dos países desenvolvidos. 

Nessa perspectiva, principalmente durante o século XVIII e meados do século XX, 

os países subdesenvolvidos organizaram sua economia em função das potências europeias 

desse período, muito embora, às transformações que ocorriam naquele grupo de países, não 

atingiam na mesma proporção os países subdesenvolvidos. Desse modo, “as variáveis 
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modernas não são acolhidas todas ao mesmo tempo nem tem a mesma direção. Trata-se de 

uma história espacial seletiva” (SANTOS, 2008a, p, 20). 

Desta forma, a cada modernização podem surgir novos espaços de produção que irão 

atuar conjuntamente com as características de cada lugar. Essas variáveis ocasionam impactos 

diferenciados nos espaços, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Para Santos 

(2008a), os impactos dessas variáveis são, em parte, responsáveis pelos desequilíbrios e 

instabilidades na organização do espaço. Assim, os espaços dos países subdesenvolvidos a 

partir do pós Segunda Guerra Mundial passaram a captar de certo modo, múltiplas 

influências, principalmente no que se refere às regiões polarizadoras. Este fato se reflete em 

grandes desigualdades socioeconômicas do espaço geográfico mundial. Desse modo, a teoria 

dos dois circuitos da economia urbana, surge como um suporte para se buscar e entender os 

elos oriundos dessa relação. 

A compreensão dos dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos 

pode ser apreendida a partir da modernização. Para Santos (2008a, p. 32), “a cada período 

histórico as regiões polarizadoras, funcionam como centro de dispersão das modernizações, 

que dispondo de energia potencial impactam os subsistemas subordinados fazendo com que 

estes entrem no sistema global”. Por sua vez, as transformações nas periferias irão ocorrer 

dependentes do primeiro momento das intervenções das forças externas e dos impactos 

oriundos dessas intervenções. 

Não obstante, o espaço todo evolui decorrente da soma das forças externas de um 

sistema, cujo comando está centrado nos países polarizadores e também da força encontrada 

no espaço local, que apesar de está submetido às forças exógenas hegemônicas também se 

impõe, à medida que, podem comandar algumas ações locais, mas que repercutem 

externamente. Assim, a relação que se estabelece no espaço geográfico em suas múltiplas 

faces, tende a se ajustar conforme os processos e os interesses em escalas globais e locais. 

O conjunto dessas relações que se intensificam no espaço mundial é decorrente de 

um longo processo histórico. Para Santos (2008a) os períodos históricos podem ser 

classificados em três grupos e cada um deles resultou de uma grande revolução. Assim, no 

fim do século XV, acontece o primeiro momento com a revolução dos transportes marítimos, 

quando o mundo passa a ser desvendado, sob o comando de Portugal e Espanha. O segundo 

momento se inicia na metade do século XVIII com o advento da Revolução Industrial. E, o 

terceiro momento, após a Segunda Grande Guerra Mundial, é marcado pela Revolução 

Tecnológica. 
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Seguindo a ótica do autor, percebe-se que novos espaços vão sendo produzidos e a 

cada período surgem novos elementos que diferenciam um lugar do outro. Os lugares não se 

justapõem; antes passam a incorporar elementos próprios que não respondem 

simultaneamente da mesma forma aos processos externos. Cada lugar tem peculiaridades, 

responde de maneira diferente às novas tecnologias e as transformações, ainda que articulados 

entre si. Contudo, a velocidade dessas inovações não é a mesma para todos. 

Neste sentido, o espaço dos países subdesenvolvidos pode ser entendido como 

“descontínuo, instável é igualmente multipolarizado” (SANTOS, 2008a, p. 21). Assim, esses 

países estão sendo pressionados de diversas formas a se manterem sob o comando dos países 

desenvolvidos. Contudo, é principalmente através dos meios tecnológicos e econômicos que 

esse grupo de países exerce seu controle na organização espacial da economia no mundo 

subdesenvolvido, submetendo-os mesmo que indiretamente um controle na organização 

espacial de suas economias. Diante disto, os espaços de produção se tornam seletivos, uma 

vez que, passam a ser comandados pelas grandes corporações cujas origens estão nos países 

desenvolvidos. 

Deste modo, os espaços seletivos, diferenciados não somente do ponto de vista 

econômico, mas também social, levaram a formulação da teoria dos dois circuitos 

econômicos. A teoria conduz a repensar uma nova forma de planejar o espaço urbano. O 

circuito superior nasce da modernização, que impõe novas formas de organização do espaço 

da/na cidade para além de sua área de influência. “O essencial de suas relações ocorre fora da 

cidade e da região que os abrigam e tem por cenário o país ou o exterior” (SANTOS, 2008a, 

p. 22). O circuito inferior ao contrário, por lhes ser atribuído pequenas economias, voltadas 

principalmente para o consumo da população pobre, tem sua área de abrangência 

praticamente no interior de sua região (SANTOS, 2008a).  

O período atual privilegia uma geografia de pontos que conduz para uma extrema 

racionalização de economia e do território. Conforme Silveira ([s.d.] p.11),  

 

 

[...] o circuito superior renova, sobre a base da técnica da informação, sua 

capacidade de macro-organização do território, enquanto o circuito inferior 

contribui para criar, espontaneamente e sobretudo na metrópole, economias 

de aglomeração. De certo modo, graças à contiguidade, à soma de suas 

ofertas e demandas e à densidade comunicacional, este circuito reserva para 

si uma certa capacidade de comando dessas áreas menos valorizadas do meio 

construído. 
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Deste modo, o circuito inferior está mais concentrado nas áreas que se tornaram 

menos valorizadas, mantendo a sua capacidade de produção e consumo. Para Silveira (2011a, 

p. 7) isso tudo implicaria em algumas vantagens tais quais: 

 

 

Tal agregação tem efeitos econômicos importantes. Em primeiro lugar, a 

acumulação de atividades semelhantes ou complementares numa área cria 

uma espécie de efeito de massa, uma nova economia de escala que acaba a 

reduzir os custos globais e individuais. Em segundo lugar, a proximidade 

entre tais atividades produz um efeito de vizinhança que implica facilitar a 

difusão de informações gerais e específicas não apenas ligadas aos 

processos, mas interessando também ao próprio funcionamento do mercado, 

o que representa vantagem comparativa. Esses dois primeiros conjuntos de 

vantagens criam outros, relacionados à possibilidade implantação, 

sustentação e desenvolvimento de serviços especializados locais. 

 

 

 Isso posto considerou-se que essa agregação é muito importante do ponto de vista 

dos dois circuitos da economia. Primeiramente, no que se refere ao circuito inferior, aponta-se 

a questão do consumo, pois esse é um dos pilares desse tipo de atividade. Dessa maneira, o 

fato de um determinado espaço concentrar atividades semelhantes e também outras que as 

complementam, acaba beneficianda a demanda do consumo. Na segunda situação, em que 

pese os custos, ambos os circuitos tiram proveito dessa agregação. Para o circuito inferior, no 

entanto, essa vantagem de agregar todas essas condições em um mesmo lugar traz uma grande 

chance de se manter no mercado. Para Silveira (2011b), as atividades com menor grau de 

capital, tecnologia e organização podem sobreviver e fortalecer-se nas economias de 

aglomeração, pelo fato de ser o enraizamento e não a deslocalização que marca sua existência. 

Contudo, o circuito inferior também procura se infiltrar nas áreas de grande 

circulação de pessoas. Nesses casos, o mais comum são os vendedores ambulantes que se 

valem da ineficiente fiscalização municipal e se aglomeram nas calçadas das principais vias 

dos centros das grandes cidades, junto a grandes lojas de departamentos. O circuito inferior, 

cuja origem resulta também da modernidade, se utiliza principalmente de um mercado 

consumidor formado pela população de menor poder aquisitivo e que não estão aptos 

financeiramente a consumir os produtos do circuito superior. Porém, esse circuito se utiliza de 

produtos fabricados com insumos mais baratos e também de produtos que imitam os produtos 

do circuito superior para atrair a camada da população com baixo poder aquisitivo.  Assim, o 

circuito inferior “não se trata de um setor tradicional porque é produto indireto da 

modernização, está em transformação e adaptação permanente e uma parte do seu 

abastecimento vem dos setores mais modernos, dos quais depende” (SILVEIRA, s/d, p. 10). 
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Assim, de certa forma, o circuito inferior se beneficia da modernidade oriunda da 

tecnologia do circuito superior, uma vez que, parte dos seus produtos tem origem deste 

circuito. Por outro lado, o fato do circuito superior investir bastante em novas tecnologias, 

favorece o setor menos moderno da economia ao comercializar produtos semelhantes a um 

menor custo. Desta forma, o circuito inferior “não apenas beneficia-se indiretamente da 

propaganda, fortalecendo a vertente da imitação, mas crescentemente faz publicidade por 

meio de banners, cartões, comunicação entre clientes [...]” (SILVEIRA, s/d, p. 10). Porém, no 

campo das finanças, com a desburocratização do crédito, o circuito superior acaba atraindo 

também consumidores das camadas mais baixas da população para si, substituindo a figura do 

agiota que esteve muito presente no circuito inferior nos anos 1970 pelas financeiras e bancos 

que estão articulados com a economia moderna.  

 Muito embora os dois circuitos da economia estabeleçam entre eles uma grande 

diferença no que se refere a tecnologia, ao consumo, a publicidade e ao capital utilizado, 

ambos permitem avançar na compreensão do espaço geográfico enquanto território usado 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001). Ou seja, cada um deles tem a sua área de influência na cidade, 

ambos se utilizam do espaço para alargarem as suas atividades econômicas, de modo que 

“cada circuito mantém, com o espaço de relações da cidade, um tipo particular de relações” 

(SANTOS, 2008a, p. 22). Cada cidade tem, portanto, duas zonas de influências. 

Destarte, na perspectiva de Milton Santos (2008a, p. 38), “o tema dos dois circuitos 

da economia urbana aparece então como um paradigma da geografia urbana e da planificação 

nos países subdesenvolvidos”. Nessa concepção, a coexistência de dois subsistemas, dois 

circuitos econômicos nas cidades dos países subdesenvolvidos, leva a compreender que no 

interior das cidades coexistem sistemas e ações que ora se complementam, ora se ofuscam em 

um jogo de forças que nem sempre é favorável para àqueles que estão submetidos às forças 

hegemônicas do poder e do grande capital, mas que com elas convivem. As relações que se 

estabelecem nas cidades dos países subdesenvolvidos estão condicionadas ao grande capital, 

às grandes corporações de alcance internacional, que constantemente estão dinamizando suas 

economias. “É a corrida pela inovação que, modificando os sistemas de objetos e de ações, 

permitirá novos e maiores excedentes e, em decorrência, reforçará a desigualdade” 

(SILVEIRA, s.d, p. 3). Essa constante metamorfose do grande capital, que a todo tempo 

necessita reinventar-se, cria no interior do sistema novas necessidades. Assim surgem novas 

oportunidades para atividades complementares como aquelas do circuito superior marginal e 

do circuito inferior. 
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O circuito superior da economia urbana é “constituído pelos bancos, comércio e 

indústria de exportação, indústrias urbana moderna, serviços modernos, atacadistas e 

transportadores” (SANTOS, 2008a, p. 40). Com relação ao circuito inferior, este “é 

constituído essencialmente por formas de fabricação não capital intensivo, pelos serviços não-

modernos fornecidos a varejo e pelo comércio não-moderno e de pequena dimensão” 

(SANTOS, 2008a, p. 40).  

No circuito superior, podem-se definir atividades “puras”, “impuras” e “mistas”. As 

atividades consideradas como elementos “puros” são a indústria moderna, o comércio e os 

serviços; são simultaneamente tidas como específicas da cidade e do circuito superior. As 

atividades ligadas a indústria e ao comércio de exportação são consideradas “impuras”, tendo 

em vista que, estando instaladas na cidade, se apropriam de uma série de vantagens locais, 

mas, no final, o maior interesse é externo. Por último, as atividades do tipo “mistas” são 

representadas pelos atacadistas e transportadoras que atuam nos dois segmentos - circuito 

superior e inferior da economia (SANTOS, 2008a). 

Santos (2008a) aponta que a caracterização dos dois circuitos não deve acontecer 

através de variáveis isoladas, uma vez que é necessário considerar o conjunto de suas 

atividades. Desse modo, para o autor, o que diferencia às atividades do circuito superior da 

economia urbana do circuito inferior são basicamente dois elementos: a tecnologia e a forma 

de organização dessas atividades. A teoria dos circuitos permite identificar algumas 

diferenças importantes entre eles. Por outro lado, aponta alguns elementos que são 

complementares, estabelecendo uma relação dialética entre os dois circuitos. Assim, é 

possível estabelecer algumas diferenças importantes com relação ao preço, a publicidade e ao 

capital, por exemplo.   

Com relação ao preço, verifica-se que no circuito superior são geralmente fixos, 

mesmo em situações de competição oligopólica, visto que existe um limite mínimo de preço 

estabelecido pelo mercado, a fim de evitar algum tipo de risco para as firmas. No circuito 

inferior, ao contrário, os preços podem ser negociados, pechinchados e, dessa forma, é 

comum a oscilação dos preços das mercadorias. Pode-se ainda perceber que, entre os dois 

circuitos, existem uma grande diferença com relação à margem de lucros, pois enquanto no 

primeiro há uma necessidade contínua de acumulação de capitais, de modo a segmentar às 

atividades e os novos investimentos tecnológicos, no segundo a acumulação pode ser 

dispensável, visto que o interesse é assegurar a sobrevivência familiar (SANTOS, 2008a). 

Por outro lado, a publicidade também é um elemento indispensável ao circuito 

superior por ser, através desta, que as grandes empresas conseguem manipular o mercado a 
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seu favor, modificando os gostos e deformando a demanda (SANTOS, 2008a, p. 46). No 

circuito inferior esse item não é visto como necessário pelo fato de que a sua clientela se dá 

pelo contato direto com o seu público alvo (nas ruas, boca a boca).  

Quanto ao capital, no circuito superior este é uma condição necessária por se tratar 

de atividades que exigem a todo tempo uma grande demanda tanto em relação ao tamanho das 

firmas quanto aos novos custos com investimentos. Em relação ao circuito inferior, por ser 

uma atividade que não contém custos fixos e que tem no trabalho intensivo sua grande 

característica, o grande volume de capital é inexistente. Assim, o circuito superior, por evitar 

reutilizar alguns bens, visto que está constantemente se renovando, necessita intensificar sua 

produção “capital intensivo”, seja em âmbito local ou exógeno (SANTOS, 2008a). Nesse 

circuito, a demanda do consumo é imposta por meio da publicidade.  Com relação ao “circuito 

inferior, contrariamente, apoia-se no consumo; assim resulta da demanda, mesmo que esteja 

deformada pelo efeito-demonstração” (SANTOS, 2008a, p. 47). 

De acordo com a análise empreendida, a complementaridade ou mesmo a cooperação 

entre os dois circuitos da economia, estabelece uma dialética entre eles, que decorre do 

dinamismo da modernização. Há um crescimento do circuito inferior por meio da demanda do 

circuito superior, na medida em que a modernização, ao criar produtos se utilizando de 

tecnologias modernas, também impulsiona o consumo desses produtos por meio da 

publicidade. Assim, gera possibilidades do circuito inferior de criar produtos, mesmo se 

utilizando de tecnologias menos modernas para atender a demanda de consumo no interior de 

sua área de abrangência. Desse modo, novas atividades e serviços vão se incorporando ao 

circuito inferior da economia, impulsionando o seu alargamento por meio do dinamismo do 

setor moderno. 

O circuito superior tende a controlar a economia, ao passo que o circuito inferior por 

sua vez, tem um espaço mais restrito de atuação, visto que o Estado tem estabelecido 

parcerias com o circuito superior e, ocasionalmente, tem contribuído em gerir o comando do 

circuito superior nesse processo de dominação econômica do espaço urbano.  

Assim, o controle exercido pelo circuito superior da economia estabelece uma 

relação com o circuito inferior que tanto pode ser de complementaridade, quanto de 

dependência e ou/ dominação. No entanto, há uma necessidade de equilíbrio entre eles, uma 

vez que “sua complementaridade, ocasional ou durável, não exclui a concorrência” 

(SANTOS, 2008a, p. 261). O autor coloca que “a própria complementaridade, não representa 

outra coisa senão um momento privilegiado de uma certa evolução que conduz a uma 

dialética dos dois circuitos” (SANTOS, 2008a, p. 261). Deste modo, em razão de tantas 



39 
 

variáveis que envolvem as relações entre os dois circuitos no espaço urbano, não há como 

desprezar a existência dessa dialética. 

Por outro lado, não se pode perder de vista que, enquanto a grande empresa está 

alicerçada em modernas formas de organização, incluindo insumos tecnológicos e forte 

capitalização, as pequenas e microempresas são acondicionadas “pelo seu baixo grau de 

tecnologia, capital e organização” (SILVEIRA, 2009, p.66). Assim, o circuito inferior acaba 

instalando suas atividades nos lugares mais degradados do espaço urbano. Porém, isso não 

significa afirmar que a micro e pequena empresa não faço uso da modernidade e que esteja 

agrupada somente no circuito inferior. Existem pequenas e microempresas que estão 

articuladas com o grande capital e, desse modo, não se incluiriam no circuito inferior. 

De modo geral, as empresas que compõem o circuito inferior estão classificadas em 

pequenas e microempresas. No Brasil alguns critérios são utilizados para definir essas 

empresas. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2003, p.17), esse 

conceito sofre algumas variedades quanto aos seus critérios: 

 

 

Não há unanimidade sobre a delimitação do segmento das micro e pequenas 

empresas. Observa-se, na prática, uma variedade de critérios para a sua 

definição tanto por parte da legislação específica, como por parte de 

instituições financeiras oficiais e órgãos representativos do setor, ora 

baseando-se no valor do faturamento, ora no número de pessoas ocupadas, 

ora em ambos. A utilização de conceitos heterogêneos decorre do fato de que 

a finalidade e os objetivos das instituições que promovem seu 

enquadramento são distintos (regulamentação, crédito, estudos, etc.). 

 

 

Desta forma, não existe unanimidade em relação à definição da micro e pequena 

empresa quanto aos critérios estabelecidos, uma vez que os três principais conceitos mais 

utilizados visam atender objetivos específicos. Toma-se, por exemplo, o critério adotado pela 

Lei Geral para a Micro e Pequena Empresa, que: 

 

 

Considera como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte a sociedade 

empresária ou simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 

empresário com receita bruta anual de até R$ 360.000,00 (microempresa) ou 

entre R$ 360.000,01 e R$ 3.600.000,00 (empresa de pequeno porte) 

(SEBRAE, 2014). 

 

 

Este conceito é muito utilizado atualmente, no entanto, como já mencionado 

anteriormente, os conceitos adotados irão depender dos interesses e dos objetivos das 

instituições envolvidas. Todavia, em nível de comparação, o Serviço Brasileiro de Apoio às 
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Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) define essas empresas de acordo com o número de 

funcionários, de modo que, a micro empresa apresentaria um total de pessoas ocupadas na 

indústria e construção de até 19 funcionários e no comércio e serviços, de até 09 funcionários. 

Com relação à pequena empresa, os números apresentados são os seguintes: na indústria e 

construção de 20 a 99 funcionários e no comércio e serviços, de 10 a 49 funcionários 

(SEBRAE, 2010). 

No entanto, ressalva-se que a classificação das Micro e Pequenas Empresas (MPE’s) 

por números de pessoas ocupadas não leva em consideração as diferenças entre atividades 

com processos distintos, uso intensivo de tecnologia da informação (internet, e-commerce, 

etc.), assim como forte presença de mão de obra qualificada, o que pode implicar que algumas 

atividades neste setor apresentem um volume de negócio bastante elevado, assim como um 

número reduzido de funcionários.  

Desse modo, a exposição dos conceitos de micro e pequena empresa são importantes 

no referido estudo, à medida que, este encontrou em campo situações em que essas definições 

são importantes na hora de identificar em qual dos circuitos essas empresas pertencem, muito 

embora, esse fato não tenha tanta relevância no que se refere a cada um dos circuitos, pois as 

variáveis são muitas, porém, nem todas serão utilizadas a nível desse estudo.  

Para diferenciar as empresas que compõem os dois circuitos da economia é 

importante se ater em variáveis como a organização e a tecnologia, principalmente, sem 

perder de vista outras, também importantes, como a informação, o consumo, a publicidade e 

as finanças. Algumas variáveis estão mais presentes no circuito superior, sem, no entanto, ser 

regra geral. A publicidade, por exemplo, também se faz presente no circuito inferior, embora 

a qualidade e o seu alcance não seja o mesmo. Em ambos os circuitos a publicidade têm 

alcance diferenciado no que se refere a sua área de abrangência e também em relação ao 

consumo.  

Foi com base nos referenciais teóricos anteriormente discutidos que elaborou-se a 

leitura do Bairro da Ribeira a luz da teoria dos dois circuitos da economia urbana. 
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3 A URBANIZAÇÃO DE NATAL E O BAIRRO DA RIBEIRA 

 

 

Natal está localizada no litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se 

da cidade mais importante do Estado pelo seu papel de capital, além de ser o núcleo central da 

Região Metropolitana de Natal (Mapa1) juntamente com mais dez municípios: Ceará-Mirim, 

Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, 

São José de Mipibu, Maxaranguape e Vera Cruz (Anuário Natal 2011/2012). 

 

Mapa 1 – Região Metropolitana de Natal 

 
Fonte: IDEMA (2006); IBGE (2008). 

Elaboração: Luzimar Pereira da Costa (2013).  
 

 

A Região Metropolitana de Natal (RMN) compreende uma área metropolitana de 

formação recente, institucionalizada em 1997. No Rio Grande do Norte (RN), a RMN se 

constitui no espaço mais dinâmico, em virtude de apresentar as melhores condições sob o 

ponto de vista social e econômico em relação às outras regiões do estado. Conta atualmente 

com uma população 1.351,004 habitantes (IBGE, 2010). Além disso, a RMN apresenta uma 

maior e melhor estrutura no que se referem aos serviços e comércios, de modo que, Natal 
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apresenta-se como o espaço mais dinâmico dentre os que a compõem. Segue-se com alguns 

aspectos sobre a sua urbanização e o Bairro da Ribeira.  

 

3.1 NATAL: DOS FRAGMENTOS DE SUA HISTÓRIA AOS CAMINHOS DA 

URBANIZAÇÃO 

 

O Município de Natal possui uma área de aproximadamente 168,53 km² e as 

seguintes coordenadas geográficas: 5º 47’ 42” de latitude sul e 35º 12’ 34” de longitude oeste 

(Mapa 2). Limita-se ao Norte com o município de Extremoz; ao Sul com o município de 

Parnamirim; a Leste com o Oceano Atlântico, e a Oeste com os municípios de Macaíba e São 

Gonçalo do Amarante. Segundo dados do IBGE (2010), a população total do Município de 

Natal é de aproximadamente 803.739 habitantes e a densidade demográfica é de 4.808,20 

(hab./km²). A taxa de urbanização é 100% urbana. Divide-se em quatro Zonas 

Administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste (Mapa 2). 

 

Mapa 2 – Divisão das Regiões Administrativas de Natal/RN 

 
Fonte: IDEMA (2006); IBGE (2008). 

Elaboração: Lúcia A. Araújo (2013). 
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De acordo com registros históricos a cidade surgiu nas imediações da atual Praça 

André de Albuquerque mais precisamente no bairro da Cidade Alta. As dunas, o rio e o mar 

abraçavam a cidade que surgia. Cascudo (1980, p. 31) assim a descreve: “[...] o chão elevado 

e firme à margem direita do rio [...] compreende um pequeno platô da colina que sobe pela 

rua Junqueira Aires e desce pela avenida Rio Branco até o Baldo, praça Carlos Gomes [...]”. 

Assim era o referido platô “[...] alto e firme procurado por Jerônimo d’Albuquerque em 

dezembro de 1599 [...]” (CASCUDO, 1980, p. 124). Nos dias atuais essa área abrange a Praça 

André de Albuquerque, passando por Petrópolis, Tirol, a Praça Pedro Velho e a Avenida 

Hermes da Fonseca (Fig. 1). 

 

Figura 1 – Praça André de Albuquerque em Natal/RN 

 
Fonte: SEMURB (s/d). 

 

No que se refere ao seu fundador, uma trilogia de nomes envolvem a questão: 

Jerônimo de Albuquerque, Mascarenhas Homem e João Colaço. Assim, há controvérsias 

quanto a quem teria fundado a cidade. Na verdade, não existem documentos precisos sobre 

essa questão. O que existe, de fato, são suposições. Porém, todos os historiadores, são 

unânimes em afirmar que o fundador teria que ser o capitão-mor da época. Contudo, é 

importante a ressalva de que naquele período, três capitães-mores se prestavam a esse papel. 

Deste modo, é uma questão polêmica e que não cabe neste estudo discutir tal assunto, apenas 

mencioná-lo (PAULINO, 1999). 

Outrossim, a cidade também sofreu mudanças em seu nome, fato que ocorreu no 

século XVIII, em decorrência da invasão holandesa. Em consequência dessa ocupação, Natal 

foi rebatizada com o nome de Nova Amsterdã e, simultaneamente, a Fortaleza dos Reis 
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Magos, passou a se chamada de Castelo de Ceulen. Todavia, já em 1654, após a expulsão dos 

holandeses, ambos retornaram os seus nomes originais. 

A cidade, que inicialmente prestou-se ao papel de defesa da Capitania do Rio 

Grande, teve nos seus primeiros anos de ocupação uma expansão demográfica e urbanística 

pouco significativa. Conforme discorre Cascudo (1980, p. 37), “[...] cidade apenas no nome. 

Uma capelinha de taipa forrada de palhas [...]”. Esta passagem se refere ao período vivido 

pela cidade entre 1559-1633. Segundo Cascudo (1980), o período que culminou com o 

domínio holandês, “despovoou e espavoriu” a população (CASCUDO, 1980, p. 74). Isso 

explica em parte, a pequena demografia de Natal naquele período, contudo, o baixo 

crescimento populacional se perpetuou até a fase que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. 

No dizer de Bezerra (2005, p. 78) “no período compreendido entre a sua fundação, em 1599, 

até o início do século XX, a cidade apresentou um crescimento urbano pouco expressivo, não 

obtendo um desenvolvimento econômico considerável [...]”. 

 

Figura 2 – Rua Dr. Barata e antiga Av. Junqueira Aires, respectivamente, na Ribeira 

 
 Fonte: SEMURB (s/d).  

          

Diante deste quadro e conforme Nascimento (2011, p. 57), “somente por volta do 

século XVIII é que a cidade passa a adquirir suas primeiras fisionomias. O núcleo urbano, [...] 

era formado por apenas dois bairros, a Cidade Alta e a Ribeira [...]”. Todavia, em meados do 

século XX, a cidade de Natal não passava de “uma pequena aldeia, pois, a maior parte de sua 

população, se concentrava no alto da colina que, na atualidade, constitui a Cidade Alta [...]”. 

(NASCIMENTO, 2011, p. 57).  Sendo assim, este pequeno aglomerado se constituiria nos 

primeiros sinais de concentração populacional da cidade, sem apresentar grandes alterações 

na sua forma pois, segundo Nascimento (2011), tratava-se de um quarteirão urbano, composto 
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basicamente por uma grande praça, tendo no centro a Igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Apresentação, que somados a mais duas igrejas, além da casa do governador, da casa de 

Câmara Cascudo e da Cadeia Pública da cidade, completavam o cenário da época. 

Não obstante, a organização socioespacial da cidade foi gradativamente tomando 

forma, na medida em que cresciam as atividades no setor de serviços na capital. O fato de 

Natal ter se tornado o local de entreposto comercial dos produtos agrícolas vindos do interior 

que se destinavam ao comércio externo também contribuiu com esse crescimento. 

Acrescenta-se a isto, o fato desta, tornar-se também um centro administrativo, pelo seu papel 

de capital do Estado (COSTA, 2000; NASCIMENTO, 2011). Deste modo, a cidade de Natal 

desde o princípio da sua história, sempre teve uma relação muito forte com o comércio e os 

serviços, uma vez que, o setor industrial pouco contribuiu com o crescimento econômico da 

cidade.  

 A partir da década de 1950, a cidade passou por transformações econômicas e 

sociais que influenciaram de fato a dinâmica do seu espaço urbano (Fig. 3). Segundo Costa 

(2000), tais transformações estão associados as medidas de âmbito político e privado que se 

estabeleciam em escala nacional e, por conseguinte,  refletiram também na urbanização de 

Natal.  Entre as medidas citadas por Costa (2000), pode-se enumerar: a criação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em 1559; o Programa 

Habitacional implantado pelo governo do Estado, em 1963; a criação do Distrito Industrial de 

Natal (DIN), em 1975; o crescimento do setor terciário, no final da década de 1970 e começo 

de 1980, também a chegada do Petróleo Brasil S/A (Petrobrás) e, por último, a atividade 

turística já no final da década de 1980 e princípio de 1990. Percebe-se que essas atividades 

juntamente com os incentivos criados a nível regional tiveram um peso significativo na 

organização espacial da cidade e, consequentemente, no seu processo de expansão urbana. 

Destarte, a urbanização de Natal deve ser compreendida a luz da urbanização 

brasileira no que se refere aos processos que a desencadeou. Pode-se enumerar no Brasil 

alguns dos fatores que incrementaram o crescimento da população urbana, entre eles, os 

grandes deslocamentos populacionais campo-cidade, a expansão do espaço urbano e as 

transformações decorrentes da modernização imposta pelo processo da divisão do trabalho. 

No entanto, Costa (2000) alerta que uma análise da urbanização brasileira deve levar 

em conta alguns aspectos como as desigualdades regionais, a herança histórica de cada região 

e de cada cidade, além da dinâmica de suas economias, pois os processos históricos são algo 

peculiar e, obviamente, isto acarretará um desenvolvimento diferenciado.  
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Figura 3 – Praça André de Albuquerque plano inferior à direita s/d e a esquerda o Baldo e Av. 

Rio Branco  

   
Fonte: SEMURB, foto à esquerda s/d. À direita anos 1950.  
 

            

A urbanização de Natal apesar de apresentar alguns traços semelhantes a outras 

cidades do Brasil e do Nordeste, visto que sua urbanização apresenta alguns aspectos que lhes 

são peculiares. Um exemplo disso foi o grande crescimento vegetativo e o intenso movimento 

migratório oriundo do interior e de estados vizinhos, tendo como principal fator as secas que 

assolaram o semi-árido e, de outro, por esta ser naturalmente um centro de atração para essa 

população de migrantes devido a sua condição de capital do estado (COSTA, 2000). 

 É importante ressaltar que, em Natal, a urbanização se tornou mais evidente a partir 

do período que prossegue a Segunda Grande Guerra Mundial, fato que “[...] está relacionado 

ao papel que a cidade desempenhou nesse momento por ocupar uma posição geográfica de 

destaque no continente, sendo escolhida como local estratégico para as tropas aliadas 

envolvidas no conflito” (COSTA, 2000, p. 97).  

Paralelamente, no pós-guerra, o país também passou por mudanças importantes. O 

território brasileiro marchou para uma maior integração entre suas regiões graças aos 

investimentos em vias de transportes e infraestruturas e novas técnicas que viabilizariam as 

substituições de importações que, posteriormente, criou as bases financeiras para as novas 

relações sociais e econômicas no país.  

Por conseguinte, o Brasil se inseriu cada vez mais na divisão internacional do 

trabalho, atraindo para o seu território os agentes econômicos e a presença de atividades 

modernas nas grandes cidades. Sabe-se, no entanto, que essa divisão não atingiu todas as 

regiões do país da mesma forma, tampouco o interior de um mesmo espaço urbano. Ambos os 
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espaços são passíveis de diferenças tanto em relação às atividades que se estabelece em cada 

lugar quanto nas relações que coexistem em função dessas atividades. Assim, determinadas 

áreas se especializaram em atividades modernas e noutras a modernidade foi menos visível, 

predominando as atividades ditas não-modernas. 

 Santos (2008, p. 58) evidencia que “nas zonas onde a divisão do trabalho é menos 

densa, em vez de especializações urbanas, há acumulações de funções numa mesma cidade e, 

consequentemente, as localidades do mesmo nível, incluindo as cidades médias [...]”.  Para o 

referido autor, este é um exemplo bem característico do Nordeste brasileiro. Conforme Santos 

(2008, p. 58), “[...] hoje cada cidade é diferente da outra, não importa o seu tamanho, pois 

entre as metrópoles também há diferenças”.  Cabe, todavia, não desprezar o fato de que o 

espaço é constantemente influenciado pelas enormes disparidades geográficas e individuais 

(SANTOS, 2008).  Ocorre assim, uma seletividade espacial que segundo Santos (2008), se 

coloca tanto no plano econômico quanto social.  

Em Natal, ao que tudo indica, essa seletividade espacial foi evidenciada há algum 

tempo. Um exemplo da seletividade de âmbito social surgiu juntamente com os primeiros 

projetos de modernização da cidade com a construção do bairro “Cidade Nova”, no início do 

século passado (1901), que correspondem os atuais bairros de Tirol e Petrópolis. Na verdade, 

sua criação constituiu-se na primeira forma de ordenamento urbano de Natal e sua ocupação 

destinava-se as famílias abastadas da época. Segundo Cascudo (1980, p. 335), “a ligação 

Petrópolis-Tirol constitui o próprio plano urbanístico”. Por outro lado, a Avenida Hermes da 

Fonseca e a Avenida Senador Salgado Filho, ligariam a cidade de Natal através destes bairros 

a outros bairros da cidade e também a Parnamirim e tiveram um papel muito importante na 

expansão da cidade (CASCUDO,1980).  

Os referidos bairros (Tirol e Petrópolis) ainda hoje são ocupados pela elite da cidade 

e não perderam o seu papel de importância como uma das principais vias de acesso ao 

Aeroporto Augusto Severo. Contudo, os antigos casarões que ocupavam a Avenida Hermes 

da Fonseca no sentido Petrópolis-Tirol, estão sendo gradativamente substituídos por 

construções verticais, mas sem perder, o status elitizado.  Reforça-se que, ao longo do seu 

prolongamento, a referida Avenida tornou-se um importante corredor das atividades modernas 

na cidade.  Importantes Shopping centers da foram construídos ao longo do seu 

prolongamento que corta vários bairros da cidade ligando-se em seu trajeto a BR 101 (Figura 

4 e 5). 
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Figura 4 – Bairro Petrópolis em Natal/RN 

 
Fonte: SEMURB, s/d. 

 

 

Figura 5 – BR 101- prolongamento da Avenida Salgado Filho, Natal/RN 

Fonte

: Pesquisa de Campo (2014). 



49 
 

 

A produção e o consumo são dois elementos que servem de parâmetros para explicar 

a seletividade espacial. No que se refere à produção, esta tende a especificar determinados 

espaços de concentração, isto ocorre principalmente quando há uma maior demanda de 

tecnologia. Quanto ao consumo, há uma tendência a uma dispersão no espaço, no entanto, a 

seletividade espacial age como freio sobre essa dispersão, uma vez que a capacidade de 

consumir varia bastante tanto em qualidade quanto em quantidade através do espaço. 

(SANTOS, 2008).  Pode-se dizer que o consumo força uma nova organização econômica no 

espaço diante dos novos gostos, somados aos já existentes e também a necessidade de 

modernizar-se. Diante disto, emerge a teoria dos dois circuitos da economia urbana2 nas 

cidades dos países subdesenvolvidos, responsáveis não apenas pelo processo econômico 

urbano, mas também por sua organização espacial (SANTOS, 2008). 

Com relação à cidade de Natal, nos anos 1958/1959, foi à cidade que teve o maior 

crescimento populacional no Nordeste. Segundo dados do IBGE (2010), em 1959, a cidade 

contava com um total de aproximadamente 195 mil habitantes, contra os 160 mil em 1958. 

Esse crescimento expressivo deu-se em decorrência da seca que assolou o interior do estado 

nos referidos períodos, intensificando os movimentos migratórios para a capital. Por 

conseguinte, foi cada vez mais urgente a necessidade de construção de moradias populares, 

em função do aumento da população urbana. Assim, vários conjuntos habitacionais foram 

sendo construídos, com o objetivo de suprir a crise da moradia que se evidenciava devido o 

crescimento populacional. 

Destarte, nos anos 1950/60 a cidade de Natal recebeu um grande contingente de 

migrantes vindos do interior do estado, conforme citado anteriormente. Assim, já em 1960 

iniciou-se a construção do conjunto habitacional Cidade da Esperança, que teve a sua primeira 

etapa inaugurada em meados da referida década, pelo governador Aluízio Alves, construído 

com o financiamento da agência norte-americana United States Agency for Internacional 

Development (USAID3) em parceria com a SUDENE. Esse conjunto foi construído em duas 

etapas, sendo a última, concluída em 1974. O foi o primeiro conjunto habitacional construído 

em Natal. Desta forma, uma forte pressão populacional, acabaria impulsionando a expansão 

da urbanização da cidade, uma vez que, os espaços mais centrais já se encontravam com uma 

densidade elevada. Em função disto, houve uma forte tendência de que terrenos públicos e 

                                                           
2 A teoria dos dois circuitos da economia urbana desenvolvida por Milton Santos na década de 1970. (ver 

capítulo teórico). 
3 USAID ( Agência dos Estados Unidos) 
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privados sofressem invasões. Na década de 1960 surgiram as primeiras favelas em Natal: 

Brasília Teimosa e Mãe Luiza, sendo esta última um dos atuais bairros da cidade (SEMURB, 

2011/2012).  

Nesse contexto em Natal emergiu a questão do uso e ocupação do solo urbano, pois, 

diante da escassez nas áreas centrais, o preço tendeu a elevar-se cada vez mais. Isso fez com 

que ocorresse uma forte expansão da cidade em direção a sua periferia, principalmente no 

sentido centro-sul e centro-norte, configurando uma ocupação desigual. Assim, os bairros 

periféricos foram sendo gradativamente ocupados por migrantes vindos do interior, e de 

outro, pela população pobre que foi aos poucos sendo expulsa das áreas mais valorizadas da 

cidade. Deste modo, a organização espacial de Natal carrega contradições quanto à sua 

ocupação.  

No decurso das “décadas de 1970/80 acontece, de forma mais evidente, uma 

considerável expansão no que se refere ao território urbano da cidade, este, por sua vez, 

vinculado ao projeto de expansão industrial nordestino, financiado pela SUDENE [...]” 

(NASCIMENTO, 2011, p. 60). Neste sentido, a cidade passou a incorporar no seu espaço 

urbano novas formas, uma vez que, foram agregados novos empreendimentos resultantes dos 

financiamentos oriundos das políticas da SUDENE, na cidade. Assim, em decorrência dessas 

políticas surgiram os distritos industriais de Extremoz e Parnamirim. Por outro lado, a Zona 

Norte de Natal, passaram a agregar em seu espaço vários conjuntos habitacionais entre eles  

Pajuçara, Panatis e Soledade, entre outros (NASCIMENTO, 2011).  

A esse respeito Costa (2000), adverte que enquanto o poder público implantava 

através da Cooperativa de Habitação Popular do Rio Grande do Norte (COHAB/RN), a 

expansão na Zona Norte de Natal com os conjuntos habitacionais para a população pobre, de 

outro, o Instituto de Orientações às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP) e a Caixa 

Econômica Federal (CEF), faziam surgir os conjuntos populacionais compostos “de casas e de 

edifícios destinados à população de melhor poder aquisitivo, localizados principalmente na 

zona sul da cidade” (COSTA, 2000, p.121).  

Diante deste quadro, há de se ressaltar que os serviços públicos e privados também 

passaram a ter uma maior expressividade, pois diante dessas novas aglomerações 

populacionais criaram-se e impuseram-se novas necessidades na periferia da cidade. Assim, 

multiplicaram-se os shopping centers pela cidade, sendo bastante expressivos na Zona Sul de 

Natal.  Por outro lado, os bairros como Alecrim, Cidade Alta e Ribeira, ainda mantém uma 

forte relação com o comércio e os serviços. De fato, é comum na grande cidade essa divisão 

de atividades. Deste modo, pensar a cidade a partir dessa concepção, “[...] significa enfrentar 
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o debate sobre a riqueza e a pobreza que advém desse rendilhado de divisões territoriais do 

trabalho. Ambas, [...] são produto de um período histórico, [...]”. (SILVEIRA, s/d, p. 3). Desta 

forma, em alguns bairros de Natal perdura ainda o comércio tradicional com pequenas lojas 

especializadas em produtos mais populares, em outras lojas, porém, se especializaram em 

produtos caros, como nos bairros de Ponta Negra, Tirol e Petrópolis.   

Conforme Morais (2011, p.7), “a expansão urbana de Natal se deu atrelada a 

expansão de atividades econômicas típicas tanto do circuito superior como do circuito inferior 

da economia”. O referido autor (2011) apontou em sua pesquisa, algumas áreas da cidade que 

passaram a agregar o que ele definiu como corredores, onde é possível identificar nesses 

espaços a predominância de atividades modernas e também atividades típicas do circuito 

inferior. Entre os corredores do circuito superior apontados por Morais (2011, p. 7), estão “o 

eixo que compreende as avenidas Senador Salgado Filho, Engenheiro Roberto Freire, Via 

Costeira, ambas fazendo parte das Regiões Administrativas Sul e Leste e nos bairros de Tirol 

e Petrópolis”. 

Percebe-se por meio desses corredores que a expansão da cidade, que no passado já 

apresentava-se seletivo quanto à distribuição dos serviços, do comércio e ocupação 

residencial, atualmente apenas reforçou este traço. Em decorrência disto, se evidência no 

espaço urbano de Natal a predominância de alguns setores da economia onde é possível se 

perceber a modernidade – a presença do circuito superior - e de certo modo, a exclusão de 

atividades que não se realizou por meio do grande capital – o circuito inferior.  

Contudo, é oportuno especificar que os privilegiados “corredores” foram 

beneficiados pelo grande incentivo à atividade turística. No que se refere à Via Costeira 

(Figura 6) e também no prosseguimento com a Avenida Roberto Freire, no bairro de Ponta 

Negra, por exemplo, encontra-se uma rede de hotéis, restaurantes e moradias modernas, 

vinculados ao circuito superior da economia. 
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Figura 6 – Via Costeira em Natal/RN 

 
     Fonte: Pesquisa de Campo (2014). 

 

Outrossim, o eixo que inclui a Via Costeira e o prolongamento da Avenida 

Engenheiro Roberto Freire caracteriza-se como uma economia diversificada, principalmente 

em função das atividades turísticas no local. Assim, a presença de uma franca rede hoteleira, 

na área, atrai as atividades voltadas para esse setor, entre elas restaurantes, agências de 

viagens, agências de câmbio, locadoras de veículos, boates, entre outros.  

 A presença do circuito superior nessa área, não se limita as atividades voltadas para 

o setor turístico, embora estes tenham se beneficiado da infraestrutura criada a partir dessa 

atividade, uma vez que na Avenida Engenheiro Roberto Freire encontram-se agências 

bancárias, redes de supermercados, universidades, lojas de móveis e de construções, shopping 

centers, concessionárias de veículos, corretoras de imóveis, entre outros (Figura 7). 

Porém, mesmo nesses espaços seletivos dominados pelas atividades do circuito 

superior, surgem possibilidades para as atividades do circuito inferior. O artesanato é um 
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exemplo evidente de tal afirmação, pois ao longo da Avenida Engenheiro Roberto Freire, 

existem dois shoppings voltados para esse segmento, além de uma feirinha permanente no 

local, alimentada pelo fluxo turístico.  

 

Figura 7 – Av. Engenheiro Roberto Freire em Natal/RN 

 
Fonte: Pesquisa de Campo  (2014). 

 

Por outro lado, a atividade turística, também incrementou o capital imobiliário do 

circuito superior na Avenida Engenheiro Roberto Freire e no seu entorno. Ressalta-se que 

essa atividade que tomou um grande impulso nos anos 90 do século passado em Natal, tem 

provocado uma larga expansão urbana, sobretudo, na Zona Sul, onde o processo de 

verticalização é intenso. Na Zona Norte esse processo é ainda muito incipiente, 

contrariamente, multiplicam-se as construções horizontais. A cidade espraia-se sobre a sua 

área metropolitana, totalizando no conjunto uma população de 1 385,186 habitantes  Todavia, 

os bairros de Ponta Negra, Capim Macio, Neópolis, nos últimos anos, tiveram um grande 

crescimento populacional o que representou uma larga expansão cidade no sentido sul e, 

oportunamente, contribuiu para que outros municípios da área metropolitana também 

crescessem (IBGE, 2012). 
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Destarte, diante deste quadro de expansão urbana, segundo o IBGE (2010) Natal 

possuía em 2010 uma população em torno de 803.739 habitantes distribuídos em 36 bairros 

das quatro Zonas Administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste.  A Zona Leste de Natal é 

formada por 12 bairros, sendo a de maior número a saber: Santos Reis, Rocas, Praia do Meio, 

Cidade Alta, Petrópolis, Areia Preta, Mãe Luiza, Alecrim, Barro Vermelho, Tirol, Lagoa Seca 

e Ribeira. Este último será alvo de análise a seguir.  

 

3.2  A URBANIZAÇÃO DA RIBEIRA E O SEU PAPEL COMO BAIRRO COMERCIAL 

 

O Bairro da Ribeira está localizado na Zona Administrativa Leste de Natal/RN, 

abrange uma área de 94,39 ha, conta um total de 2.2314 residentes (ANUÁRIO NATAL, 

2013). Apesar de ser um dos bairros mais antigos é um dos menos populosos dessa zona, 

apresenta uma densidade demográfica de 23,63 hab./ha.5 O bairro se limita a Norte com o 

bairro de Santos Reis, a Sul com o bairro da Cidade Alta, a Leste com os bairros das Rocas e 

Petrópolis e a Oeste com o estuário do Rio Potengi (Mapa 3). 

No que se refere a estrutura, o bairro está entre os mais equipados. No entanto, 

apesar da cidade de Natal ter no comércio e nos serviços o ápice de suas atividades 

econômicas, o bairro da Ribeira já não apresenta o mesmo desempenho de outrora, quanto as 

atividades comerciais. Os serviços ainda respondem por 57,83% de suas atividades 

(ANUÀRIO NATAL, 2011/2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Baseado na estimativa do IBGE, 2012. 
5 Baseado na população estimada do IBGE, 2012. 



55 
 

Mapa 3 – Bairro da Ribeira em Natal/RN 

 
Fonte: IDEMA (2006); IBGE (2008). 
Elaboração: Lúcia A. Araújo (2013). 

               

O Bairro da Ribeira possui atualmente 764 domicílios permanentes e apresentou um 

crescimento da população residente em torno de 0,52 (2000-2010), (IBGE, 2010). Um fato 

curioso é que os domicílios predominantes no bairro são do tipo apartamentos, que 
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corresponde 52,36 % dos imóveis ocupados; 47,51% são de casas e apenas 0,13% em casa de 

vila (IBGE, 2010). No que se refere à ocupação dos domicílios, predominam os imóveis 

particulares, ou seja, os moradores são os proprietários com 58,25% do total.  

Quanto à sua ocupação “distintivamente de outras áreas centrais do país, os imóveis 

de interesse histórico-cultural da Ribeira não se encontram ocupados por população residente 

[...]” (TINOCO; SOBRINHA; TRIGUEIRO 2008, p. 89), e concentram-se em sua parte alta e 

baixa6. As duas áreas de ocupação (alta e baixa Ribeira) estão mais concentradas na Avenida 

Deodoro e na Avenida General Gustavo de Farias, principalmente no que se refere à 

população que reside em construções verticais. 

O bairro apresenta uma boa infraestrutura no que se refere às condições de drenagem 

e pavimentação, ou seja, 100% do local receberam esses beneficiamentos (SEMURB, 2011). 

Na verdade, a infraestrutura do bairro é um fator importante para a manutenção das atividades 

no local, visto que os serviços e as atividades comerciais são, em grande parte, os 

responsáveis pela organização espacial e econômica da Ribeira. 

Desde o início da sua ocupação, o referido bairro teve o comércio como um dos 

pilares da sua organização espacial. Atualmente, segundo dados do SEBRAE (2010), na 

Ribeira predominam os setores de serviços que correspondem a 57,83% de seus 

estabelecimentos. Assim, o setor de serviços, junto com o comércio, tem um papel importante 

na organização espacial da Ribeira desde a sua afirmação como bairro. A função de bairro 

comercial emergiu principalmente no século XIX e se mantém em pleno século XXI. Por isso, 

buscar-se-á fazer um breve histórico de como se deu a sua organização espacial. 

Quanto à origem do nome, decorreu da primeira impressão do lugar tida pelos 

portugueses. De acordo com o MiniAurélio (2008, p. 709), ribeira é atribuída a um curso de 

água, navegável ou não, entre margens próximas, maior que os regatos e menor que os rios; 

pequeno rio, ribeiro. Este é o sentido da palavra ribeira, nome que se dá às terras das margens 

de um rio. Isso posto, os portugueses ao visitarem o lugar pela primeira vez, julgavam estarem 

diante de uma ribeira. Conforme Cascudo (1980), a Ribeira era um lugar pantanoso e 

enlodado de terras baixas, uma campina alagada pelas marés do Potengi.  

Deste modo, a Ribeira nasceria sob a presença do rio e do mar e diante de suas terras 

baixas, uma campina, constantemente alagada pelas marés. Suas terras foram provavelmente 

                                                           
6 Denominado como Alta Ribeira inicia-se no cruzamento da Rua Juvino Barreto com a Avenida Deodoro da 

Fonseca, onde se localiza o edifício Chácara. Outro, a partir Edifício Rio Mar no sentido Deodoro da Fonseca até 

a sua divisa com o bairro das Rocas. Este setor abrange uma porção da Ribeira Alta, assim como toda a sua área 

antiga, parte baixa, Ribeira Baixa. Por último, o setor que abrange a comunidade do Maruim, no limite com o 

bairro das Rocas (Tinoco; Sobrinha e Trigueiro, 2008). 
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ocupadas a partir do século XVIII, por chácaras e fazendas. Alguns nomes estão relacionados 

à sua ocupação. Assim em 1603 “junto á lagoa da campina, Jorge de Araújo possuía uma 

olaria que não funcionava cinco anos depois” (CASCUDO, 1980, p. 131). Mais tarde, em 

1604, sempre a margem do Potengi, Manuel Rodrigues também adquiriu de Jerônimo de 

Albuquerque, então capitão-mor no período, braças de terras. No mesmo período, o vigário de 

Natal, Padre Gaspar Gonçalves da Rocha, também tinha uma aquisição de trezentas braças na 

“campina junto a esta cidade” (CASCUDO, 1980, p. 132). Posteriormente, outros nomes 

foram se apossando de terras no lugar. 

O seu povoamento aconteceu lentamente durante o século XVIII, assim como era 

lento o crescimento da cidade no mesmo período. Deste modo, as primeiras casas da Ribeira 

se estendiam em torno das ruas Dr. Barata, Chile e General Glicério. No princípio de sua 

ocupação, a Ribeira era praticamente habitada pelos guardas dos antigos armazéns que 

vigiavam as mercadorias que chegavam de Pernambuco, enquanto que, até então, o bairro da 

Cidade Alta, abrigava as residências e o comércio da cidade (CASCUDO, 1980). 

Durante o século XVII e, provavelmente, até meados do século XIX, a Ribeira era 

habitada pela população mais pobre. Talvez, este fato, tenha levado em conta às condições 

geográficas do bairro. Assim, o difícil acesso entre a Ribeira e a Cidade Alta seria 

naturalmente um fator de repulsão da população naquele período, devido as suas condições 

insalubres e pantanosas que sofriam constantes alagamentos. Por está situado em terras baixas 

e sem um mínimo de infraestrutura urbana, naquela época a Ribeira não atraia a população 

das classes sociais mais favorecidas.  

Segundo Cascudo (1980, p. 134), “os dois núcleos tinham vida quase independente 

pela distância. Durante a noite nenhum cidadão da Cidade Alta afrontaria os descampados da 

Ladeira, [...], para ir bisbilhotar pela Ribeira, sombria e triste”. Assim sendo, as condições 

naturais, além da falta de um caminho seguro, impedia uma maior proximidade entre os dois 

bairros, motivo pelo qual, se mantinham, de certa forma, mais isolados. Contudo, a estrada 

que dava acesso a Ribeira, via Rua da Conceição na Cidade Alta até a Igreja de Bom Jesus,  

no Bairro da Ribeira, em 1789, foi aos poucos mudando esse quadro. 

 No entanto, é possível avaliar que o bairro da Ribeira teve um papel importante no 

que diz respeito à produção do espaço urbano de Natal, pois juntamente com a Cidade Alta 

formaram os primeiros aglomerados da cidade. Assim, a Ribeira começou a emergir como um 

espaço voltado para as atividades comerciais e os serviços. Nascimento (2011, p. 63) 

menciona o fato de que já a partir de 1850, “prédios de pedra e cal e muitos armazéns 

começam a surgir no bairro, indicando, desta forma, a forte presença do comércio do açúcar, 



58 
 

algodão, tecidos e pescados [...]”. Desta forma, pode-se atribuir, que a demanda desses 

produtos durante esse período, propiciou as primeiras articulações para a construção do Porto 

de Natal e, por conseguinte, viabilizou o papel da Ribeira como um espaço com atributos para 

as atividades comerciais. Desta forma, a construção do Porto de Natal, localizado no bairro, 

teria um papel muito importante na produção espacial daquela área. Todavia, o referido porto 

ganha relevância apenas no século XX, mais precisamente em 1932, em função da 

inauguração de suas primeiras instalações.  

No entanto, o status social da Ribeira ganhou relevância ainda em 1870, com a 

transferência da sede do governo da Cidade Alta para o referido bairro, feita pelo então 

presidente da província Pedro de Barros. A sede se abrigou em um sobrado na rua do 

Comércio, atual rua Chile. Este acontecimento aliado a outros, foram gradativamente atraindo 

a população mais abastada da cidade para o local. Assim, o bairro passa a fomentar um 

crescimento econômico e, de certo modo, agregar a elite potiguar. Pode-se, perceber, que o 

local anteriormente, “disperso e isolado”, passa a ocupar uma posição de destaque no cenário 

da cidade. 

A cidade de Natal também foi beneficiada pelo transporte ferroviário ainda no século 

XIX, tendo as suas instalações localizadas nas mediações da Praça Augusto Severo, no Bairro 

da Ribeira. Pode-se afirmar que a introdução do transporte ferroviário no estado, decorrente 

das imposições oriundas da divisão internacional do trabalho no Brasil, de certo modo, 

favoreceu ainda mais o desenvolvimento espacial da Ribeira atraindo novas atividades 

comerciais e também hoteleiras, visto que, o bairro passa a ser a porta de entrada para os 

comerciantes e pessoas vindas de outros estados, para Natal. Contudo, é importante lembrar 

que a introdução do transporte ferroviário no Nordeste teve como propósito atender à 

demanda da cana-de-açúcar, do fumo e do algodão que se destinavam ao mercado externo. 

Estas ferrovias partiam dos portos de Salvador e Recife e se estendiam pelo o interior do 

Nordeste.  

Com efeito, a chegada do transporte ferroviário em Natal, contribuiu muito para o 

desenvolvimento das atividades comerciais no Bairro da Ribeira, visto que, pouco a pouco 

suas formas espaciais, começaram a ganhar impulso, a começar pela construção da Estação 

Ferroviária na Praça Augusto Severo, em 1881 (Figura 8). Desse modo “[...] a chegada da 

ferrovia, mesmo no final do século XIX, configura-se também como um importante agente 

revelador da importância e da valorização do bairro da Ribeira como centralidade comercial e 

porta de entrada da Capital Potiguar” (CORDEIRO, 2011, p. 12). 
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Assim, o entorno da Praça começou a agregar estabelecimentos comerciais, serviços 

e novas oportunidades de negócios. Deste modo, articularam-se, a partir de então, outras 

situações que favoreceu e fomentou as novas oportunidades de atividades no bairro. Há, de 

fato, um convite ao movimento de pessoas e de mercadorias. Através dessas articulações “o 

espaço urbano ganha unidade, originando um conjunto articulado cujo foco de articulação tem 

sido o núcleo central da cidade que, entre outras funções, realiza as de gestão das atividades” 

(CORRÊA, 2010, p.147). O bairro da Ribeira passa a exercer uma centralidade econômica na 

cidade, guiada pelo crescimento das atividades comerciais e dos serviços e também pela 

articulação dessas atividades com o movimento de pessoas no local. 

 

Figura 8 – Aspecto da Antiga Estação Ferroviária de Natal e a CBTU no Bairro da Ribeira 

 
 Fonte: Figura à esquerda (SEMURB, s/d). Figura à direita (PESQUISA DE CAMPO, 2013). 

 

Conforme Nascimento (2011, p. 63), “[...] aos poucos a Ribeira vai crescendo e 

desenvolvendo-se, estendendo-se seus limites para a Zona Leste, atingindo áreas, onde se 

encontra o bairro das Rocas [...]”. Percebe-se que esse crescimento do bairro, impulsionou a 

ocupação de áreas vizinhas. Porém, o bairro ganhou um novo impulso durante o período que 

culminou com a Segunda Guerra Mundial, quando abrigou militares vindos dos Estados 

Unidos.  
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O Grande Hotel, na Ribeira, teve um papel muito importante, visto que era o 

principal hotel da cidade naquele período e hospedou a elite dos oficiais estrangeiros. Nas 

suas proximidades, devido a grande presença dos americanos, improvisavam-se atividades 

comerciais dos mais variados tipos. “[...] Havia também vendedores que ofereciam, desde a 

renda do Ceará até facas de ponta de Campina Grande” (MELO, 2003, p. 114). Desta forma, o 

comércio se intensificou assim como cresceram outras atividades relacionadas ao 

entretenimento tais como bares, cassino, casas noturnas e também as atividades relacionadas 

os carros de alugueis. Segundo Melo (2003, p. 113) “[...] na rua Dr. Barata, durante o dia, 

podiam ser vistos generais de 4 estrelas, a bela artista de Hollywood – Kay Francis [...] o rei 

da Arábia, o comerciante Joe Boca Larga e Buster Gordon [...]”. Todo esse fluxo de pessoas 

fazia com que as atividades comerciais fossem impulsionadas, as vendas cresceram e atraíram 

comerciantes vindos também de outros estados.  Desta forma, o bairro da Ribeira, viveu um 

período intenso não em termos de somente no crescimento das atividades comerciais e nos 

serviços, como também nas relações sociais que se estabeleciam entre a população local, 

migrantes e estrangeiros. 

 Em meados da década de 1960, o bairro perseguiu com a sua tendência ao comércio 

e aos serviços. Abrigava as principais vias de transportes da cidade, tais como a Estação 

Rodoviária, a Estação Ferroviária e também o Porto de Natal, fato que contribuiu para que o 

bairro centralizasse algumas atividades como construção civil, oficinas, além dos serviços 

relacionados às atividades econômicas e também de infraestrutura urbana.  

 Somente a partir da década de 1970 emerge um novo período no processo de 

construção do espaço urbano de Natal, marcado por atividades modernas que vão redefinir 

sua organização (SILVA; GOMES, 2007). O bairro da Ribeira, até então ainda comandava 

muitas atividades comerciais e de serviços, juntamente a Cidade Alta e Alecrim.           

A década de 1980 foi marcada pela construção do Hiper Bompreço e da Via Costeira 

que expandiram as atividades do setor terciário na cidade e impulsionaram o crescimento 

urbano. Em 1990, a expansão turística continuou fomentando o crescimento de atividades 

nesse setor, principalmente no eixo Via Costeira-Ponta Negra, de modo que essa expansão 

propiciaram novas centralidades na cidade. Dessa forma, o bairro da Ribeira, passa a viver um 

período de dispersão de algumas de suas atividades, uma vez que, até a década de 1970, na 

ausência de hipermercados, o referido bairro centralizava as grandes compras de alimentos, de 

modo que, “as compras eram feitas na Ribeira, na Subsistência do Exército e na Cidade Alta, 

na Cantina Letière ou Chaves, pela ausência de supermercados” (MEDEIROS E SILVA, 

2013). 
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Diante do exposto, na década de 1970, o bairro da Ribeira ainda comportava grandes 

estabelecimentos comerciais nesse setor, tais como mercearias, armazéns que funcionava 

também como centro de distribuições desses produtos, pois armazenam grandes quantidades 

de mercadorias. A expansão urbana de Natal, a partir desse período, foi provocando o 

esvaziamento das grandes atividades no local.  

Porém, outros fatores estão associados à desvalorização da dinâmica social e 

econômica do bairro da Ribeira. Duas situações parecem apontar para isso: a crise dos 

transportes marítimos, ferroviários e, posteriormente, a desativação do terminal rodoviário no 

local. Com relação ao primeiro, deu-se em função das várias tentativas frustradas de 

modernização do Porto, o que influenciou diretamente sobre algumas atividades dependentes 

desses serviços.  

Com efeito, para Cordeiro (2013, p. 5), “essa crise estendeu-se até 1990, após várias 

tentativas frustradas dos governantes, como também sob os protestos dos produtores 

potiguares para a reabertura [...]”.  Diante disso, de acordo com o pensamento da mesma 

autora, algumas atividades relacionadas a esse setor, que se localizavam principalmente na 

Rua Chile declararam falência, mudaram de ramo ou transferiram-se para outros locais da 

cidade (CORDEIRO, 2013). 

Após a Segunda Guerra Mundial, os transportes ferroviários também entraram em 

crise em Natal ao mesmo tempo em que se expandiam os transportes rodoviários que 

gradativamente, passaram a substituir os ferroviários. Esse processo ficou mais evidente a 

partir dos anos 1970, com a modernização da cidade através de várias obras de acesso e a 

construção de órgãos públicos que passaram a comandar a sua organização espacial, 

evidenciando o seu processo de urbanização e criando novos espaços de produção e de 

serviços.   

O transporte rodoviário, em um primeiro momento, contribuiu para reforçar a 

organização espacial da Ribeira, uma vez que o terminal rodoviário foi construído no referido 

bairro com o propósito de redimensionar suas atividades econômicas e sociais, conforme 

Cordeiro (2013, p. 8): 

 

 

[...] as rodovias foram sendo paulatinamente implantadas no estado do Rio 

Grande do Norte, essas estradas serviam tanto para o escoamento de 

mercadorias quanto para o transporte de passageiros, o que acabou gerando 

novas necessidades. Com o grande fluxo de ônibus que circulavam no 

período em questão, surgiu a necessidade de construir em Natal uma estação 

rodoviária que atendesse à população local. Ciente dessa realidade, o então 

prefeito da cidade Djalma Maranhão (1960-64) decidiu construir o 
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estabelecimento no bairro da Ribeira. A escolha da Ribeira para sediar a 

estação rodoviária foi considerada como uma das primeiras medidas de 

revitalização feitas [...]. 
 

 

Gradativamente o transporte ferroviário foi sendo substituído pelo transporte rodoviário, 

resultante dos incentivos do Governo Federal para a modernização do país. Tratava-se da época do 

lema do Presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, “Crescer cinquenta anos em cinco”. A sua 

introdução em Natal, é reflexo dessa política de modernização adotada no país. Todavia, essa 

iniciativa não alcançou êxito desejado, no caso da Ribeira - atrair novos negócios - uma vez que o 

bairro continuou vivendo um processo de esvaziamento.  

 Durante dezoito anos a rodoviária de Natal se localizou neste bairro. Contudo, diante 

da efervescência dos transportes de passageiros e de uma cidade em expansão, o bairro não 

tinha mais como abrigar a demanda desse terminal que passou a operar na Zona Oeste da 

Cidade, no bairro Cidade da Esperança, a partir de 1981. Atualmente a antiga rodoviária 

Presidente Kennedy, é o destino final dos ônibus urbanos e embarque de passageiros para 

outros municípios da Região Metropolitana de Natal.  

   Com efeito, o deslocamento das atividades anteriores desse terminal, aliado a 

expansão urbana de Natal, contribuiu em parte para que o bairro perdesse a sua vitalidade 

econômica. Esse é o pensamento da população moradora do bairro, que aponta esses dois 

fatores como os principais indicadores de sua decadência nas últimas décadas, conforme 

estudos realizados por Tinoco, Sobrinha e Trigueiro (2008, p. 47): 

 

 

[...] Com o crescimento da cidade, bairros novos foram surgindo e, 

consequentemente, novos centros comerciais também; as galerias e Shopping 

Centers possibilitando outras opções de comércios [...] outro fator 

significativo e unânime apontado pelos moradores é que a saída da 

Rodoviária para a Zona Sul foi um marco nessa decadência. O deslocamento 

da Rodoviária para o bairro da Cidade da Esperança contribui para a “queda” 

do movimento comercial da Ribeira, que estava relacionada às idas e vindas 

dos ônibus interestaduais e municipais, que traziam passageiros e 

movimentavam restaurantes, bares e pousadas. 

 

 

Diante do exposto, percebe-se que o quadro socioespacial e econômico do Bairro da 

Ribeira sofrem alguns impactos a partir dos anos 1960, prolongando-se nas décadas seguintes. 

Os vetores que impulsionaram esse processo de desconcentração das atividades decorrem, 

principalmente, do processo de expansão urbana, uma vez que paralelamente a isso aumenta a 

demanda por outros serviços e comércios. Com relação à transferência da rodoviária para o 

Bairro Cidade da Esperança, houve de fato um grande prejuízo para os pequenos negócios no 
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ramo de alimentos, bares e hotelaria, pois a rodoviária centralizava esses serviços no seu 

entorno. Porém, diante de uma urbanização em evidência, o bairro não teria mais como 

abrigá-la, notificando a premissa de que “a cada momento, cada lugar recebe determinados 

vetores e deixa de acolher muitos outros” (SANTOS, 2006, p. 87).  

Atualmente, assumindo a função de terminal rodoviário para embarque/desembarque 

de passageiros dos transportes intraurbano e também de alguns municípios da área 

metropolitana, esse terminal mantém algumas pequenas atividades no local, tais como 

lanchonetes, postos de recarga de cartão eletrônico de transporte urbano, espaço cultural, 

banca de jornal e tabacaria, entre outros. Com efeito, sob a égide do circuito inferior da 

economia, pode ter havido no local uma reconversão das atividades “[...] a pequena 

quantidade do capital investido permite que o artesão ou o pequeno comerciante mudem de 

atividade sem muito problema, se a conjuntura faz com ele se sinta a necessidade de uma 

reconversão” (SANTOS, 2008a, p. 254). 

 No presente o Bairro da Ribeira possui um bom sistema viário, uma vez que, por ali 

trafegam vários ônibus que ligam o bairro a outras zonas da cidade e também a outros 

municípios da Região Metropolitana de Natal (RMN).  Essa condição de ser bem servido por 

uma rede de transportes tais como o transporte coletivo de ônibus e trens, além dos 

transportes portuários, torna o bairro um lugar atrativo para que alguns serviços essenciais e 

tradicionais atividades comerciais se mantenham neste local, visto que os fluxos de 

transportes permitem uma ampla circulação de pessoas na Ribeira, seja em busca de alguns 

serviços públicos, de algum produto, ou seja, apenas como entreposto de destino para o 

trabalho e ou/moradia. 

No entanto, diante da efervescência dos shopping centers, hotéis e entretenimento em 

outros bairros da cidade tais como Petrópolis, Tirol, Lagoa Nova e Ponta Negra, o bairro da 

Ribeira deixou de ser um espaço atraente para esse tipo de comércio. Assim, ainda que a 

requalificação/revitalização não seja objeto deste estudo torna-se relevante mencioná-lo, pois 

nas últimas décadas, o poder público tem feito várias tentativas nesse sentido. A referida 

revitalização do bairro da Ribeira resulta: 

  

 

[...] de um conjunto integrado de intervenções coordenadas pela Prefeitura, 

através do Instituto de Planejamento Urbano de Natal (IPLANAT), com a 

participação do Poder Público, nos níveis, federal, estadual e municipal, dos 

proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, 

visando à recuperação do bairro da Ribeira, bem como determinadas 

transformações urbanísticas, com a participação dos recursos públicos 

(PREFEITURA DO NATAL, 2014). 
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 Especulava-se que o referido bairro poderia se transformar em um polo turístico e 

cultural, principalmente no Largo da Rua Chile. Aliás, é neste local que acontece o Circuito 

Ribeira, evento organizado pelo Centro Cultural do Sol e pelo Centro Cultural Casa da 

Ribeira, que teve início em março de 2011 com o objetivo de revitalizar o bairro através dos 

eventos culturais que são realizados em parceria com o poder público e a iniciativa privada 

(Fig. 9). 

 

Figura 9 – Circuito Cultural Ribeira 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2014). 

 

O Circuito Ribeira acontece atualmente todo segundo domingo de cada mês e tem 

aquecido a cultura local, além de impulsionar os estabelecimentos ligados ao entretenimento, 

tais como bares, restaurantes e casas de shows. As obras de ampliação do porto e criação do 

terminal pesqueiro contradizem em parte o que se esperava para o local no que se refere às 

atividades culturais e ao comércio relacionado ao entretenimento, “[...] basta ver ações como a 

demolição de parte do edifício do antigo frigorífico de Natal perpetrada pela Companhia 

Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), que poderia ter sido restaurado e adaptado para 

funcionar como terminal de passageiros integrado ao Largo da Rua Chile [...]” 
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(MARANHÃO, 2006, p. 155). Contudo, às atividades comerciais ligados ao setor pesqueiro 

podem sair fortalecidos quando a obra for concluída. 

Na verdade, o fato do Porto está localizado no Bairro da Ribeira, atraiu desde o seu 

princípio um grande número de atividades e serviços ligados ao setor portuário e pesqueiro. 

São oficinas, empresas de pescas, frigoríficos, lojas de produtos para pesca, entre outros. Cabe 

enfatizar que, na época da sua efervescência, que culminou com a Segunda Guerra Mundial, 

ali se encontrava uma grande diversidade de atividades comerciais como livrarias, fábricas de 

cigarros, tabacarias, lojas de calçados, de confecções, de chapéus, casas de modas etc. 

No entanto, com o fim da Segunda Guerra, algumas lojas simplesmente fecharam 

suas portas e outras, ainda se mantiveram no bairro. Porém, grande parte dos estabelecimentos 

comerciais se transferiu para os bairros da Cidade Alta e do Alecrim, principalmente. Desta 

forma, a Ribeira, após esse período, passou a absorver as mudanças decorrentes dos novos 

modelos de produção baseados na ciência, na tecnologia na informação, que redimensionam 

as formas e funcionalidades das cidades. Nesse sentido, Natal passa a incorporar essa nova 

dinâmica no seu espaço urbano. Conforme Santos (2008c, p. 71),  

 

 

[...] é nas cidades que se realiza ou controla, por meio de um terciário 

agigantado e sofisticado, o essencial da atividade. Por isso, a cidade é objeto 

de um processo incessante de transformações que atingem aquelas áreas 

necessárias à realização das atividades modernas de produção e de 

circulação.   

 

 

Assim, a Ribeira fruto desse processo perdeu em parte a funcionalidade que obtivera 

até então, já que “os novos objetos surgem para atender a reclamos precisos da produção 

material ou imaterial, criando espaços exclusivos de certas funções” (SANTOS, 2008c, p. 71). 

Novos espaços de produção e de consumo foram criados em outros bairros da cidade para 

atender a lógica da ciência e da tecnologia, orientados pelos atores hegemônicos que 

produzem o espaço urbano. 

Diante do exposto, há de fato uma relação entre os espaços de produção e consumo e 

o crescimento das cidades, pois à medida que as cidades crescem passam a atrair os setores 

mais dinâmicos da economia urbana. Assim, alguns lugares perdem a sua vitalidade 

econômica ao longo da sua história sem, no entanto, perder a sua função de se reproduzir, 

mesmo que em escala menor. Santos (2008c, p. 345), afirma que “as possibilidades do 

comércio moderno parecem aumentar com o tamanho e o nível funcional da cidade”. Deste 
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modo, multiplicam-se os números de estabelecimentos modernos atraídos pelo maior número 

de consumidores aptos a adquirir os produtos mais modernos do mercado.  

A Ribeira não perdeu sua importância enquanto bairro na escala da cidade, que se 

moderniza. No entanto, destina-se a atender particularmente a outro tipo de consumo que já 

não atende a grande demanda da população de Natal. O bairro atrai atualmente alguns eventos 

culturais, além de sediar o mais tradicional teatro da cidade e o seu patrimônio histórico-

cultural e arquitetônico que entrou na rota turística da cidade, tornando-se praticamente uma 

passagem obrigatória para os turistas que visitam Natal.  

Todavia, a Ribeira também tem um público fiel de potiguares adeptos a sua vida 

noturna. Conforme, Maranhão (2006, p. 27) enquanto não se concretizam as obras de 

revitalização do bairro “[...] seguimos os acordes da Banda da Ribeira e dos muitos e Antigos 

Carnavais, trazendo novas gerações ao Sítio Histórico da Ribeira em meio a estilhaços de uma 

cidade que segue [...]”. Apesar da melancolia expressa na citação acima, são esses eventos 

que tem mantido vivas as lembranças saudosistas dos potiguares em relação ao passado do 

bairro, que teve um papel muito importante na história da cidade.  

Outrossim, não se deve perder de vista o seu papel de bairro comercial haja visto que 

embora tenha perdido muitos estabelecimentos, algumas atividades encontram lá o local 

adequado para se realizar. Um exemplo típico desta afirmação são as atividades portuárias e 

pesqueiras, que praticamente movem o comércio daquele lugar. Alguns desses negócios são 

oriundos da relação entre o porto e o seu entorno. 

Desta forma, não se pode negar o relevante papel que o porto exerce ainda sobre no 

bairro. As várias atividades, como o armazenamento de produtos, fizeram com que surgissem 

armazéns no bairro (mais comuns no passado). Atualmente, a logística do porto é servida por 

grandes conteiners que acondicionam e transportam as cargas em navios. Toda essa logística 

que envolve as atividades portuárias exerceu desde o seu princípio, “[...] as múltiplas 

influências exercidas pela dicotomia porto/hinterlândia, no caso da Ribeira [...]” 

(CORDEIRO, 2011, p. 10). 

Nas proximidades do porto também se encontra o Moinho Potiguar (Fig. 10). É um 

complexo com moderna infraestrutura de qualificação tecnológica e de recursos humanos. 

Trata-se de “um projeto integrado e totalmente automatizado que centraliza um moinho de 

trigo, uma fábrica de massas de alta capacidade de produção e um terminal de grãos a granel” 

(GRANDE MOINHO POTIGUAR, 2008). 
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Figura 10 – Grande Moinho Potiguar na Ribeira 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo (2014). 

 

No que tange as pequenas oficinas, essas também foram ocupando o bairro em 

função das atividades portuárias. Algumas delas fabricando peças para pequenas 

embarcações. Existem outros tipos de negócios no bairro vinculados aos serviços públicos 

federal, estadual e municipal. A quantidade de negócios ultimamente é muito pequena se 

comparados a outros bairros. Segundo o SEBRAE/RN em 2010, o Bairro da Ribeira 

apresentou um percentual de apenas 0,93% no total de negócios relativos ao Município de 

Natal, enquanto o bairro da Cidade Alta, por exemplo, apresentou no mesmo período um 

crescimento de 3,78%.  

Trata-se, portanto de compreender como se dá a dinâmica do espaço urbano, que ora 

favorece novos espaços de produção, ora torna outros espaços menos produtivos, comandados 

pelos seus agentes. Para Corrêa (2011, p. 43) são esses agentes que dotados de “[...] 

interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, portadoras de contradições e geradores de 
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conflitos entre eles mesmos e com outros segmentos da sociedade [...]”, criam as condições de 

se reproduzirem. 

Essa reprodução leva em conta os interesses do capital, que articulados a outros 

interesses sejam econômicos ou sociais, comandam a dinâmica do espaço urbano. De acordo 

com Corrêa (2011, p. 43), “os agentes sociais da produção do espaço estão inseridos na 

temporalidade e espacialidade de cada formação socioespacial capitalista”, sendo esses 

agentes os proprietários fundiários e dos meios de produção, os promotores imobiliários, o 

Estado e os grupos sociais excluídos (CORRÊA, 1995). 

São esses agentes que criam e, de certo modo, impõem as novas necessidades e 

possibilidades sociais e econômicas no espaço urbano. Tudo isso visa atender a lógica 

capitalista, que se renova a cada período histórico.  Assim, os espaços de produção se 

reproduzem em uma temporalidade muito rápida, causando grandes transformações nas 

cidades. Quanto maior for à inserção do capital em um determinado lugar, maiores serão as 

transformações espaciais.  

Diante deste quadro, o Bairro da Ribeira sofre as transformações quanto as suas 

atividades econômicas diante da modernização de alguns setores da economia e da cidade, 

criam-se novos espaços de produção. Porém, nem tudo pode ser visto como fator negativo, 

pois diante da infraestrutura urbana e dos incentivos do poder público em parceria com o 

capital privado visando atrair negócios e reabitar o bairro, já é possível perceber a presença do 

capital imobiliário em muitas construções verticais que espraiam-se no sentido leste, em 

direção ao bairro de Petrópolis (Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Figura 11 – Vista da Verticalização da Ribeira no sentido Petrópolis. 

  
Fonte: Pesquisa de Campo (2014). 

 

Além disso, o bairro também abriga muitas atividades que ocupam os grandes 

galpões, anteriormente ocupados por outros ramos econômicos, como fábricas, armazéns, etc. 

Esses galpões são ocupados por oficinas dos mais variados tipos, caracterizando uma 

tendência desse tipo de negócio no local. Trata-se de aglomerados geralmente formados por 

oficinas e lojas de peças, por exemplo.  

Esses pequenos aglomerados acabam se fortalecendo e se mantendo no bairro, como 

forma de resistência diante da demanda de novos negócios que começam a ganhar impulso 

em Natal, nos últimos anos. Assim, a cidade apesar de abarcar no seu espaço a expansão de 

novas atividades e modernos espaços de produção, também abriga pequenos negócios 

buscando manter o equilíbrio de consumo e produção entre os dois circuitos da economia 

urbana.  

Nessa perspectiva, coexistem no espaço urbano várias divisões do trabalho, que 

apesar de competitivas, também criam relações entre elas. O bairro da Ribeira enquanto escala 

do espaço urbano de Natal, passou a incorporar na sua organização espacial essas relações. 

Sua organização espacial pode ser compreendida na perspectiva dos dois circuitos da 

economia urbana.  

Conforme Santos (2008, p. 43), “não se poderia caracterizar os dois circuitos da 

economia urbana através de variáveis isoladas. Antes, é necessário considerar o conjunto 

dessas atividades”. Desta forma, o que os diferenciam é basicamente a tecnologia e a forma de 
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organização, ou seja, como cada um deles se organiza. Esses circuitos mantem, entre eles, 

relações competitivas, porém se complementam. Assim, ao mesmo tempo, que um pode 

comandar e/ou se beneficiar do outro, não deixam de competir entre eles.  

Santos (2008) evidencia que o circuito inferior tem uma relação de dependência em 

relação ao circuito superior quanto a algumas atividades, tais como os serviços prestados por 

atacadistas e também por transportadores. Assim, os circuitos da economia urbana não 

constituem um dualismo e nem podem ser visto como uma dicotomia urbana, pois se 

encontram interligados por possuírem a mesma origem e o mesmo conjunto de causas 

(CORRÊA, 2011). 

Essa afirmação baseia-se no fato de que a classe média se utiliza dos insumos dos 

dois circuitos, fazendo uma ponte entre os mesmos. Trata-se das articulações que se 

estabelecem entre eles quanto à complementaridade e dependência do circuito inferior na sua 

relação com o circuito superior. 

No que tange ao Bairro da Ribeira, os dois circuitos da economia urbana contribui 

com o quadro atual das atividades e da sua organização espacial.  Nesta perspectiva, será 

traçado um perfil das atuais atividades econômicas como também das relações que se 

estabelecem entre um e outro circuito, apontando-se alguns ramos de negócios que 

predominam naquele bairro. Deste modo, o capítulo a seguir tem o papel de conduzir esse 

estudo sob a ótica da teoria dos circuitos da economia urbana no referido bairro. 
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4 UMA LEITURA DO BAIRRO DA RIBEIRA EM NATAL/RN À LUZ DA TEORIA 

DOS DOIS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA 

 

 

Parte-se inicialmente do reconhecimento dos dois circuitos como essencial para se 

compreender as relações que se travam nas cidades capitalistas nos países subdesenvolvidos 

ante a modernização tecnológica que se evidencia no período pós Segunda Guerra Mundial, 

que se torna mais evidente nas cidades brasileiras a partir dos anos 1970. Para Santos (2008a, 

p. 35), “o período atual diferencia-se dos precedentes por sua capacidade nova de 

revolucionarização”. De acordo com o autor supracitado, a introdução de duas importantes 

variáveis como a informação e o consumo passam a redefinir a transformação da economia, 

da sociedade e da organização do espaço. Principalmente a partir da década de 1970, a cidade 

de Natal também foi influenciada por essas variáveis em decorrência de sua expansão urbana 

e consequente urbanização. Redefinem-se as atividades mediadas por uma seletividade 

espacial comandada pelos agentes hegemônicos da economia urbana, presentes no circuito 

superior. 

Assim, os dois circuitos estão dispostos na organização do espaço urbano, sendo que 

o circuito superior é diretamente resultante da modernização tecnológica, enquanto o outro, o 

inferior, origina-se indiretamente também dessa modernização. O circuito superior é formado 

por atividades que dispõem de certo nível tecnológico para funcionar, já o circuito inferior, ao 

contrário, não necessita do uso de tecnologia, apoia-se, sobretudo, no consumo. Ambos 

encontram no espaço os meios de se reproduzirem, embora o espaço ocupado pelo circuito 

superior seja seletivo. Quanto ao circuito inferior, este se adapta nas franjas dos grandes 

centros urbanos, desde que exista circulação de pessoas e infraestrutura. 

Para Corrêa (2010, p. 73): 

 

 

[...] os dois circuitos, em realidade, não estão isolados ente si. 

Primeiramente, porque a existência de uma classe média que utiliza 

um e outro circuito impede o isolamento. Em segundo lugar porque 

existem articulações de complementaridade e de dependência, 

envolvendo intercâmbios de insumos entre os dois circuitos. A longo 

prazo, entretanto, prevalece a dependência do circuito inferior ao 

superior. 

 

 

A análise acerca da Ribeira será norteada pela teoria dos dois circuitos da economia 

urbana, os resultados obtidos a partir da aplicação dos formulários nos estabelecimentos 
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comerciais do bairro, que permitiu caracterizar cada um deles a partir das suas principais 

variáveis. Conforme Santos (2008a), são essas variáveis que em conjunto permitem identificar 

os no espaço das cidades dos países subdesenvolvidos. 

  

4.1 A ORGANIZAÇÃO SOCIOESPACIAL E ECONÔMICA DO BAIRRO DA RIBEIRA 

NO PERÍODO ATUAL 

 

Com base no estudo realizado a partir da teoria dos circuitos superior e inferior da 

economia no Bairro da Ribeira em Natal/RN, buscou-se constatar a presença dos mesmos no 

referido espaço, uma vez que sua configuração atual decorre dos vários processos que 

comandam o espaço urbano. Nesse modo, a globalização redefine o espaço urbano através da 

divisão do trabalho contribuindo diretamente para a permanência de algumas das atividades já 

existentes.  

Nesse contexto, na Ribeira algumas atividades se mantêm como oficinas, lojas de 

autopeças, artigos de pesca, antiquários, entre outros, enquanto outras dispersaram. No bairro 

em questão, percebe-se a ausência de grandes lojas de departamentos tais como artigos de 

vestuário, calçados, bijuterias, perfumarias, entre outras, voltados para o consumo de bens 

essenciais. A ausência de lojas especializadas em artigos de luxo, geralmente dispostos nos 

shopping centers, marca a ausência de um consumo conspícuo7 no bairro. Vale salientar que o 

bairro em décadas anteriores era o espaço de consumo de todas as classes sociais de Natal. 

Conforme Dantas (s/d, p. 83), “[...] os mostradores dos bazares imensos ostentam, numa 

exibição fantástica, as mais variadas mercadorias, destinadas a despertar a cobiça ou prover as 

necessidades de gente que ali passa num vaivém contínuo [...]”.  

Assim, o bairro ostentava uma variedade de atividades que parecia comportar a 

necessidade de consumo da população de Natal. Hoje, porém, esse quadro mudou 

principalmente no que se refere aos tipos de artigos. Na verdade, trata-se de produtos voltados 

para suprir as atividades principalmente dos serviços, públicos e privados, tendo em vista a 

grande quantidade de órgãos e de empresas no local. Esses estabelecimentos comerciais 

vendem bombas elétricas e hidráulicas, motores elétricos, produtos de segurança, entre outros. 

                                                           
7 O conceito de consumo conspícuo foi estabelecido pelo economista norte-americano Thorstein Veblen (1857-

1929), em sua obra A Teoria da Classe Ociosa, publicada em 1899, para referir-se ao dispêndio feito com a 

finalidade precípua de demonstração de condição social. Manifesta-se por meio da compra de artigos de luxos e 

de gastos ostentatórios. (http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/10/06/consumo-conspicuo/). 
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Paralelamente a isso, também prestam serviços aos seus clientes, pois se tratam de produtos 

que requerem instalações e manutenções periódicas.  

Assim, o fato de o bairro concentrar uma grande quantidade de órgãos públicos 

significa um fator positivo para os comerciantes do referido local, visto que algumas das 

atividades ali presentes dependem da absorção dos serviços prestados por esses órgãos e dos 

fluxos dos seus funcionários, que ativam as vendas nos estabelecimentos comerciais. 

Atualmente, o comércio e os serviços alavancam a organização espacial no local, ambos ainda 

representam as principais atividades do bairro. 

A Ribeira conta com uma grande quantidade de órgãos públicos e  de economia 

mista como agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. No que se refere aos 

órgãos públicos estão a Delegacia da Receita Federal, Instituto Técnico-Científico de Polícia 

do Rio Grande do Norte (ITEP), Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de 

Passageiros do Município de Natal (SETURN) a Agência de Correios e ultimamente, o 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), este último, se instalou 

recentemente na antiga Estação Ferroviária localizada no bairro.  

Apesar disso, a Ribeira atualmente não tem capacidade de atrair alguns tipos de 

atividades, haja vista que a cidade de Natal abriga uma multiplicidade de funções 

impulsionadas pelo seu crescimento, o que confere diferenças na sua paisagem urbana. A 

enorme variedade de elementos no espaço urbano de Natal é decorrente da modernização 

oriunda dos agentes produtores do espaço que traçam novas variáveis para atingir os 

interesses econômicos do grande capital. Deste modo, a tecnologia e o consumo orientam 

novas áreas de influências na cidade, reorganizando a permanência ou a dispersão das 

atividades urbanas. 

Deste modo, para diferenciar os circuitos outras variáveis também foram utilizadas 

nesta análise tais como a organização e a tecnologia, as finanças e o mercado, a publicidade e 

a concorrência. Diante disso, Santos (2008a p. 43) aponta a tecnologia e a organização como 

fundamental para diferenciá-los:  

 

 

Não se poderiam caracterizar os dois circuitos da economia urbana 

através de variáveis isoladas. Antes, é necessário considerar o 

conjunto dessas atividades. Mas, pode-se dizer, desde já, que a 

diferença fundamental entre as atividades do circuito inferior e as do 

circuito superior está baseada nas diferenças de tecnologia e de 

organização.  O espaço torna-se assim, seletivo principalmente no que 

se refere ao grande capital. Essa seletividade espacial vai comandando 

essas áreas de influencias. 
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Em Natal, os circuitos estão presentes sendo possível identificar alguns espaços 

dominados pelo circuito superior e outros, onde a presença do circuito inferior é 

predominante. Em alguns corredores como na Avenida Engenheiro Roberto Freire é 

visivelmente percebida a massificação das atividades do circuito superior: shopping centers, 

grandes concessionárias de veículos nacionais e importados, agências de bancos privados, 

consolidando a presença do capital financeiro e dos conglomerados internacionais naquele 

espaço. 

 Cada bairro, assim, comporta um ou outro, e por vezes os dois simultaneamente. A 

Ribeira, bairro em questão, apesar de ser um espaço degradado, consegue abrigar várias 

atividades do ponto de vista econômico e de serviços, também apresenta uma boa 

acessibilidade ao transporte urbano, pois muitas linhas de ônibus cruzam diariamente aquela 

área. O bairro também recebeu, nas últimas décadas, uma série de intervenções públicas que 

promoveram melhorias nas vias de acesso aos transportes coletivos e também em alguns 

canteiros e praças. Além disso, alguns eventos culturais têm sido realizados com o objetivo de 

atrair um maior número de pessoas e atividades para o local.  

A identificação da presença dos dois circuitos da economia no bairro em questão foi 

realizada a partir de informações coletadas nas ruas mostradas no Mapa 4. 
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Mapa 4 –  Ruas pesquisadas no Bairro da Ribeira 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 

Elaboração: Luzimar Costa. 
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Os estabelecimentos dispostos nas ruas pesquisadas permitiram perceber os 

elementos que permeiam as atividades que indicam a presença dos circuitos na organização 

do bairro, uma vez que ambos se encontram espacialmente imbricados. Desta forma, é 

possível perceber a coexistência dessas atividades, pois “[...] o espaço geográfico é um 

resultado, dinâmico e contraditório, da superposição de divisões do trabalho e dos respectivos 

circuitos espaciais de produção e círculos de cooperação” (SILVEIRA, 2010, p. 1).  Deste 

modo, na Ribeira, as atividades tradicionais atualmente já apresentam uma organização 

moderna, mas conviveram com diferentes técnicas oriundas dessa superposição de tempos 

diferentes e mantem um círculo de relação com as novas atividades. Contudo, as mais 

recentes, surgem quase sempre em função das já existentes, devido às condições preexistentes 

do local favorecer tais negócios. 

Apesar da diversificação das atividades observadas no bairro, essas apontam para um 

maior incremento voltado para o setor pesqueiro e portuário. Essa expansão leva o circuito 

inferior a se utilizar de uma organização moderna, devido suas atividades dependerem da 

demanda dos estabelecimentos do outro circuito, no mesmo ramo de atividade. Porém, não se 

pode desprezar o papel que os órgãos públicos representam para que outras atividades 

permaneçam no local, principalmente os pequenos negócios do circuito inferior.  

O bairro apresenta uma grande variedade de produtos comercializados em vários 

estabelecimentos. O quadro a seguir (Quadro 1) expõe as atividades identificadas no bairro 

levando-se em consideração a amostragem da pesquisa. Quanto à diversidade, o quadro 

aponta para os principais ramos de negócios.  

Em seguida, o quadro aponta as atividades relacionadas ao comércio, serviços e 

indústrias. Algumas destas atividades estão simultaneamente presentes nos segmentos 

comércio/serviços. Como exemplo, estão às lojas de autopeças, de motores elétricos e de 

bombas que também prestam serviços de instalação e manutenção desses produtos, comuns 

em ambos os circuitos. 
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Quadro 1 – Atividades econômicas na Ribeira, em Natal/RN, por segmentos. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS NA RIBEIRA EM NATAL/RN, POR SEGMENTOS 

 

 

 

Comércio 

Pesca, bombas, motores, geradores, madeireira, 

automóveis, material elétrico e hidráulico, autopeças, 

produtos de pesca, calçados, equipamentos para 

indústria e agricultura, antiquário, tornearia mecânica, 

mercadinho, marcenaria, produtos cromados, papelaria e 

gráfica, bazar, vestuário, tintas de paredes e 

automotivas, comércio varejista de móveis de 

escritórios. 

 

 

 

 

 

Serviços 

Serviços e equipamentos para escritórios, serviço de 

refrigeração, oficina de som, restaurante, 

entretenimento/lazer, agenciamento marítimo e empresa 

de mergulho, assistência autorizada da masterfrio, 

vendas de tv por assinatura, lanchonete, manutenção de 

bombas, navegação, manutenção de bombas hidráulicas 

e elétricas, consertos de relógios, comunicação (jornal), 

fabricação de placas, imobiliária, distribuição de 

publicações, instalações prediais, posto de combustível, 

transportes de cargas (rodoviário e aéreo), sapateiro, 

cozinha industrial, bar, salão de beleza/espaço cultural, 

sindicato patronal (empresa de vale transportes), 

hotelaria, mecânico de moto. 

Indústria/Comércio Metalurgia/Massas/Pesca/Trigo 

Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

Elaboração: Lúcia A. Araújo (2013).  

 

 Do total de 66 formulários aplicados o segmento mais recorrente foi o de serviços, 

com 24 dos estabelecimentos pesquisados (36%), o comércio vem em seguida, com 21 

estabelecimentos, representando 32%; comércio/serviços totalizaram 15 dos estabelecimentos 

pesquisados (23%); e a indústria totalizou 06 desses estabelecimentos (9%). 

 O gráfico 1 ilustra a situação dos estabelecimentos por circuitos da economia.  Pode-

se perceber a predominância dos serviços no circuito inferior, enquanto que a categoria das 

atividades “combinadas” comércio/serviços se destaca entre as demais no circuito superior. 

Entre os estabelecimentos pesquisados a indústria teve a menor representação em ambos os 

circuitos. As atividades combinadas, observadas em alguns estabelecimentos como 

comércio/serviços, provavelmente visam atender as exigências do consumidor que prefere 

adquirir produtos e, ao mesmo tempo, obter os serviços relacionados à sua aquisição. É o caso 

dos estabelecimentos especializados em venda e manutenção de bombas, motores, autopeças, 

etc., resultante da combinação comércio/serviços, ao mesmo tempo em que são atividades que 

se complementam. 
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Gráfico 1 – Principais Atividades no Bairro da Ribeira, por Circuitos. 

40%

50%

3%
7%

0%

Circuito Inferior

25% 25%
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36%

0%

Circuito Superior

 
 Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 

 Elaboração: Lúcia A. Araújo (2013). 

  

A análise das atividades dos estabelecimentos que combinam comércio/serviço 

lideram o mercado no circuito superior, com um percentual de 36%. Logo atrás aparece a 

categoria serviço e comércio empatado ambos com 25%. Por último, a indústria com 14%, do 

total de 36 dos estabelecimentos pesquisados nesse circuito. Dos 30 estabelecimentos 

identificados no circuito inferior, a situação se mostrou diferente, pois somente a categoria 

serviços respondeu por 50% desse total; seguidos pelo comércio com 40%; comércio/serviços 

com 7% e a indústria com apenas 3%. 

No que tange ao circuito inferior, os serviços representaram o maior percentual, o 

que resulta principalmente da grande quantidade de oficinas de pequenos consertos no local. 

Porém, a atividade comercial foi representativa nesse circuito, com 40%. O que indica que os 

pequenos estabelecimentos de venda de peixes, pequenas papelarias, lanchonetes, bazares e 

pequenas vendas de alimentos, por exemplo, ainda são presentes no bairro. 

Com relação à propriedade dos imóveis ocupados pelos estabelecimentos dos dois 

circuitos a grande maioria, ou seja, 58% são imóveis alugados, vindo em seguida os imóveis 

próprios. Com 39%; e 3% de omissões. Os alugueis variam entre R$ 200,00 (duzentos reais) e 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), no entanto constatou-se que 02 estabelecimentos pesquisados 

pagam aluguel abaixo de R$ 200,00 (duzentos reais) e 02 pagam mais de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), o que representa 3% em ambos. 

Os imóveis ocupados pelos estabelecimentos são bastante antigos, muitos deles com 

mais de 100 anos. Sobre o tempo de construção do imóvel, os informantes desconheciam esse 

fato. Mas, em alguns prédios ocupados na área tombada, supunham ter no mínimo 100 anos. 

Esses prédios, em sua maioria, são galpões que sofreram alguns melhoramentos na parte 



79 
 

interna, mas que mantém as fachadas originais pelo fato do bairro ser tombado pelo 

patrimônio histórico.  

Quanto à localização do imóvel (no bairro) ser adequado para as atividades dos 

estabelecimentos, obteve-se o seguinte resultado: 32 dos referentes ao circuito superior 

afirmaram ser o lugar adequado para a sua atividade.  Contudo, 04 deles não acham o local 

adequado significando uma rejeição de apenas 11%. No circuito inferior, a aprovação do lugar 

foi de 25 dos pesquisados, o que representa 83%, a rejeição foi de 05, do total de 

estabelecimentos que equivale a 17% (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 – Nível de satisfação dos estabelecimentos em relação ao Bairro da Ribeira 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 

 Elaboração: Lúcia A. Araújo  (2013). 

 

            

As principais razões apontadas pelos pesquisados de ambos os circuitos, quanto ao 

bairro ser adequado para a sua atividade estão à proximidade com o Porto de Natal, a presença 

dos órgãos públicos, a mobilidade urbana (transportes coletivos), proximidade com os 

fornecedores, a tradição de algumas atividades no local, o tamanho dos imóveis e o valor dos 

alugueis. Com relação aos que não consideram o local adequado para a sua atividade, os 

motivos são mau cheiro, o barulho, a falta de segurança (esse item foi apontado por todos 

como um fator negativo para o seu negócio) e a grandes quantidades de imóveis vazios, o que 

compromete a segurança para os clientes e os donos dos estabelecimentos.  

Nessa mesma ordem de pensamento, estão alguns proprietários de restaurantes, 

hotéis e casas noturnas que alegam que a presença do Albergue Municipal José Augusto da 

Costa, localizado na rua Câmara Cascudo, afastou a clientela noturna no local. Segundo, o 
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dono de um dos restaurantes do local, depois que o referido Albergue, foi inaugurado, o 

mesmo passou a funcionar somente do período diurno, anteriormente, funcionava também no 

período noturno.  

Todavia, apesar dos comerciantes e prestadores de serviços aprovarem o local como 

adequado para suas atividades, reprovam os problemas existentes em seu entorno. 

Curiosamente, este fato parece afetar grande parte dos estabelecimentos pesquisados, pois a 

grande maioria espera algum tipo de melhoria para viabilizar suas atividades. Os problemas 

que mais têm afetado os negócios são a falta de segurança e melhorias estruturais. 

  Porém, outros problemas também afetam os comerciantes e prestadores de serviços 

do local, tais como falta de estacionamentos e também de incentivos por parte do poder 

público. Alguns dos entrevistados alegaram que a enorme quantidade de galpões e prédios 

fechados acena que a chamada revitalização de fato não trouxe avanços para o bairro. 

Segundo alguns deles, caso esses galpões/prédios fossem ocupados por órgãos públicos ou 

por outras atividades aumentaria o fluxo de pessoas naquele local e, com efeito, ocorriam 

melhorias nos negócios (Fig. 12). 

 

Figura 12 – Prédios fechados e degradados na Ribeira 

   
     Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 

 

Os prédios degradados no Bairro da Ribeira afetam os estabelecimentos em atividade 

pelas questões já mencionadas anteriormente, além de que podem comprometer o patrimônio 
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paisagístico cultural do local, pois o bairro, juntamente com a Cidade Alta ainda mantém uma 

grande quantidade de prédios históricos em situações muito precárias. 

Quanto ao fato de não poder modernizar o prédio em virtude de o bairro ser tombado 

pelo Patrimônio Histórico e Cultural, a maioria se mostrou indiferente. Para 47% dos 

pesquisados, esse fato não atrapalha os seus negócios, antes, tiram proveito dessa condição. 

Outros 35% alegam que esse fato impede à modernização das fachadas e também, caso 

quisesse ampliar o estabelecimento. Da amostra, 18%  não quiseram opinar sobre a questão.  

Porém, por mais que alguns comerciantes culpem o poder público de ser omisso em 

relação a alguns problemas do local, os mesmos também não tem contribuído para melhorar 

as condições dos seus estabelecimentos. Observou-se que na Rua Chile, alguns destes se 

apresentam bem cuidados tanto em relação a sua pintura externa quanto na parte interna. Isso 

tem um papel importante na atração de clientes para o local (Fig. 13). 

 

Figura 13 – Prédios na Rua Chile – Bairro da Ribeira 

 
 Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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Em outros pontos, porém, observou-se que não existe manutenção dos imóveis 

ocupados, inclusive entre os grandes estabelecimentos foram observados pinturas opacas com 

aspecto descuidados nas fachadas externas dos estabelecimentos.   

Assim, a “Velha Ribeira”, poderia ser um lugar mais atrativo, tanto para o 

consumidor quanto para aqueles que apenas cruzam o local, se houvesse uma conscientização 

do papel que cada um deles exerce no meio construído.  

Atualmente, o bairro não conta com atividades comerciais voltadas para o consumo 

de alguns artigos, tais como lojas de roupas, sapatarias, perfumarias, farmácias, lojas de 

eletrodomésticos, grandes lojas de informática etc. Provavelmente, isso pode justificar a 

ausência de um determinado grupo de consumidores no bairro.  

Um estudo realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas do Rio Grande do Norte (SEBRAE, 2011) cujo título é “Velha Ribeira de Guerra”: 

perfil, hábitos e expectativas de seus frequentadores, entrevistaram um total de 400 pessoas 

que afirmaram estarem realizando alguma atividade naquele momento no local. Foi sugerido 

que apontassem o tipo de negócio que deveria ser implantado no bairro, o resultado 

apresentado foi o seguinte: supermercado (22,74%); restaurante (10,83%); farmácia (9,39%); 

loja de roupas (6,14%); shopping (5,78%); loja de conveniência (4,69%). Outras atividades 

também foram citadas nesta pesquisa, porém em menor relevância. 

Soma-se a isso, às condições de infraestrutura do entorno, uma vez que em 74% dos 

66 estabelecimentos pesquisados dos dois circuitos os informantes afirmaram que as 

condições de infraestrutura são regulares; 15% disseram ser satisfatória e 11% afirmaram 

serem essas condições péssimas.  

Segundo os pesquisados, apesar do bairro oferecer boa acessibilidade aos transportes 

públicos, ruas pavimentadas, telefonia, esgoto saneamento básico, necessita de melhorias, 

visto que os alagamentos são constantes nos períodos chuvosos, os calçamentos estragados, 

faltam estacionamentos, há mau cheiro, falta segurança, etc. Na Rua Chile, por exemplo, no 

sentido da Capitania dos Portos, é quase impossível caminhar, devido a má conservação dos 

calçamentos e águas de esgotos, provavelmente oriundos das indústrias de beneficiamento de 

peixes do local.   

Apesar dos problemas apresentados de modo geral, o bairro é bem aceito pelos 

empresários devido o lugar apresentar vantagens como a proximidade com o centro da cidade 

e com o porto, além dos imóveis disporem de amplo espaço. 

Quanto às atividades do circuito inferior, é comum se abrigarem nas áreas 

degradadas das grandes cidades. São os antigos centros históricos em que os preços dos 
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alugueis são mais em conta. Devido o seu baixo grau de tecnologia, capital e também de 

organização, este circuito geralmente se instala em lugares onde o espaço se encontra mais 

degradado (SILVEIRA, 2009). Desta forma, no bairro em questão, são encontradas 

construções com péssimo estado de conservação, principalmente os antigos galpões que se 

encontram fechados. 

Alguns galpões foram divididos em duas partes e são ocupados por atividades 

diferentes, por serem bastante amplos. Além de baratear os custos com aluguel ainda satisfaz 

a necessidade de espaço de cada um deles, segundo expuseram os seus ocupantes. Contudo, 

alguns deles alegam não evidenciar suas atividades na fachada do imóvel, devido à proibição 

pelo patrimônio histórico e cultural; é o caso dos comerciantes da Rua Chile, os quais alegam 

que a legislação local não permite tal exposição. (Fig. 14). 

 

Figura 14 – Comércio sem fachada de identificação na Rua Chile – Bairro da Ribeira 

 
Fonte: pesquisa de campo (2013). 

 

O fato de não ter uma fachada de identificação não incomoda parte dos comerciantes 

conforme ficou evidente em conversa informal durante a aplicação dos questionários. Outros 

alegam que a ausência de uma identificação na fachada dos estabelecimentos pode prejudicar 

a divulgação do seu produto. Observa-se que alguns prédios em atividades, permanecem 

fechados durante o horário comercial que, grosso modo, parecem desocupados, são em grande 

parte distribuidores e atacadistas de peixes e frutos do mar, os quais entregam os seus 

produtos, quase sempre, de forma direta ao comprador, entre eles redes hoteleira e de     

restaurantes de Natal. A Figura 14 mostra o prédio cor-de-rosa de portas fechadas. Neste local 
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funciona a cozinha e a gerência de uma cadeia de restaurantes espalhadas pelos shoppings e 

bairros nobres de Natal.  

Na Ribeira, mesmos os estabelecimentos que compõem o circuito superior não 

apresentam na estrutura externa do imóvel um padrão de ostentação se comparados com 

ramos de atividades desse circuito em outros bairros da cidade. Porém, os estabelecimentos 

que estão localizados fora da área tombada apresentam construções modernas, criando a 

paisagem de contrastes no local (Fig. 15). 

 

Figura 15 – Estilo de modernidade no circuito superior - Bairro da Ribeira. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

Destarte, as atividades que envolvem os dois circuitos econômicos estabelecem-se 

em diferentes lugares, seguindo a ordem das condições oferecidas pelo espaço que os 

abrigam, “[...] uno e segmentado, o meio construído urbano está, por isso, em metamorfose 

permanente, levando a buscar novas condições de produção e, em definitivo, de vida 

(SILVEIRA, 2010, p. 6)”. Desta forma, a Ribeira oferece um espaço que agrega atividades 

que diferem de outros bairros da cidade, o que reforça as contradições inerentes aos processos 

de produção do espaço que leva em conta as peculiaridades de cada lugar.  

A área pesquisada apresentou uma variedade de atividades comerciais e também de 

serviços. Algumas ruas apontam mais para determinadas especialidades. A Avenida Tavares 

de Lira é basicamente especializada na pesca tendo em vista que o terminal pesqueiro, onde 

desembarcam os barcos e ocorre à comercialização do produto, está localizado na referida rua.  
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São estabelecimentos de venda e distribuição de peixes além de algumas lojas 

especializadas em produtos pesqueiros. Na Rua Câmara Cascudo8 pode se perceber uma 

grande quantidade de lojas especializadas em vendas e também em manutenção de bombas 

elétricas e hidráulicas, motores elétricos, geradores, produtos para irrigação e indústrias entre 

outros (Fig. 16). 

 

Figura 16 – À esquerda Av. Tavares de Lira e a direita vista da Rua Câmara Cascudo – Bairro 

da Ribeira, Natal. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

Outro elemento importante na busca de apreender as características entre os circuitos 

da economia urbana foi identificar a procedência dos produtos comercializados nos 

estabelecimentos. Para isso, a origem das mercadorias e ou/produtos teve um papel 

fundamental, uma vez que a sua aquisição pode indicar uma abrangência maior dos fluxos de 

mercadorias, transportes e capitais que envolvem os dois circuitos. . 

 O Gráfico 3 apresenta a procedência dos produtos comercializados nos 

estabelecimentos pesquisados divididos por circuitos (em percentuais), considerando o total 

dos 66 formulários aplicados. Desse total, o circuito superior tiveram 36 estabelecimentos   

                                                           
8 Alguns comerciantes afirmaram que o nome desta rua mudou para rua Das Virgens, porém, buscou-se 

encontrar a referida rua do google maps e não obteve-se tal confirmação. Por isso, manteve-se a mesma. 
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(55% do total), indicando uma predominância, destes, no Bairro da Ribeira. O circuito inferior 

apresentou um total de 30 dos estabelecimentos indicando um percentual de 45%. 

 

Gráfico 3 – Procedência dos produtos dos dois circuitos no Bairro da Ribeira 
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Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 

Elaboração: Lúcia A. Araújo (2013). 

 

A análise do gráfico indica que no circuito superior houve uma predominância de 

produtos adquiridos somente em outros estados (44%), enquanto 47% dos estabelecimentos 

do circuito inferior compram os seus produtos somente em Natal. No entanto, os dois 

circuitos apresentaram um índice bem parecido quanto à aquisição simultânea de seus 

produtos dentro e fora do estado do Rio Grande do Norte. O circuito superior teve um 

percentual de 33% e o circuito inferior obteve 31%. Outro diferencial a considerar é que 

somente no circuito superior 8% (oito por cento) dos estabelecimentos adquirem os seus 

produtos somente no exterior.  

Os grandes estabelecimentos do circuito superior adquirem seus produtos fora da 

Região de origem. Os estados mais citados foram São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa 

Catarina. Esses estabelecimentos também adquirem produtos na Região Nordeste 

principalmente em Pernambuco. 

Entre os que adquirem os seus produtos somente em Natal, percebeu-se que se 

tratava de um comércio de pequeno porte com um baixo estoque ou nenhum de mercadorias, 

delineando o perfil do circuito inferior. Também é pequeno o número de estabelecimentos 

cujos produtos têm suas origens somente do exterior; é o caso de uma grande concessionária 

de veículos importados. Pode-se constatar também a omissão de comerciantes do circuito 
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superior que não quiseram mencionar sobre a origem dos seus produtos, conforme visto no 

Gráfico 3. 

Percebeu-se durante a pesquisa existir uma resistência dos pesquisados em informar 

os nomes das empresas onde adquirem os produtos. Essa questão não foi respondida pela 

grande maioria dos estabelecimentos, talvez por uma estratégia de mercado. Um deles 

respondeu enfaticamente: “eu não falo mesmo”.  

Entre os que não se opuseram a responder esta questão, citaram nomes de algumas 

empresas as quais estão Marítimos Pesca (Recife), PRODUMAR (Natal), Norte Pesca 

(Natal), todas no setor de pesca; Danco Motores no setor de bombas elétricas; Autobraz, 

Peugeot, Iveco (setor de transportes); Alunor, Alumínio Potiguar e Alcoa (no setor de 

metalurgia); CDA – Central de distribuição Azevedo LTDA, DAB – Distribuidora de 

Alimentos e Bebidas LTDA (setor de alimentação); Mazzaferro Pesca (produtos para pesca 

em geral), Miranda Computadores (produtos de informática). A grande maioria dos 

estabelecimentos do circuito superior apontou apenas a origem dos seus produtos, que é bem 

variada: Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina, Paraíba, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande 

do Sul, Paraná, Pará etc. Alguns países entre os quais estão Estados Unidos, Argentina, 

Uruguai, Espanha, e países africanos também foram citados. 

Deste modo, o comércio e os serviços do local estudado estabelecem relações em 

níveis local, regional, nacional e em pequena escala internacional. O alcance que cada uma 

dessas empresas tem em relação à abrangência do mercado, a tecnologia e o capital 

empregado são importantes na diferenciação entre os circuitos. A organização compreendida 

como técnica de ação parece ter um papel diferenciador entre os dois circuitos que, conforme 

Silveira (s/d, p. 18), as empresas “[...] segundo seu poder, adaptaram-se em maior ou menor 

grau às novas configurações e, desse modo, tal participação acaba por constituir um indicador 

de sua inserção no circuito superior”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

No tocante a forma de pagamento ao fornecedor os estabelecimentos do circuito 

superior, em sua grande maioria, 61% afirmaram fazer os seus pagamentos utilizando de 

boletos bancários/faturados; 8% (oito por cento) utilizam dinheiro; 3% cartões de créditos; 

6% outros; mais de uma opção 19% e 3% omitiram. 

No circuito inferior, as compras a vista, ou seja, em dinheiro ao fornecedor 

apresentou 43% dos estabelecimentos pesquisados nesse circuito, o que indicou ser a forma 

mais utilizada para pagamento. A opção boleto/fatura também foi bem significativa com um 

percentual de 27% dos pesquisados; seguidos por 13% dos que omitiram; 10% afirmaram 

usar mais de uma opção; 7% oferecem pagamentos em cheque pré-datado. 
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Outro diferencial entre os circuitos é no que se refere à mão-de-obra empregada, uma 

vez que, apesar do circuito superior ser poupadora desta e o circuito inferior, ao contrário, 

utiliza capital intensivo, de forma que, o emprego em ambos os circuitos, vai depender do 

volume de capital e de tecnologia empregados. Conforme Santos (2008a, p. 45), “[...] o 

emprego oferecidos por qualquer dos circuitos é, portanto, o resultado da combinação dessas 

variáveis [...]”. No bairro em questão, os estabelecimentos do circuito superior apresentam um 

maior número de funcionários provavelmente resultantes dessas variáveis. A Tabela 1 ilustra 

o número de funcionários por circuitos, seguindo os estabelecimentos pesquisados.  

 

Tabela 1 – Números de funcionários dos dois circuitos, no Bairro da Ribeira. 

Quantidade Circuito Superior % Circuito Inferior % 

0 a 3 0 0% 26 87% 

4 a 6 6 16% 3 10% 

7 a 9 6 17% 0 0% 

Mais de 10 19 53% 1 3% 

Omitiu 5 14% 0 0% 

Total 36 100% 30 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 

Elaboração: Lúcia A. Araújo (2013). 

           

De acordo com os dados apresentados na tabela acima, observa-se que no circuito 

superior, 53% dos estabelecimentos possuem mais de 10 funcionários; 16% empregam de 4 a 

6; 17% de 7 a 9 e 14% deles omitiram. No circuito inferior, 87% dos estabelecimentos 

empregam de 0 a 3; 10% empregam de 4 a 6 e apenas 3% empregam mais de 10 funcionários. 

No que tange a organização dos circuitos em análise levou-se em consideração 

alguns critérios que podem delinear cada um deles na perspectiva de melhor caracterizá-los. 

Assim, a forma como a empresa está organizada em micro, pequena, média e grande, bem 

como as suas estruturas organizacionais em interação com algumas das variáveis do período 

atual, pode convergir para uma melhor caracterização dos estabelecimentos pesquisados 

quanto a sua definição em cada um dos circuitos. 

A Lei Geral considera como Micro e empresa de Pequeno Porte a sociedade 

empresária ou simples: a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário com 

receita bruta anual de até R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), para micro empresa, 

ou entre R$360.000,01 (trezentos e sessenta mil reais e um centavo) e R$3.600.000,00 (três 

milhões e seiscentos mil reais) para empresa de pequeno porte (LEI GERAL, 2014). Com 

relação à média empresa, o BNDES, considera a empresa cujo faturamento seja maior que R$ 
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16 milhões e menor ou igual a 90 milhões, quanto a grande empresa, o valor deve ser maior 

que 300 milhões (o BNDES, leva em consideração a receita operacional bruta anual) 

(BNDES, 2014).   

Quanto ao porte, os estabelecimentos pesquisados obtiveram os seguintes resultados: 

micro empresas totalizaram 32 com 49% do total dos 66 informantes. As pequenas empresas 

totalizaram 10 (15% do total). Identificaram-se como médias empresas 08 (12% do 

montante). As grandes tiveram um total de 06 (9%). Por último, 10 estabelecimentos não 

informaram o porte da empresa (15% do total). O último percentual aponta duas situações: 

uma de informalidade e outra de indecisão quanto ao porte da empresa, visto que alguns dos 

pesquisados se mostraram confusos quanto ao porte entre pequena e micro empresa.  

O Gráfico 4 ilustra a distribuição do porte desses estabelecimentos por circuitos, de 

modo que, pode-se ter uma ideia mais clara quanto a essa classificação.  

 

Gráfico 4 – Forma de Organização dos dois circuitos no Bairro da Ribeira 
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Fonte: Pesquisa de Campo (2013).     

Elaboração: Lúcia A. Araújo (2013). 

 

Observa-se a predominância em ambos os circuitos com relação à micro empresa O 

circuito superior apresentou um percentual de 39% (do total dos 36), enquanto que o circuito 

inferior, com 60% dos 30 estabelecimentos pesquisados, apresentando uma maior 

expressividade de empresas desse porte, ante ao circuito superior.  

No circuito superior existe um equilíbrio quanto à distribuição da pequena, média e 

grande empresa, com os percentuais de 19%, 22% e 17%, respectivamente. No circuito 

inferior, chama atenção o fato da omissão de 30% dos pesquisados, já que apenas 3% do 

circuito superior omitiram esse fato.     
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Porém, a questão de organização dos empreendimentos pesquisados leva em 

consideração também os objetos técnicos utilizados nos estabelecimentos. Foram citados 

instrumentos de trabalho como computadores, scanner, fax, telefones fixos e celulares. Alguns 

desses estabelecimentos contam com modernos programas de computadores, softwares, o que 

permitem administrar os negócios com mais modernidade e agilidade.  

Considerando-se os dois circuitos isoladamente obtiveram-se os seguintes resultados 

quanto aos métodos modernos empregados nos estabelecimentos pesquisados: 94% do 

circuito superior (dos 36), disseram utilizar, programas modernos de computadores e 

softwares para o controle de entrada e saída de mercadorias, estoques e administrativo, 3%; 

afirmaram não utilizar esses métodos, mas que está nos projetos da empresa; outros 3% 

omitiram. No circuito inferior 20% (do total de 30) afirmaram utilizar o programa de controle 

de entrada e saída de mercadorias e 77% disseram não se utilizar desses métodos; 3% 

omitiram.  

Constatou-se que a grande maioria entre os que se utiliza de alguns métodos 

modernos de organização os utiliza desde o controle de estoque (entrada/saída) de 

mercadorias e também toda a parte de organização da empresa. Os instrumentos técnicos 

permitem um maior controle das atividades dentro e fora da empresa.  

O controle de estoque é uma característica marcante nas atividades do circuito 

superior devido ao grande volume de mercadorias, porém, também usados em 

estabelecimentos do circuito inferior, pois 20% afirmaram utilizá-los. “As atividades do 

circuito superior manipulam grandes volumes de mercadorias, enquanto que as do circuito 

inferior, tanto no comércio quanto na fabricação, trabalham com pequenas quantidades” 

(SANTOS, 2008, p.44).  

Diante disso, alguns pequenos negócios do circuito inferior ainda manipulam suas 

atividades da forma mais tradicional se utilizando de anotações em Livros Caixas de entrada e 

saída de mercadorias. Foram encontradas peixarias, sapateiro (remonte), bazar e oficinas que 

não se utilizam de recursos tecnológicos em seu negócio, além dos custos elevados não 

estariam aptos a manusearem esses equipamentos. São proprietários de pequenos negócios em 

que os seus proprietários executam todo o trabalho. 

Quanto à utilização de linhas de créditos, dos 36 estabelecimentos do circuito 

superior (67%) afirmaram utilizar-se de uma ou mais linhas de créditos. Outros 33% negam 

utilizam-se de empréstimos de qualquer tipo. No circuito inferior, a grande maioria dos 

estabelecimentos disse não se utilizar de linhas de créditos, ou seja, 97% dos estabelecimentos 

pesquisados.  Outros 3% estão distribuídos entre os que disseram utilizarem (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Utilização de linhas de crédito utilizadas pelos dois circuitos na Ribeira.  

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 

Elaboração: Lúcia A. Araújo (2013). 

                  . 

   

No bairro em questão, a maioria dos estabelecimentos não utiliza linhas de crédito, o 

que representou a maioria dos estabelecimentos visitados. Quanto aos que afirmaram utilizar-

se desse incentivo, disseram ser para incrementar o seu negócio. Nesse caso, utiliza-se de 

mais de um tipo, pois para cada situação existe uma especificidade. Contudo, entre os 

estabelecimentos pesquisados, os do circuito superior são os que mais se utilizam desses 

empréstimos, conforme pode ser revisitado no gráfico anterior. 

Sabe-se que é pouco comum o uso de linhas de crédito pelos estabelecimentos do 

circuito inferior, tendo em vista que, apenas 3% dos pesquisados afirmaram se utilizar de 

empréstimos, conforme o gráfico. Desta forma, vários motivos são apontados, entre eles, a 

falta de credibilidade dos credores devidos estes não oferecerem garantias que possam 

ressarcir em caso do não cumprimento dos empréstimos. “Os bancos solicitam garantia em 

seus financiamentos para cumprir os normativos do Banco Central, como forma de reduzir o 

risco da operação e para comprometer mais o empresário, em seu projeto e sua empresa no 

cumprimento das obrigações contratuais [...]” (SEBRAE, 2014). 

Assim, torna-se inviável para os proprietários de pequenos estabelecimentos do 

circuito inferior, contrair empréstimos, pois a grande maioria não pode oferecer tais garantias 

ou não se arriscam a se submeterem a essas exigências, pois “[...] as regras de funcionamento 

do sistema bancário são incompatíveis com as do funcionamento do circuito inferior” 

(SANTOS, 2008a, p, 234). Sabe-se, no entanto, que o SEBRAE, tem sido parceiro no sentido 

de garantir empréstimos para à micro e pequena empresa junto aos bancos parceiros, contudo, 
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nem sempre essa garantia é suficiente para cobrir as normas de exigências estabelecidas pelos 

agentes financeiros. Entre eles estão os Bancos Comerciais; Bancos Múltiplos (ex.: Bradesco, 

Banco do Brasil); Bancos de desenvolvimento e agências de fomento (ex.: BNDES, Banco do 

Nordeste); BNDES; Bancos de Investimentos (BI); Factoring; cooperativas de créditos e 

também instituições de micro créditos. 

Entre os que disseram se utilizar de linhas de crédito junto aos bancos os fazem para 

obter capital de giro para movimentar o seu negócio, ampliação de suas atividades, despesas 

com funcionários etc. Trata-se de negócios que já estão estabilizados no mercado e se mantém 

na mesma atividade há anos.     

Os principais bancos citados pelos que afirmaram se utilizarem de linhas de créditos 

estão o Banco do Brasil, Bradesco, BNDES, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú, Unicred. 

Apenas 3% destes são do circuito inferior; 67¨% dos que afirmaram contrair empréstimos 

estão no circuito superior. São micros, pequenas, médias e grandes empresas. Entre as médias 

e grandes empresas, o BNDES foi o banco mais citado.  Os motivos desses empréstimos são 

quase sempre para se capitalizarem (capital de giro), ampliação do espaço, compras de 

equipamentos e investimentos em mercadorias. 

De modo geral, tanto as atividades de um circuito quanto do outro, usufruem do 

sistema financeiro, de formas diferenciadas, ambos os circuitos diferenciam-se pelos graus de 

capital, tecnologia e organização, principalmente (SILVEIRA, 2009). Apesar disso, o circuito 

inferior também consegue contar com a oferta de créditos do sistema bancário e financeiro 

para continuar manter-se em um competitivo mercado imposto pela a atual divisão territorial 

do trabalho responsável por levar aos lugares um novo conteúdo e um novo significado. 

No passado, não muito longínquo, os pequenos empreendimentos buscavam se 

capitalizarem juntos aos agiotas que usurpavam de altas taxas de juros. Atualmente, o sistema 

bancário e as financeiras passam a cumprir esse papel, o que reafirma a hegemonia do circuito 

superior no espaço urbano mesmo nos lugares em que o seu meio construído não atrai as 

atividades desse circuito, diante da seletividade espacial exercida pelo mesmo.   

Porém, mesmo os estabelecimentos que afirmaram não se utilizarem de linhas de 

créditos, de ambos os circuitos, usufruem de algumas das operações bancárias dispostas na 

tabela abaixo (Tabela 2).  Isso posto, constata-se que atualmente é quase nula a possibilidade 

de uma empresa mesmo as mais modestas não manter qualquer tipo de relação com um ou 

mais bancos, uma vez que as operações que envolvem a rotina desses estabelecimentos 

impõem a necessidade de recorrer aos serviços oferecidos por esses agentes financeiros. 
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Tabela 2 – Operações bancárias utilizadas pelos dois circuitos na área pesquisada 

Tipo Circuito 

Superior 

(Quantidade) 

% 

 

Circuito Inferior 

(Quantidade) 

% 

 

Somente missões de 

cheques  

0  0  

Somente depósitos  0  06 20% 

Somente cartão de 

crédito  

0  0  

Somente cartão de débito 0  0  

Somente empréstimos  0  0  

Mais de uma  36 100% 12 40% 

Não utiliza  0  12 40% 

Omitiu  0  0  

Total 36 100% 30 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 

Elaboração: Lúcia A. Araújo (2013). 

 

Percebe-se que todos os 36 estabelecimentos do circuito superior utilizam mais de 

uma operação bancária, atingindo os 100% (do total). Dos 30 pesquisados do circuito inferior, 

a situação se mostrou diferente, de forma que, 20% disseram utilizar apenas depósitos; 40% 

afirmaram utilizar-se de mais de uma operação; também com 40%, estão aqueles que 

disseram não utilizar-se de nenhuma operação bancária. Bastante significativo foi daqueles 

que não utilizam nenhuma destas alternativas, que totalizaram 129.  

Dos 12 que disseram não utilizar operações bancárias, 03 deles revelaram manter-se 

na informalidade. Entre estes estava uma pequena venda de peixes que está no local há apenas 

três meses (anteriormente era pescador e vendia seus produtos para comerciantes do local), 

um proprietário de uma oficina de concertos de equipamentos de escritórios e de bancos e o 

sapateiro (remonte de calçados), que utiliza um pequenino espaço nos interstícios do local. 

Contudo, no caso do sapateiro, permanece no local pela tradição, mas a freguesia é muito 

pequena se limitando a pequenos consertos, os seus poucos fregueses são comerciantes e 

funcionários que trabalham na Ribeira.  

Quanto às fontes de informação sobre novas técnicas, mercado de oportunidade de 

negócios utilizados pela empresa (revistas, jornais, internet, cursos, palestras, entre outros), a 

grande maioria buscam informações na internet e participam de palestras e cursos oferecidos 

principalmente pelo SEBRAE, entre outros e também nas feiras de negócios. Os Quanto aos 

                                                           
9 Informaram que suas transações ocorrem somente como pessoa física (autônomos) se trata de pequenos 

negócios. São pessoas que prestam serviços a terceiros, mas que tem o seu pequeno local de trabalho (pequenas 

oficinas) e aproveitam para vender produtos relacionados à sua especialização. 
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proprietários de pequenas oficinas do circuito inferior, que prestam serviços para algumas 

autorizadas de eletrodomésticos tem cursos oferecidos pelas empresas que prestam serviços.  

É importante perceber que as empresas do circuito superior que estão organizadas 

com modernos programas de computadores se mostraram atentos aos eventos regionais e 

internacionais como as feiras e palestras etc. Eles se utilizam da internet e revistas de 

negócios para se atualizarem sobre esses eventos. Outros proprietários de pequenos 

estabelecimentos do circuito inferior citaram a televisão, rádios locais, folhetos, internet, 

como forma de informação além, dos cursos e palestras oferecidas pelo SEBRAE/RN. 

Outro fator abordado entre os estabelecimentos pesquisados foi em relação à 

utilização de publicidade para incrementar os seus negócios. No circuito superior os 36 

pesquisados disseram utilizar uma ou mais publicidade, o que totalizou 100%. Os tipos de 

publicidade mais utilizada foram as seguintes: anúncios em revistas especializadas em 

negócios, sites, jornais, blogs, rádios, televisão, listas telefônicas (inclusive as que as estão 

dispostas na internet), patrocinam eventos e equipes esportivas. 

O circuito inferior também utilizar-se da publicidade, de modo que, 40% dos 

pesquisados afirmaram produzir panfletos, forders, carros de som, cartões de visita, lista 

telefônica e placas para chamar atenção do seu negócio. Outros 60% afirmaram não utilizar 

nenhum tipo de propaganda, apenas se valendo do conhecimento e da sua tradição. 

A publicidade é indispensável nas atividades do circuito superior por se tratar de um 

elemento que instiga o consumo. Assim para Santos (2008, p. 46), “a atividade do circuito 

superior é, em grande parte, baseada na publicidade, sendo uma das formas utilizadas para 

modificar os gostos e deformar o perfil da demanda”. Mas, por outro lado, apesar da prática 

da publicidade não está entre os pontos altos do circuito inferior, devido vários fatores entre 

eles a baixa margem de lucro, ela também se manifesta ainda que de forma mais simples. 

Assim, de todos os estabelecimentos pesquisados do total dos pesquisados 73% 

afirmaram fazer um ou mais tipo de propaganda do seu negócio enquanto que 18 (dezoito) 

deles disseram não fazer nenhuma publicidade paga, o que representou 27%. Alguns deles 

distribuem cartões, ou utilizam-se da fachada do próprio estabelecimento para chamar atenção 

para o seu negócio. Também, não raro afirmar ter uma clientela fixa que já conhece a 

atividade ou o serviço prestado por eles, também funciona o famoso boca a boca, algo 

bastante comum no circuito inferior. 

No que concerne ao mercado indagou-se sobre alguns aspectos tais como a 

abrangência do seu negócio, crescimento da sua atividade, perfil do consumidor, forma de 
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pagamento ao consumidor, concorrência, aquisição de mercadoria (atacado/varejo), e 

prestação de serviços para outras empresas. 

A grande maioria dos estabelecimentos pesquisados tem a sua área abrangência 

maior dentro do Estado do Rio Grande do Norte, isso representou 44% do total dos 66 

pesquisados. Em seguida, os estabelecimentos que mantém relação comercial apenas local 

(Natal e Região Metropolitana) que representou 24%. Esse fato é mais comum entre os 

prestadores de serviços de pequenas oficinas, e de algumas peixarias. Com 15% estão àqueles 

estabelecimentos que tem um fluxo maior de relações comerciais com outros Estados dentro e 

fora da Região Nordeste; 9% compram somente fora da Região Nordeste. O exterior 

apresentou uma porcentagem de 5%; seguido pelos que adquirem somente no bairro (Ribeira) 

com apenas 3%. Observou-se que os estabelecimentos que tem a aquisição de produtos ou 

matéria-prima no exterior estão no ramo da indústria alimentícia e pesqueira e de automóveis.  

 

  Gráfico 6 – Abrangência do mercado das atividades dos dois circuitos na Ribeira 
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 Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 

 Elaboração: Lúcia A. Araújo (2013). 

  

 

Analisando o Gráfico 6, por circuitos, percebe-se que houve uma predominância da 

abrangência de mercado de ambos os circuitos localmente (dentro do Estado). 47% dos 

estabelecimentos do circuito superior possui mercado dentro do Estado; 28% dos 

estabelecimentos do circuito superior vendem os seus produtos para outras regiões do país; 

11% tem abrangência no país; 8% no exterior e 6% somente na cidade de Natal. Observou-se 

que as atividades desse circuito são bem variadas, incluindo lojas de materiais de construções, 

madeireiras, produtos elétricos e hidráulicos, concessionárias, transportadoras, distribuidores 
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de publicações indústria LTDA, de beneficiamentos de peixes, indústria de massas e 

beneficiamento de trigo, metalurgia etc. 

No que se refere ao circuito inferior o Gráfico 6 mostra uma predominância de 

mercado para o Estado e Natal com 40% e 46%, respectivamente. Empatados com 7% cada, 

estão os que abrangem o mercado do bairro e o nacional.  

Quanto ao perfil do consumidor, constatou-se que dos estabelecimentos pesquisados 

no circuito superior 17% atingem a classe média e alta, respectivamente; 17% todas as 

classes; 5%; omitiram; 22% vendem somente para empresas e 39% têm como clientes 

empresas e pessoas conjuntamente.   

No tocante ao circuito inferior predomina a combinação de empresas e pessoas com 

40% (total de 30 trinta) dos pesquisados; 6% somente a classe baixa; 20% atingem da classe 

média a alta; outros 20% todas as classes; 7% somente empresas e por último os que omitiram 

com 7% do total. 

Porém, o perfil do consumidor nesse circuito também é bastante variado devido à 

quantidade de estabelecimentos como oficinas, bares, restaurantes, papelarias, negócios de 

peixes e venda de produtos antigos etc., que também atingem o consumo de empresas e 

pessoas de todas as classes sociais, no entanto, alguns pequenos negócios como um pequeno 

bar e sapateiro (remonte de calçados) têm como perfil o consumidor de baixa renda. 

Observa-se que a relação de consumo dos moradores da Ribeira com o comércio do 

bairro é pouco significativo. Os mercadinhos parecem ter uma pequena freguesia local, 

segundo seus proprietários, trata-se de pequenas compras para complementar o abastecimento 

doméstico, uma vez que as pessoas do local costumam realizar suas compras mensais em 

grandes redes de supermercado devido às facilidades de crédito e a oferta de variedades. Os 

mercadinhos pesquisados só oferecem aos clientes à opção de compras a vista, ou seja, em 

dinheiro. 

Mas, por outro lado, o bairro da Ribeira tem um diferencial no que se refere ao 

consumo, pois devido à grande presença de órgãos públicos naquele local, o comércio acaba 

abarcando todas as classes sociais, principalmente nos setores de construções, ferramentas, 

oficinas e também devido à tradição de alguns estabelecimentos que estabelecem uma relação 

de longo tempo com a sua clientela.  

A forma de pagamento oferecida ao cliente também oferece indicativos na distinção 

entre os dois circuitos, grosso modo, no período atual a banalização do uso de cartão de 

crédito também chega até os estabelecimentos do circuito inferior. Porém, as condições 
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oferecidas ao cliente os diferenciam, pois os grandes estabelecimentos do circuito superior 

permitem o financiamento das parcelas em longo prazo.  

A tabela 3 ilustra os tipos de pagamentos oferecidos aos clientes pelos 

estabelecimentos de ambos os circuitos. 

 

Tabela 3 – Forma de pagamento oferecida aos clientes pelos estabelecimentos dos dois 

circuitos da economia no Bairro da Ribeira. 

Tipo Circuito Superior 

(Quantidade) 

% 

 

Circuito Inferior 

(Quantidade) 

% 

 

Somente dinheiro 0  15 50% 

Somente cheque pré-

datado 

0  0  

Somente cheque à vista 0  0  

Somente cartão de credito 0  0  

Somente cartão de debito 0  0  

Outros 2 4% 0  

Mais de uma opção 34 96% 15 50% 

Omitiu 0  0  

Total 36 100% 30 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 

Elaboração: Lúcia A. Araújo (2013). 

  

            

A Tabela 3 aponta que 96% dos estabelecimentos do circuito superior ofertam mais 

de uma opção de pagamentos aos seus clientes; apenas 4% desse circuito oferecem outras 

opções O circuito inferior apresentou um quadro mais diferenciado, uma vez que, 50% dos 

estabelecimentos oferecem apenas como opção o pagamento a vista, ou seja, em dinheiro; 

outros 50% afirmaram oferecer mais de uma opção de pagamentos aos seus clientes. 

No que se referem à concorrência dos estabelecimentos, aqueles de grande porte (do 

circuito superior), quanto os de pequeno (de ambos os circuitos), acreditam que esta é 

composta por pequenas e grandes empresas, conforme a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Concorrência de Mercado entre os estabelecimentos dos dois circuitos da 

economia no Bairro da Ribeira 

Tipo  Circuito Superior % Circuito Inferior % 

Pequena empresa 0 0% 9 30% 

Grande empresa 4 11% 3 10% 

Ambas 31 86% 7 23% 

Não tem 1 3% 11 37% 

Omitiu 0 0% 0 0% 

Total 36 100% 30 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo (2013). 

Elaboração: Lúcia A. Araújo (2013). 

 

         

A tabela revela que nos estabelecimentos do circuito superior a grande maioria 86%, 

disseram concorrer com ambas às empresas (grandes e pequenas); 11% afirmaram ter como 

concorrentes somente as grandes empresas e apenas 3% não têm concorrentes. Obstante, o 

circuito inferior apresentou um quadro mais diversificado quanto à concorrência, pois 30% 

possuem como concorrentes a pequena empresa; 10% concorrem com as grandes empresas; 

23% apontaram ambas as empresas (grande e pequena); 37% negaram ter concorrentes.  

Porém, é importante ressaltar que as pequenas lojas de autopeças do circuito inferior 

têm como seus fornecedores as grandes lojas do circuito superior localizadas no bairro do 

Alecrim. Assim, esse fato os torna mais vulneráveis, uma vez que, no geral possuem um 

pequeno estoque e com isso podem perder clientes para o próprio fornecedor. O mesmo 

ocorre com algumas pequenas peixarias, também nesse circuito (inferior) que tem como 

fornecedor a Norte Pesca (circuito superior) que está localizada bem próxima e que também 

estabelece concorrências entre eles. Deste modo, ao mesmo tempo em que mantém relação 

entre si, criam também uma complementaridade. 

Com relação à aquisição de mercadorias a grande maioria adquire os seus produtos 

no atacado, no entanto, isso não representa necessariamente resguardar um grande estoque. 

No circuito superior é grande o volume de mercadorias, de modo que, 83% adquirem no 

atacado; 3% não adquirem (no caso, trata-se de uma loja de franquia de TV por assinatura); 

14% omitiram ou não quiseram responder.  No circuito inferior, 53% das empresas afirmaram 

comprar no atacado; 37% compram apenas no varejo e 10% omitiram. Observa-se, que é 

bastante grande o número de empresas nesse circuito que compram os seus produtos no 

atacado, é o caso dos mercadinhos.  

Embora o estoque não tenha sido abordado no questionário, a observação e a 

conversa durante a sua aplicação tornou-se evidente tal existência, principalmente nos 
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estabelecimentos do circuito superior. Mas, também entre os estabelecimentos do circuito 

inferior, aqueles que compram no atacado (os mercadinhos, por exemplo), supõem-se a 

existência de um pequeno estoque.  

Quanto ao tempo que os estabelecimentos pesquisados estão no mercado constatou-

se que 73% (do total de 66) dos pesquisados, de ambos os circuitos, estão no local há mais de 

30 anos. Entre as atividades que corresponde a essa informação estão às atividades como 

sapateiro (remonte de calçados), relojoeiro, manutenção e venda de ferramentas elétricas, 

autorizadas de serviços e equipamentos para escritório, cromagem, marcenarias, peixarias, 

lojas especializadas em produto para pesca, venda de equipamentos de produtos para a 

indústria e agricultura, gráficas especializadas em formulários para escritórios e empresas, 

lojas de autopeças, oficinas etc. Com relação aos que se estabeleceram no bairro mais 

recentemente, período que varia de 02 a 10 anos, o percentual alcançado foi de 27%.  

Assim, um dos pesquisados do circuito superior que atua no ramo de vendas de 

bombas elétricas e produtos para agricultura, afirma ter se estabelecido no bairro devido à 

tradição nesse tipo de atividade e consequentemente existir uma procura por esses produtos. 

Porém, o bairro conta também com alguns restaurantes sendo que a grande maioria são 

estabelecimentos simples (do circuito inferior), no entanto, pode-se também encontrar um 

bom restaurante para aqueles que podem pagar mais caro e buscam um lugar com mais 

requinte. 

Também é bem significativa a quantidade de estabelecimentos que prestam serviços 

para outras empresas. Assim, 55% (das 66) empresas de comércio e serviços que foram 

pesquisadas vendem e prestam serviços para outras empresas. O Governo do Estado do RN, 

Prefeitura de Natal, construtoras, condomínios, empresas de navegação, e de pesca, Petrobrás, 

estão entre os clientes. Ressalta-se que esse total não abrange somente as empresas do circuito 

superior, uma vez que as pequenas oficinas que prestam serviços para autorizadas também 

estão incluídas nesse total.  

É relevante perceber que no bairro, os dois circuitos convivem lado a lado apesar das 

adversidades que o ambiente impõe ao meio construído. Também, quanto ao tipo de 

atividade, uma pequena loja de autopeças está a poucos metros de uma grande loja que além 

de vender seus produtos ainda oferecem serviços de reposição de peças e outros serviços. De 

fato, a proximidade entre elas podem parecer desfavorável para o pequeno estabelecimento. 

Mas, o pequeno no caso, tem a vantagem de oferecer peças e acessórios pelo menor custo que 

suas concorrentes, devido comercializarem produtos similares e, portanto, mais acessíveis.  
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Destarte, o circuito inferior se beneficia de outras vantagens que por vezes estão 

destinados às atividades do circuito superior, isso porque é mais comum o poder público 

investir em infraestrutura em lugares onde esse circuito está instalado. No bairro em questão, 

a infraestrutura de transportes tem um papel bastante favorável para o circuito inferior, uma 

vez que é insignificante o número de funcionários e de proprietários dos estabelecimentos que 

residem na Ribeira. O mesmo acontece com as atividades do outro circuito que também 

recebe trabalhadores de outros bairros da cidade e em menor quantidade das demais cidades 

que compõem a Região metropolitana de Natal. 

Outro aspecto a ser considerado no bairro da Ribeira é a pequena presença de 

vendedores ambulantes, uma vez que é comum esta categoria se instalar nas calçadas de 

acesso dos grandes estabelecimentos comerciais nos bairros como no Alecrim, Cidade Alta e 

nas proximidades de shopping centers. Porém, a ausência de ambulantes no bairro 

provavelmente deve-se ao fato de não existir um mercado atrativo para esse tipo de comércio 

no local. Observou-se somente na Avenida Duque de Caxias a presença de vendedores de 

DVDs piratas, de lanches rápidos (água de coco, refrigerantes, picolés) entre outros, em 

pequenas quantidades. Os ambulantes, embora esteja na escala do circuito inferior não foi 

alvo desse estudo. 

De modo geral, tanto as atividades de um circuito quanto do outro, usufruem de um 

sistema financeiro, embora, de formas diferenciadas, uma vez que ambos os circuitos 

diferenciam-se pelos graus de capital, tecnologia e organização, principalmente (SILVEIRA, 

2009). Apesar disso, o circuito inferior também consegue contar com a oferta de créditos do 

sistema bancário e financeiro para continuar manter-se em um competitivo mercado imposto 

pela a atual divisão territorial do trabalho responsável por levar aos lugares um novo conteúdo 

e um novo significado. 

No passado, não muito longínquo, os pequenos empreendimentos buscavam se 

capitalizarem juntos aos agiotas que usurpavam de altas taxas de juros. Atualmente, o sistema 

bancário e as financeiras passam a cumprir esse papel, o que reafirma a hegemonia do circuito 

superior no espaço urbano mesmo nos lugares em que o seu meio construído não atrai as 

atividades desse circuito, diante da seletividade espacial exercida pelo mesmo.   

A seguir, um mapeamento dos dois circuitos da economia urbana no Bairro da 

Ribeira, buscando-se identifica-los e apreender suas características mais expressivas diante do 

que foi pesquisado. 
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4.2 UM MAPEAMENTO DOS DOIS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA NO 

BAIRRO DA RIBEIRA 

 

Buscou-se apreender nessa pesquisa a presença dos circuitos da economia urbana no 

Bairro da Ribeira, tendo como respaldo a teoria dos dois circuitos da economia urbana de 

Milton Santos (2008a), que se utiliza principalmente de variáveis como a organização e a 

tecnologia para caracterizá-los nas cidades dos países subdesenvolvidos. 

Sabe-se, que o circuito superior obedece a uma hierarquia com relação as suas 

características e ao seu poder de atuação, de modo que, sua porção mais hierárquica está 

constituída por bancos, fundos de pensão, fundos de investimento, consultorias e holdings 

integrados por empresas industriais, comerciais e de serviços avançados (SASSEN, 2007, 

apud SILVEIRA, 2009). Contudo, esse circuito não se apresenta na sua forma mais completa 

nos países subdesenvolvidos e, sobretudo, nas metrópoles mais incompletas.  

Em Natal/RN, a crescente presença do circuito superior resulta, inicialmente, dos 

investimentos externos, oriundos principalmente de outros estados do País, como exemplo, o 

Hiper Bompreço (década de 1970), posteriormente, o hipermercado Extra, do Grupo Pão de 

Açúcar e o Grupo Carrefour (no Brasil), ambos têm suas matrizes no Estado de São Paulo. 

Obstante, o quadro atual das atividades no bairro da Ribeira resulta, em parte, de um novo 

reordenamento espacial seletivo, pelo qual a cidade de Natal vem sendo submetida a partir 

dos anos 80.  

O turismo e as atividades relacionadas a esse setor realçou o incremento dos 

negócios locais. O circuito superior em Natal configura-se em sua forma mais hierárquica 

principalmente, no eixo que compreende as avenidas Senador Salgado Filho, Engenheiro 

Roberto Freire - Via Costeira (no sentido Zona Sul) e nos bairros de Tirol e Petrópolis, ambos 

na Zona Leste de Natal.   

Quanto ao circuito inferior que é caracterizado por atividades cujo baixo grau de 

tecnologia, capital e organização os levam a estabelecerem as suas atividades em lugares onde 

apresenta quase sempre um espaço degradado, mas que oferecem uma infraestrutura já 

consolidada onde haja fluxos de transportes coletivos e também de pessoas, uma vez que 

nesse circuito confirme já ressaltado, exige uma maior fluidez nas vendas e renovação dos 

seus produtos. 

Em Natal, as atividades desse circuito apresentam-se distintas em várias áreas da 

cidade, porém é no bairro do Alecrim e na Cidade Alta onde se observa sua maior 

expressividade. Em ambos, seus agentes espalham-se pelas calçadas em frente às lojas, apesar 
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da existência de locais construídos para abrigá-los, os chamados camelódromos, o que não 

tem sido suficiente para absorver a demanda dos vendedores ambulantes crescente nesta e em 

muitas outras grandes cidades brasileiras. Destaca-se também que se percebe a presença desse 

circuito em praticamente todos os bairros de Natal, inclusive no bairro em estudo. 

É comum, também mesmo entre os ambulantes que possuem um ponto fixo, se 

aglomerarem nas calçadas e até nas paradas de ônibus coletivos nas ruas mais movimentadas 

dos respectivos bairros, visando aumentar o volume de venda dos seus produtos, de modo que 

“[...] o abastecimento quotidiano da cidade é motivo para um grande movimento de rua e nela 

aparecem todos os pequenos ofícios ligados às pessoas que passam e às necessidades de um 

transporte fragmentado e, portanto de pequenos volumes” (SANTOS, 2008a p. 235). Assim, 

os agentes do circuito inferior buscam adaptar-se a todo tipo de oportunidade para criar uma 

forma de sobreviver nos grandes centros urbanos, de modo que, a simples ineficiência dos 

transportes públicos já favorece a presença de ambulantes no local.     

Em relação aos ambulantes, o mesmo não acontece no Bairro da Ribeira, objeto deste 

estudo onde o número é muito insignificante, que embora não tenham sido alvo dessa 

pesquisa, não pôde passar despercebido.  Provavelmente, essa ausência, conforme citado 

anteriormente, deve-se ao pequeno fluxo de pessoas que consomem os produtos vendidos por 

esses ambulantes no referido bairro. No entanto, esse circuito é bem representado neste local, 

através do pequeno comércio varejista, oficinas, prestação de serviços, etc. 

Os circuitos inferior e superior no local em foco apresentam uma diversidade de 

estabelecimentos, conforme exposto no subcapítulo anterior. Todavia, suas atividades 

assumem proporções bem peculiares ao seu espaço que apontam quase sempre para uma 

mesma direção, pois similares ou não, estão articuladas entre si. De modo que, suas atividades 

tendem a se complementarem, assim os comerciantes de peixes e frutos do mar, está na 

mesma rua que dá acesso ao local de desembarque dos barcos pesqueiros, o Cais Tavares de 

Lira.  Paralelamente, os dois circuitos também convivem lado a lado, onde se percebe a 

presença de lojas especializadas em produto pesqueiro em geral, com vistas a atender a 

demanda de consumo de ambos.  

O levantamento das informações resultantes da pesquisa no referido local, permitiu 

se traçar um mapeamento da presença destes e quais as principais características apresentadas 

pelo grupo de estabelecimentos do circuito superior e daqueles que se enquadram mais no 

circuito inferior. Assim algumas variáveis foram consideradas para que se pudesse apontar a 

existência e também a predominância do circuito superior no bairro da Ribeira. 
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Os formulários aplicados foram pensados a partir das variáveis que, somado a outras 

informações, permitiu identificar as atividades que envolvem os circuitos, apontam na direção 

de um ou de outro, muito embora, possa haver em alguns casos a ausência de uma ou mais 

variáveis. 

O Mapa 5 demonstra como estão distribuídos os dois circuitos da economia urbana 

no Bairro da Ribeira.  
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Mapa 5 – Distribuição dos dois circuitos da economia urbana no Bairro da Ribeira 

 
Fonte: SEMURB (2010), IDEMA (2006). 
Elaboração: Lúcia A. de Araújo (2014). 
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A análise do mapa permitiu identificar a predominância do circuito superior no 

bairro da Ribeira. Assim, na Avenida Duque de Caxias, dos 12 estabelecimentos pesquisados 

10 estão no circuito superior. As atividades encontradas são bem variadas como lojas de 

móveis para escritórios, imobiliária, posto de combustíveis, salão/café, vestuário etc. O 

predomínio do circuito superior na referida avenida está relacionado com a sua localização, 

pois essa é a principal avenida de acesso para vários bairros de Natal e também concentra uma 

grande quantidade de serviços públicos e privados do local.  

Observa-se, que na Rua Dr. Barata há uma predominância para as atividades do 

circuito inferior, uma vez que dos 09 estabelecimentos pesquisados 06 são desse circuito. As 

atividades são bem variadas, não havendo uma predominância de apenas um ramo de 

negócios, no entanto, parece apontar para os serviços, tais como relojoeiro (consertos de 

relógios), tornearia mecânica, manutenção de ferramentas elétricas, serviços de refrigeração 

entre outros.   

Percebe-se que, na Avenida Tavares de Lira, as atividades dos dois circuitos 

econômicos parecem convergirem, de modo que, dos 10 estabelecimentos pesquisados, 05 

estão no circuito inferior e 05 no circuito superior. Na referida rua, as atividades de ambos os 

circuitos apontam para o setor de pesca, pois 07 dos 10 estabelecimentos pesquisados estão 

nesse setor.   

No quadrante da Rua Câmara Cascudo com a Avenida Tavares de Lira, observou-se 

uma concentração de atividades do circuito superior (Mapa 5), indicando também uma área de 

especialização de produtos similares ou que se complementam. Nessa avenida, existe uma 

predominância para as atividades voltadas para os setores de bombas e motores elétricos. 

Nessas áreas de especialização, é comum a existência de concorrência e complementaridades 

entre os circuitos.    

 Na Rua Frei Miguelinho parece existir uma paridade entre os dois circuitos 

econômicos, conforme mapa 5.  De forma que dos 10 pesquisados, 05 estão em cada um 

deles. De acordo com os dados apontados nessa pesquisa, as atividades são bastante variadas. 

No circuito inferior, as atividades estão no setor de alimentos, cromagem, oficinas de 

consertos de materiais de escritórios e remonte de calçados. No circuito superior, também 

aponta para essa diversidade tais como, venda e assistência técnica de bombas elétricas e 

hidráulicas, vendas e serviços de bombas para a agricultura e instalações prediais, 

agenciamento de navios e empresa mergulho profissional.  

Na Praça Augusto Severo, (no seu entorno), observou-se a predominância de 

atividades no circuito inferior, com várias lanchonetes, bares e restaurantes. Provavelmente, a 



106 
 

razão dessa concentração está associada à presença do terminal de ônibus urbanos para 

embarque e desembarque de passageiros. Com efeito, o espaço em questão, apresenta um 

grande fluxo diário de pessoas. Porém, outras atividades, foram identificadas, como, uma loja 

especializada em produtos para refrigeração e produtos de pesca profissional, um anexo do 

Armazém Ribeira (ambos do circuito superior).  

Nas demais ruas pesquisadas, indicaram haver uma dispersão das atividades de 

ambos, os circuitos, uma vez que, parecem apontar para empresas com um menor grau de 

articulações com as atividades de especialização encontradas em vários pontos do bairro da 

Ribeira.  

Todavia, observou-se que muitas atividades das apontadas no circuito superior 

também estão presentes no circuito inferior, conforme se verá na sequencia desta pesquisa. 

Nesse caso, pode apontar uma concorrência entre as atividades dos dois circuitos, porém, sem 

provocar o desaparecimento das atividades do circuito inferior, conforme Santos (2008a, p 

264):  

 

 

A modernização pode ser um obstáculo para algumas atividades do circuito 

inferior, quando essas sofrem a concorrência de produtos homólogos, 

oferecidos a um preço inferior. Todavia, não é certo que essa concorrência 

acarrete o desaparecimento da atividade não-moderna. Ela pode subsistir 

graças às condições próprias de funcionamento do circuito inferior. 

 

 

Isso pode ser um estímulo para o circuito superior, visto que no caso, do bairro em 

questão são quase sempre os fornecedores dos produtos dos pequenos, principalmente no que 

se refere aos produtos relacionados à pesca e também as pequenas oficinas de consertos que 

também comercializam peças. Todavia, a sobrevivência dessas pequenas empresas é muito 

significativa, uma vez que quase um terço delas está na mesma atividade há no mínimo 25 

anos.  O número maior está entre aquelas que estão na mesma atividade em um período igual 

ou inferior a 15 anos, 20 das quais (do total das 35) encontram-se nesse circuito.  

Outrossim, esse é um fato importante e pode indicar um crescimento das atividades 

desse circuito no bairro da Ribeira. Também é interessante perceber que são atividades 

similares as que já existiam anteriormente. Por outro lado, pode indicar uma revitalização das 

atividades naquele espaço em função dos incentivos governamentais e privados que vem 

ocorrendo nas últimas duas décadas, visando atrair negócios para o local.  

Outro dado igualmente importante é a sobrevivência dos pequenos estabelecimentos, 

pois a mortandade das micro e pequenas empresas no Brasil ainda são muito grandes. 
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Conforme os últimos dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT, 

Abr./2013) no Brasil as que têm acima de 20 anos de existência, mais de 87% encerram suas 

atividades (IBPT, 2013).  

As variáveis que ordenaram essa pesquisa, conforme citado anteriormente, tais como 

a organização e a tecnologia, além da concorrência, da complementaridade, da publicidade 

entre outras, apontaram características que permitem identificar cada um dos circuitos nos 

estabelecimentos pesquisados. 

A pesquisa permitiu identificar que as micro e pequenas empresas predominam entre 

os estabelecimentos no circuito inferior, mas por outro lado, algumas empresas do circuito 

superior apontaram para essa estrutura. As empresas do circuito inferior apresentaram pouca 

ou nenhuma articulação com o mercado externo à cidade, no que se refere à venda e compra 

de mercadorias e de informação que somado a isso, indica pouco uso de tecnologia e de 

publicidade, o que limita o alcance das suas atividades, uma vez que “o acesso às informações 

verdadeiramente estratégicas é incomparável entre os agentes de ambos os circuitos, inclusive 

porque as grandes firmas são produtoras e vendedoras de informações” (SILVEIRA, 2010, p. 

7). De forma que esse acesso à informação abre as possibilidades de mercado, mesmo entre 

aqueles que estão no circuito inferior.  

Quanto aos instrumentos de trabalho, o uso de tecnologia é bastante reduzido nesse 

circuito e, em alguns casos, esse uso é praticamente inexistente ou nulo, principalmente no 

que se refere a computadores, scanners, internet, softwares, entre outros, na organização 

estrutural desses estabelecimentos. Porém, mesmo restritos, o uso desses instrumentos de 

trabalho também são utilizados em alguns estabelecimentos do circuito inferior, tais como, 

gráficas, papelarias etc.  

Somado a isto, o número de funcionários nesse circuito é bastante reduzido. Em 

alguns deles o proprietário é o único a executar todas as tarefas. Porém, a grande maioria 

desses estabelecimentos apresentou um quadro que variam de 0 a 12 pessoas em média. Sabe-

se, que nesse circuito o número de pessoas empregadas por estabelecimento é quase sempre 

muito pequeno, todavia, ”[...] o número global de pessoas ocupadas é considerável” 

(SANTOS, 2008a, p. 45). Porém, entre aqueles que apresentaram uma quantidade menor, em 

torno de dois, tratava-se quase sempre de pessoas da mesma família.  

Outro ponto a considerar é o das finanças no qual inclui as relações das empresas 

com os agentes bancários e financeiros. Assim, tanto na relação com esses agentes quanto em 

relação aos clientes, estes apresentaram um baixo grau de relação, de modo que muitos deles 

não se utilizam do sistema bancário e nem financeiro para solverem empréstimos. Apesar 
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disso, a grande maioria, mantém algum tipo de relação com um ou mais bancos pela 

necessidade de pagamento aos fornecedores e outros tributos. Além disso, entre os poucos que 

oferecem o cartão de crédito como forma de pagamento há a necessidade de estabelecer uma 

relação financeira com o(s) banco(s). 

Salienta-se que nos estabelecimentos do circuito inferior o estoque é bastante 

limitado. Porém, algumas lojas de autopeças necessitam trabalhar miticamente com estoques 

de reposição de peças. Contudo, nos estabelecimentos de pequenos consertos esse estoque é 

bastante limitado.   

Quanto aos consumidores habituais dos produtos do circuito inferior no local é 

bastante variado, pois dependendo do tipo de atividade ofertada pode atingir a classe baixa, 

média e alta. Mesmo entre as atividades que compõem o circuito superior como as 

madeireiras, lojas de materiais de construções, peixarias, autopeças, assinatura de TV a cabo, 

bares e restaurantes podem abranger a demanda do consumo de ambos os circuitos. 

Algumas atividades dispostas no bairro, como as oficinas de automóveis, sugerem o 

aumento de consumo da população da classe média aos serviços do circuito inferior, uma vez 

que, a aquisição do automóvel, quase sempre adquiridos de terceiros, “[...] exigem reparos 

constantes nas oficinas de pequenas dimensões, com recursos disponíveis no local, aos quais é 

necessário acrescentar a capacidade de invenção de mecânicos autodidatas” (SANTOS, 

2008a, p. 256).  

Geralmente, essas oficinas se adaptam aos velhos galpões espraiados pelas avenidas, 

ruas e becos. Obstante, esse tipo de estabelecimento necessita de lugares espaçosos, para 

abrigarem além das ferramentas fixas de trabalho, os carros dos clientes. Algumas delas 

mantém uma pequena venda de peças, como forma de agregarem mais lucro. 

No geral, os estabelecimentos comerciais e de serviços na Ribeira, são pouco 

atrativos, não sendo comum apresentarem um estilo de loja padronizada, principalmente entre 

as que estão organizadas no circuito inferior, de modo que, são essas diferenças que torna o 

meio construído um espaço onde a diversidade e as desigualdades aparecem (Fig. 17). 
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Figura 17 – O circuito inferior na Ribeira (aspecto da Av. Duque de Caxiais e da Praça 

Augusto Severo) 

 
       Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

Essas desigualdades podem ser percebidas entre os estabelecimentos do mesmo 

circuito econômico, como revelado nas fotos: alguns desses esabelecimentos se apresentam 

bem cuidados, outros porém, nem tanto, como os que estão no prédio que está a direita (foto 

maior). De modo que, o meio construído revela um circuito inferior diversificado, tão 

somente nas suas atividades, mas também no que se refere a organização dos negócios, a 
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tecnologia utilizada, entre outros. Percebe-se diferenças siginifcativas no conjunto dos 

negócios dispostos do local, são elementos visíveis, outros não estão ao alcance dos olhos e 

reforça a ideia de que o espaço urbano é o resultado dessas diferenças, daí sua contradições 

aparecem. Os dois circuitos estão dispostos no bairro e vão expressar suas diferenças, as vezes 

por força maior não tão evidente no meio construído, mas nas características que cada um dos 

circuitos apresentam na organização espacial do bairro. 

Quanto ao circuito superior, suas atividades também se dispuseram de forma bastante 

diversificada no bairro da Ribeira e do ponto de vista quantitativo apresentaram-se em 

números maiores. Como citado anteriormente, alguns ramos das atividades desse circuito 

também coincidem com as do outro não-moderno, porém outros surgem, traçando um perfil 

diferenciado das atividades daquele espaço.   

Concessionárias, postos de combustíveis, lojas de materiais de construções para a 

indústria e para a agricultura, indústrias, entreposto de pesca, lojas de materiais de produtos 

pesqueiros, transportadora, agenciamento marítimo, alimentação, distribuidores de 

publicações, imobiliária, instalações prediais, empresas de pescas, estão entre as atividades 

que culminam ou se diferenciam com as encontradas no circuito inferior. 

Desse modo, as atividades dispostas no circuito superior apontam para uma relação 

de complementaridade e concorrência naquele bairro, não sendo no entanto um fator negativo, 

pois ambos podem se beneficiarem desta situação.  Cada empresa independentemente em qual 

dos circuitos estejam, manifestam interesses diversos no seu espaço circundante, que 

ultrapassam, muitas vezes, as barreiras econômicas existentes nessa relação.  

Além disso, as atividades do circuito superior no bairro apresentaram-se classificadas 

de acordo com o seu porte em micro e pequena10,  média (maior que R$ 16 milhões e menor 

ou igual a R$ 90 milhões) e grandes empresas (maior que R$ 300 milhões). O porte de 

classificação das empresas de acordo com a Lei nº 8.981/1995, leva em consideração a receita 

operacional bruta anual11. Obstante, a maioria dos estabelecimentos estão classificados em 

micro e pequenas empresas (totalizando 21) e as 15 restantes em médias e grandes empresas 

(dessas, 08 são médias e 06 são grandes). 

                                                           
10 A Lei Geral considera como Micro empresa e Empresa de Pequeno Porte a sociedade empresária ou simples, a 

empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário com receita bruta anual de até R$ 

360.000,00(microempresa), ou entre  R$ 360.000,01 e R$ 3.600.000,00 (empresa de pequeno porte). 

(http://www.leigeral.com.br/) 
11 De acordo com a Lei nº 8.981/1995 a receita operacional bruta anual é aquela auferida no ano-calendário em 

que: o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria; o preço dos serviços prestados; e o 

resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 

concedidos. (BRASIL, 1995).   
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Ressalta-se que não foi abordado sobre o faturamento dessas empresas, pois entende-

se que daria mais conforto quando na aplicação dos questionários.  Em conversa informal com 

o gerente de um desses estabelecimentos da industria, foi informado um faturamento anual em 

torno de R$250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) de reais em 2013. A referida 

empresa, pertence a um grupo com um total de 14 unidades espalhadas pelos estados 

brasileiros. O faturamento exposto anteriormente é apenas da unidade localizada no bairro da 

Ribeira.  

De modo geral, a relação dessas empresas que compõem o circuito superior na área 

pesquisada com o mercado externo ao local é bastante significativo. A seguir os principais 

estados e países de onde esses estabelecimentos importam os seus produtos, isso inclui tanto  

produtos destinados ao consumidor, como também as máquinas e equipamentos para o 

funcionamento dessas empresas, que conforme SANTOS, 2008a, p. 109) “[...] as novas 

necessidades em equipamentos são, sem dúvida, devidas às novas fabricações mas elas 

correspondem também ao apogeu do período tecnológico que exige uma contínua renovação 

dos estoques de bens de capital [...]” fato esse, comum nas unidades de bens de produção. Os 

estados mais citados entre eles se localizam na Região Sudeste (São Paulo, Minas Gerias e 

Espírito Santo, em seguida, os localizados na região Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul) . Porém, os Estados da Região Nordeste também foram bastante 

apontados (Pernambuco, Ceará, Bahia e Paraíba). Na região Norte, porém, apenas o estado do 

Pará apareceu entre os informados. Duas (02) empresas compram grande parte dos produtos 

no exterior. Os países mais citados foram Argentina, Uruguai, Suiça, Estados Unidos e 

Espanha, entre outros. 

Constatou-se três empresas desse circuito que exportam produtos para outros países, 

ambas são indústrias nos setores de pesca e de alimentos. Países africanos, latinos americanos 

e europeus foram citados. Uma das empresas pesquisadas não está muito interessada em 

exportar para o exterior no momento. O referido grupo já conta com 30% do mercado de 

massas e dos diversos segmentos de mercado de foodservice incluindo barrinhas de cereais, 

biscoitos amanteigados, waferes entre outros, restando ainda conquistar mais mercado no 

Brasil, pois os outros 70% desse mercado, estão nas mãos de suas principais concorrentes a 

empresa Nestlé, Adria e a Bauducco, entre outros.  

Quanto as outras duas empresas, especializadas em produtos pesqueiros, tem como  

seus principais concorrentes a empresa Produmar. A referida Empresa, também é exportadora 

de produtos do mar e também oferece ao mercado brasileiro, latino americano e europeu, 

produtos similares, de modo que os serviços de logísticas em torno disso, faz toda a diferença. 
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A concorrência é algo inerente ao circuito superior, no caso do bairro, este fato está 

intrinsecamente ligado as atividades nos setores pesqueiros, produtos destinados a pesca, 

produtos voltados para construção e agricultura, comunicação (os maiores jornais de 

circulação), transportes etc. Essa concorrência também se estende a outros pontos da cidade, 

de modo que a cidade pode ser vista, como um conjunto indissociável de formas materiais, 

modernas e antigas e de outras dominantes e subordinadas (SIlVEIRA, 2009), assim, a 

concorrência também se estende ao outro circuito não-moderno.                                                                                                            

Os estabelecimentos do circuito superior (no total de 36) apresentaram um sistema 

organizacional moderno do ponto de vista funcional, de modo que independentemente do 

tamanho, esses contam com modernos programas de computadores e sofwares que permitem 

o controle das suas atividades financeiras, de estoque, de pessoal e também de informação o 

que permite uma maior articulação com o mercado. 

Do ponto de vista financeiro as médias e grandes empresas do circuito superior 

utilizam as linhas de créditos oferecidas pelos bancos para ampliarem o tamanho dos seus 

negócios em relação ao estoque, para aquisição de equipamentos modernos tais como a 

compra de máquinas e equipamentos e para aumentar os  seus espaços físicos (Fig. 18). Já 

entre as micro e pequenas empresas identificadas também nesse circuito, os gastos com 

investimentos é quase proporcional ao do capital de giro. Os estabelecimentos do ramo da 

indústria, geralmente compram máquinas e equipamentos importados, o que acarretam 

grandes investimentos.  

 

Figura 18 – Investimentos na ampliação predial da empresa M. Dias Branco no Bairro da 

Ribeira 

      
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
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Com relação a publicidade, os estabelecimentos do circuito superior as utilizam 

participando de eventos, rodadas de negócios, sites, TV, rádios, revistas e também patrocinam 

alguns eventos esportivos e culturais. Entre as empresas que utilizam mais a propaganda da 

TV, estão as médias e grandes empresas, no entanto, todas elas, disseram fazer publicidade 

produzidas por empresas especializadas em propaganda. A publicidade é um fator 

indispensável nesse circuito, sendo uma das armas utilizadas para modificarem os gostos e o 

perfil da demanda (SANTOS, 2008a). De modo que, a propaganda cada vez mais elaborada e 

competitiva, tem o papel em larga escala, de atrair a ampliação de novos mercados para esse 

circuito.      

Quanto ao número de funcionários esses apresentaram um volume superior ao do 

outro circuito inferior, de modo que a quantidade variou de 15 a 400, sendo que os 

estabelecimentos que possuem um maior número, estão entre os que produzem, no caso, as 

indústrias. Uma em questão, têm contratados 400 trabalhadores, apesar de utilizarem 

máquinas e equipamentos com tecnologias de última geração importadas da Suíça. Como 

exemplo, citou um equipamento utilizado no beneficiamento do trigo, que possibilita 

fotografar o produto a cada milímetro por segundo o que permite uma precisão muito grande 

na seleção e na qualidade do produto, segundo informado. 

No entanto, os números de pessoas empregadas nesse circuito deve-se em grande 

parte a outros profissionais que estão ocupados em outras atividades externas, uma vez que é 

comum entre os estabelecimentos que vendem produtos que exigem instalações, visto que, 

poucos disseram utilizar-se de serviços terceirizados. Contudo, entre os que contratam 

serviços terceirizados os fazem somente quando a demanda de negócios crescem, daí existir 

uma sazonalidade na contratação desses serviços. Porém, no que se refere a indústria de 

pesca, esses serviços estende-se mais a contratação de transportes. 

Com relação a distribuição espacial ao meio construído o circuito superior está 

disperso em várias ruas da Ribeira e apresentam-se diferenciados quanto as características no 

imóvel. De forma que, devido ao fato do referido bairro ter algumas limitações quanto  ao seu 

aspecto paisagístico em função de ser tombado pelo patrimônio histórico, conforme já 

mencionado, anteriormente, alguns estabelecimentos desse circuito mantém o padrão antigo. 

Outros porém, estão em ruas onde suas fachadas podem fugir dos padrões impostos para essa 

área da cidade. Todavia, quanto a dimensão, os imóveis que compõem esse circuito, ocupam 

grandes espaços, porém poucos informaram o tamanho do seu estabelecimento ( Fig. 19). 
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Figura 19 – A presença do circuito superior na Ribeira 

 
      Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

 

As imagens reforçam a afirmação quanto ao tamanho dos imóveis, ambos tratam-se 

de grandes empresas. Porém, outros estabelecimentos de menor porte, também estão 

instalados em amplos espaços. Os imóveis ocupados parecem satisfazerem a grande maioria 

dos estabelecimentos, com raras execeções. 

Outro fator a ser considerado é o papel socioespacial que os dois circuitos exercem 

no bairro. Os dois, estão em constante processo de interação, resultante de distintas divisões 

do trabalho, mas que se distingue por suas características e também pelo alcance de cada um 

deles nas  suas articulações locais e externa. “Os dois circuitos não são sistemas isolados e 

impermeáveis entre si, mas, ao contrário, estão em interação permanente” (SANTOS, 2008a, 

p. 261).  
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Existem atividades de ambos os circuitos que são peculiares ao local, se não fosse 

alí, “não seria em nenhum outro lugar da cidade” (reprodução da fala de um pesquisado). A 

Ribeira é o lugar ideal para estas atividades e somente lá oferece as vantagens para a 

permanência destas empresas. De forma que, a proximidade com o Porto, oferece inúmeras 

vantagens para um determinado tipo de negócio que nenhum outro bairro abrigaria. Outras 

atividades se adequaria a qualquer outro bairro da cidade, afinal, a cidade é um conjunto 

indissociável de sistemas de ações e sistemas de objetos que conforme Santos (2008a) não se 

separam, como todo subsistema, antes interagem. 

Cada circuito se adapta as características que o espaço oferece, ou seja, o espaço que 

lhe é peculiar. Dessa forma, as atividades pela quais estão imbricados os dois circuitos 

naquele bairro é único ao seu espaço circundante. São relações econômicas que se justapõem, 

apesar da oposição que as distinguem, porque entre os dois circuitos existem grandes 

diferenças quanto as suas varíaveis. Todavia, apesar da pesquisa ter apontado a 

predominância do circuito superior, o local, conforme foi visto, abriga também as atividades 

do circuito inferior. Algumas atividades aponta uma combinação de características quanto ao 

seu ramo. Apresentaram alguns elementos que apontam para uma complementaridade entre os 

dois circuitos, porém sem perder de vista a concorrência habitual, visto que a grande maioria 

dos estabelecimentos indicaram ter concorrentes dentro e fora daquele espaço. 

Quanto ao circuito inferior, constatou-se que tem concorrentes no próprio bairro, 

uma vez que a grande quantidade de atividades desse circuito aponta para negócios em escala 

local, por tratar-se de atividades que se interagem com às demais existentes e a demanda do 

lugar. Já entre o circuito superior, encontram os seus concorrentes dentro e fora do lugar 

circundante, visto tratar-se de grandes empresas que produzem, distribuem e vendem os seus 

produtos em escalas maiores, que vão muito além do local. “As atividades modernas solicitam 

mais atividades modernas e novas relações se estabelecem entre as cidades fazendo dialogar 

entre si patamares da economia superior” (SILVEIRA, 2010, p. 4).  

No período atual, a Ribeira aponta para a coexistência dos dois circuitos da economia 

urbana, reforça a difusão das varíaveis modernas que cria desigualdades espaciais. Contudo, 

propicia o surgimento de outras menos modernas, de modo que são essas desigualdades 

estruturais que garantem a coexistência e a permanência dos dois circuitos no  do bairro em 

questão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conjunto de atividades que desencadearam o término desse estudo a partir da 

construção do seu objeto de pesquisa, buscou fazer uma análise da organização espacial do 

bairro da Ribeira em Natal/RN, tendo como fundamentação teórica os dois circuitos da 

economia urbana.  

A teoria dos dois circuitos da economia urbana trata de uma importante contribuição 

de Milton Santos para a compreensão da organização espacial dos países subdesenvolvidos, 

no qual reconhece-se a coexistência de dois circuitos da economia, um circuito superior e 

outro inferior, consequente de um processo de modernização diferenciadora que gera os dois 

circuitos, ambos tem a mesma origem, o mesmo conjunto de causas e são interligados 

(SANTOS, 2008).. 

O referido bairro, apesar de apresentar um espaço degradado consegue abrigar várias 

atividades do ponto de vista econômico e de serviços, e por outro lado, também apresenta uma 

boa acessibilidade de transporte urbano, pois muitas linhas de ônibus cruzam diariamente 

aquela área. 

Porém, a Ribeira recebeu nas últimas décadas uma série de intervenções públicas que 

promoveram melhorias nas vias de acesso aos transportes coletivos e também em alguns 

canteiros e praças. Além disso, alguns eventos culturais têm sido realizados com o objetivo de 

atrair um maior número de pessoas e atividades para o local. 

Todavia, os estabelecimentos dispostos nas ruas pesquisadas permitiu perceber os 

elementos que permeiam as atividades que indicam a presença dos circuitos na organização 

do bairro, uma vez que ambos se encontram espacialmente imbricados. Desta forma, é 

possível perceber a coexistência dessas atividades. 

Os estabelecimentos pesquisados foram delineando as características de cada um dos 

circuitos, de modo que, através das análises de cada uma das variáveis apresentadas nesse 

estudo, identificou-se a predominância dos estabelecimentos do circuito superior sobre o 

circuito inferior.  

Assim, as diferenças apresentadas entre os circuitos quanto à organização e a 

tecnologia, o mercado, as finanças, a publicidade, o consumo e a complementaridade e as 

demais variáveis aqui expostas, identificou cada um dos circuitos. De modo que, as empresas 

do circuito superior, apresentaram métodos modernos quanto à organização de suas empresas, 

utilizam-se de publicidades elaboradas, têm maiores relações com os mercados fora da cidade, 

tanto com relação à procedência de suas mercadorias, quanto ao alcance dos seus mercados. 
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Nas empresas do circuito inferior, ao contrário, essas variáveis são inexistentes ou 

apresentam-se de formas mais isoladas em um pequeno número de empresas desse circuito. 

Observou-se que a área pesquisada apresentou uma variedade de atividades 

comerciais e também de serviços. Algumas ruas apontam mais para determinadas 

especialidades. Na Avenida Tavares de Lira, por exemplo, é basicamente especializada na 

pesca, tendo em vista, que o terminal pesqueiro, onde desembarca os barcos de pesca está 

localizada nesta rua. Nela, também encontram-se lojas especializadas em produtos pesqueiros.  

Portanto, ambos os circuitos apresentam importância quanto à organização espacial 

do bairro da Ribeira, uma vez que, ali convivem atividades de diferentes ramos e também de 

diferentes tempos históricos. Assim, algumas atividades do circuito inferior, são atividades 

tradicionais que tem um papel importante na manutenção dessas atividades no bairro em 

questão.  

Com relação, a importância que o circuito predominante, no caso, o circuito superior, 

exerce sobre a organização espacial do bairro, pode-se apontar que suas atividades exercem 

um papel importante para a manutenção das atividades dos pequenos negócios do circuito 

inferior no bairro da Ribeira. Pois, algumas dessas empresas são fornecedoras de produtos 

para esses pequenos negócios no circuito inferior, principalmente, no que se refere à atividade 

pesqueira no bairro. São esses pequenos estabelecimentos que praticamente absorve a mão de 

obra da população pobre que reside no bairro da Ribeira.  

Outro ponto a ser destacado sobre as funções do circuito superior, quanto a atual 

organização espacial do bairro é que este circuito emprega uma mão de obra mais numerosa, 

principalmente no que se refere à indústria, o que acaba beneficiando tanto os 

estabelecimentos comerciais e de serviços desse circuito, quanto do pequeno comércio 

varejista e as pequenas oficinas de conserto, restaurantes, lanchonetes entre outros, do circuito 

inferior, uma vez que, o fluxo desses trabalhadores propicia um aquecimento do consumo dos 

produtos locais. 

Espera-se, portanto, que a leitura do bairro da Ribeira a luz dois circuitos da 

economia urbana, possa trazer contribuições para o entendimento da organização espacial do 

bairro na atualidade e também instigar outros pesquisadores ao estudo do local. O bairro da 

Ribeira apresentou neste estudo um leque de possibilidades para estudos futuros, inclusive de 

aprofundamento desta pesquisa. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA PPGE – MESTRADO  

LUCIA ALVES DEARAÚJO 

APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE PESQUISA – APLICADO AOS 

ESTABELECIMENTOS PESQUISADOS NO BAIRRO RIBEIRA 

 

 

Ramo de atuação: 

Atividade: __________________________________________________________________ 

Local:______________________________________________________________________  

Data: ___/___/_____ 

Há quanto tempo trabalha nessa atividade?_________________________________________ 

Sua empresa é matriz?  

Sim□                      Não□ 

Caso sim, quantas e onde se localizam as filiais?____________________________________ 

Local de trabalho e condição do imóvel:  

Na própria residência□    Imóvel próprio□    Alugado□    Fora da residência□     Outros□                                          

Caso alugado, qual é o valor do aluguel? 

Menos de R$ 200□             R$ 201 a 500□             R$ 501 a 600□       R$ 1500 a 2000□           

 R$ 601 a 1000□                 R$ 1000 a 1500□         Mais de R$ 2000 □             Omitiram □  

Quanto paga de IPTU?_________________________________________________________ 

Idade do imóvel:______________________________________________________________ 

Números de andares usados?____________________________________________________ 

Quantos m² tem o espaço usado?_________________________________________________ 

Anteriormente esse prédio foi utilizado para outra atividade?__________________________ 

Há quanto tempo utiliza o prédio?________________________________________________ 

Quanto à localização: 

Considera a localização do imóvel adequada para a sua atividade comercial?  

Sim□                      Não□ 
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Por quê? ____________________________________________________________________           

O fato do bairro da Ribeira ser um bairro tombado dificulta a modernização ou ampliação do 

seu estabelecimento comercial, de que modo? 

___________________________________________________________________________ 

O Sr (a) considera a infraestrutura do entorno: 

Satisfatória□                                            Regular□                                           Péssima□  

Por quais motivos? ___________________________________________________________ 

Equipamento de trabalho: 

O Sr (a) utiliza informatização na sua atividade comercial, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Produtos: 

Procedência dos produtos: 

Somente de outros estados□   Dentro do estado/outros estados □  Outros estados e países□  

Exterior□   Somente em Natal□    Omitiu□ 

Forma de pagamento ao fornecedor:______________________________________________ 

Mão de obra: 

Número de funcionários da empresa:______________________________________________ 

Emprega mão de obra família:     

 Sim□                          Não□ 

Contrata trabalhadores temporários em determinada época do ano? 

Sim□                          Não□ 

Caso sim, quantos?____________________________________________________________ 

Qual época?_________________________________________________________________ 

Utiliza a mão de obra de terceirizados?   

Sim□                           Não□ 

Motivo dessa utilização:  

Menor custo□              Demanda por trabalhos especializados□                      Outros□ 

Quais são os meios de transportes usados pelos os seus funcionários para chegar ao trabalho? 



127 
 

___________________________________________________________________________ 

Seus trabalhadores residem: 

 No próprio bairro □                          Em outro bairro □                Região Metropolitana □   

Formas de organização da empresa: 

Empresa (organização civil ou pessoa jurídica):  

Micro □                          Pequena  □                             Média □                           Grande□ 

Sua empresa é familiar?  

Sim□             Não□ 

Trabalhador autônomo (pessoa física)  

Sim□                 Não□ 

A empresa utiliza métodos modernos de organização? 

Sim □                        Não □  

Se sim, que tipo?_____________________________________________________________ 

Finanças: 

Utiliza linhas de créditos?  

Sim□                            Não□ 

Quais?_____________________________________________________________________ 

Trabalha com bancos?  

Sim□                          Não□ 

Caso sim, quais?_____________________________________________________________ 

Há quanto tempo?____________________________________________________________ 

Quais os tipos de operação bancaria você utiliza? 

Emissões de cheques□      Depósitos□      Cartão de credito□     Cartão de débito□ 

Empréstimos□     Outros □              

Quais são suas finalidades?____________________________________________________ 

Informação: 

Quais são as fontes de informação sobre novas técnicas, mercado e oportunidade de negócios 

utilizados na sua empresa?______________________________________________________ 
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Publicidade: 

Sua empresa utiliza propaganda?  

Sim□                           Não□ 

Caso sim, quais?______________________________________________________________ 

São propagandas são produzidas por: 

 Agencia de publicidade□                             Elaboração própria□                             Outros□ 

Mercado: 

Abrangência de suas atividades comerciais: 

Bairro□    Cidade□       Estado□           Região □         País □    Exterior □

        

A sua atividade cresceu ou permaneceu estável nos últimos anos?  

Sim□                           Não□ 

A que atribui esse crescimento?_________________________________________ 

Qual é o perfil do seu consumidor?  

Empresas□                                             Pessoas□                  Empresas e Pessoas□ 
 

Caso sejam pessoas, indicar público alvo:  

 

Classe baixa□                  Classe média□               Classe alta□       Classe alta e média□ 
 

As formas de pagamentos oferecidas aos clientes: 

 Dinheiro□   Cheque à vista□            cheque pré-datado□  cartão de credito□ 

cartão de debito□      Mais de uma opção□          outros□ 

O seu negocio sofre concorrências de empresas?  

Sim□                             Não□ 

Caso sim, quais e onde se localizam?_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Os produtos/mercadorias da sua empresa são comprados no atacado?  

Sim□                             Não□ 

Quais as formas de pagamento?__________________________________________________ 
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Sua empresa fornece produtos ou presta serviços para outras empresas? 

Sim□                             Não□ 

Caso sim, quais e onde se localizam?_____________________________________________ 
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Ramo de Atuação 

Tipo  Circuito Superior % Circuito Inferior % 

Comércio 9 25% 12 40% 

Serviço 9 25% 15 50% 

Indústria  5 14% 1 3% 

Comércio/Serviço 13 36% 2 7% 

Outros 0 0% 0 0% 

Total 36 100% 30 100% 

 

Local de Trabalho 

Tipo de Imóvel Circuito Superior % Circuito Inferior % 

Alugado 16 44% 23 77% 

Próprio 19 53% 5 17% 

Outros 1 3% 2 6% 

Total 36 100% 30 100% 

 

Imóvel Alugado 

Valores Circuito Superior % Circuito Inferior % 

Menos de R$ 200 0 0% 2 7% 

De R$ 201 a 500 0 0% 7 23% 

De R$ 501 a 600 1 3% 2 7% 

De R$ 601 a 1000 3 8% 8 27% 

De R$ 1001 a 1200 4 11% 1 3% 

De R$ 1500 a 2000 6 17% 2 7% 

Mais de R$ 2000 2 5% 0 0% 

Próprio 19 53% 7 23% 

Outros 0 0% 0 0% 

Omitiu 1 3% 1 3% 

Total 36 100% 30 100% 

 

Quanto a Localização Adequado do Imóvel 

Circuitos Sim % Não % Total 

Superior 32 89% 4 11% 36 

 Inferior 25 83% 5 17% 30 

 

O Fato da Ribeira ser Tombada Dificulta a Modernização ou Ampliação 

Circuitos Sim % Não % Não Opinou % Total 

Superior 11 30% 19 53% 6 17% 36 

Inferior 12 40% 12 40% 6 20% 30 
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Infraestrutura do Entorno  

Condições Circuito Superior % Circuito Inferior % 

Satisfatória 9 25% 1 3% 

Regular 23 64% 26 87% 

Péssima 4 11% 3 10% 

Total 36 100% 30 100% 

 

Utilização de Equipamentos Informatizados 

Circuitos Sim % Não % Omitiu % Total 

Superior 34 94% 2 6% 0 0% 36 

Inferior 7 23% 22 73% 1 4% 30 

 

Procedência dos Produtos 

Região Circuito Superior % Circuito Inferior % 

Somente de outros estados 16 44% 3 10% 

Dentro do estado/outros estados 11 31% 10 33% 

Outros estados e países 2 6% 3 10% 

Exterior 3 8% 0 0% 

Somente em Natal 0 0% 14 47% 

Omitiu 4 11% 0 0% 

Total 36 100% 30 100% 

 

Forma de Pagamento ao Fornecedor 

Tipo Circuito Superior % Circuito Inferior % 

Dinheiro 3 8% 13 43% 

Cheque pré-

datado 

0 0% 2 7% 

Cheque à vista 0 0% 0 0% 

Cartão de crédito 1 3% 0 0% 

Cartão de debito 0 0% 0 0% 

Outros 2 6% 0 0% 

Mais de uma 7 19% 3 10% 

Omitiu 1 3% 4 13% 

Boleto/fatura 22 61% 8 27% 

Total 36 100% 30 100% 
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Número de Funcionários 

Quantidade Circuito Superior % Circuito Inferior % 

0 a 3 0 0% 26 87% 

4 a 6 6 16% 3 10% 

7 a 9 6 17% 0 0% 

Mais de 10 19 53% 1 3% 

Omitiu 5 14% 0 0% 

Total 36 100% 30 100% 

 

Forma de Organização 

Tipo Circuito Superior % Circuito Inferior % 

Micro 14 39% 18 60% 

Pequena 7 19% 3 10% 

Média 8 22% 0 0% 

Grande 6 17% 0 0% 

Omitiu 1 3% 9 30% 

Total 36 100% 30 100% 

 

Utiliza Linhas de Créditos 

Circuitos Sim % Não % Omitiu % Total 

Superior 24 67% 12 33% 0 0% 36 

Inferior 1 4% 28 93% 1 3% 31 

 

Qual o Tipo de Operação Bancária Utilizada 

Tipo  Circuito Superior % Circuito Inferior % 

Somente cheques 0 0% 0 0% 

Somente depósito 0 0% 6 20% 

Somente cartão de crédito 0 0% 0 0% 

Somente cartão de débito 0 0% 0 0% 

Somente empréstimos 0 0% 0 0% 

Mais de uma 36 100% 12 40% 

Não utiliza 0 0% 12 40% 

Omitiu 0 0% 0 0% 

Total 36 100% 30 100% 

 

Utiliza Propaganda 

Circuitos Sim % Não % Omitiu % Total 

Superior 36 100% 0 0% 0 0% 36 

Inferior 12 40% 18 60% 0 0% 30 
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Abrangência do Comércio 

Região Circuito Superior % Circuito Inferior % 

Bairro 0 0% 2 7% 

Cidade 2 6% 14 46% 

Estado 17 47% 12 40% 

Região 10 28% 0 0% 

País 4 11% 2 7% 

Exterior 3 8% 0 0% 

Total 36 100% 30 100% 

 

Perfil do Consumidor 

Tipo Circuito Superior % Circuito Inferior % 

Baixa renda 0 0% 2 6% 

Classe média a classe alta 6 17% 6 20% 

Todas as classes 6 17% 6 20% 

Omitiu 2 5% 2 7% 

Somente empresa 8 22% 2 7% 

Empresa/pessoas 14 39% 12 40% 

Total 36 100% 30 100% 

 

Forma de Pagamento que Oferece ao Cliente 

Tipo  Circuito Superior % Circuito Inferior % 

Dinheiro 0 0% 15 50% 

Cheque pré-datado 0 0% 0 0% 

Cheque à vista 0 0% 0 0% 

Cartão de crédito 0 0% 0 0% 

Cartão de debito 0 0% 0 0% 

Outros 2 6% 0 0% 

Mais de uma 34 94% 15 50% 

Omitiu 0 0% 0 0% 

Total 36 100% 30 100% 

 

Concorrência no Mercado 

Tipo  Circuito Superior % Circuito Inferior % 

Pequena empresa 0 0% 9 30% 

Grande empresa 4 11% 3 10% 

Ambas 31 86% 7 23% 

Não tem 1 3% 11 37% 

Omitiu 0 0% 0 0% 

Total 36 100% 30 100% 
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Compra Produtos de Outra Empresa 

Circuitos Sim % Não % Omitiu % Total 

Superior 30 83% 2 6% 4 11% 36 

Inferior 21 70% 8 27% 1 3% 30 

 

Compra no Atacado 

Circuitos Sim % Não % Omitiu % Total 

Superior 30 83% 1 3% 5 14% 36 

Inferior 16 53% 11 37% 3 10% 30 

 

Fornece Produtos ou Serviços a Outras Empresas 

Circuitos Sim % Não % Omitiu % Total 

Superior 34 94% 2 6% 0 0% 36 

Inferior 18 60% 12 40% 0 0% 30 

 

 

 


