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RESUMO 

 

O crescimento acelerado das cidades causa conurbação e aumento da influência 

política, econômica e social entre cidades próximas, acarretando um processo 

conhecido como metropolização, que, por sua vez, provoca consequências diretas 

sobre a forma como as pessoas e mercadorias circulam pelas cidades – ou seja, 

sobre a mobilidade urbana. Sobretudo nos países em desenvolvimento como o 

Brasil, onde as regiões metropolitanas (RM) carecem de interesse político e 

estruturas de planejamento que garantam a governança dessas áreas, os efeitos da 

metropolização podem causar impactos negativos irreversíveis sobre a mobilidade. 

Frutos das reivindicações da Reforma Urbana, instrumentos como o Estatuto da 

Cidade, a Política Nacional de Mobilidade Urbana e o recém-criado Estatuto da 

Metrópole emergem como suporte às RMs brasileiras no alcance de uma mobilidade 

eficiente. Conforme os dispositivos, as diversas ações urbanas devem ser 

planejadas em conjunto para o alcance de cidades mais ordenadas, socialmente 

justas e ambientalmente viáveis. A partir dessa conjuntura, a presente dissertação 

buscou mostrar se os principais projetos estruturantes de expansão urbana e viária 

implantados na Região Metropolitana de Natal (RMN), cujas transformações físico-

territoriais se intensificaram nas últimas décadas, foram planejados em consonância 

com a gestão da mobilidade. Primeiramente foram listados os projetos mais 

importantes da metrópole funcional, composta pelos municípios da RMN que 

apresentam forte integração. Em seguida, foi estabelecido um critério denominado 

“Potencial de Coesão Metropolitana” para definir quais projetos apresentavam maior 

relevância sobre o território da RMN, visto que limitações desta pesquisa não 

permitiam a análise de todos os empreendimentos. Os projetos do Aeroporto 

Internacional Aluízio Alves, do Veículo Leve Sobre Trilhos e da Via Metropolitana 

apresentaram os maiores potenciais de coesão metropolitana, sendo analisados 

quanto a sua relação com a gestão da mobilidade, objetivo primordial da pesquisa. 

Para constar tal relação, foi verificado se cada projeto estruturante atende às 

diligências do novo tipo de mobilidade urbana desejável, isto é: promove 

investimentos nas áreas mais carentes de infraestrutura; provoca adensamento 

populacional e induz usos mistos do solo; contribui para a compacidade; estimula o 

acesso democrático da população a bens e serviços; possui uma estrutura que 

privilegia os meios de transporte não motorizados e  motorizados coletivos; 



possibilita a integração de modais; e busca acarretar menores danos ambientais. A 

partir dessa análise, é possível constatar se a RMN enseja a consolidação de um 

ambiente urbano com uma mobilidade eficiente, contribuindo para promover o 

desenvolvimento sustentável no seu território, ou se, de forma contrária, fomenta um 

crescimento desordenado ao permitir que projetos estruturantes sejam implantados 

de maneira descolada à gestão da mobilidade. 

 

 

Palavras chave: Mobilidade Urbana; Projetos Estruturantes; Região Metropolitana 

de Natal; Estatuto da Cidade; Política Nacional de Mobilidade Urbana; Estatuto da 

Metrópole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: 

 

 

The fast growth of cities causes the meeting of urban areas and the increase of 

political, economic and social influence between nearby cities, resulting in a process 

known as metropolization, which, in turn, causes direct impact on the way people and 

goods move through the cities - that is, on urban mobility. Especially in developing 

countries like Brazil, where the metropolitan areas (RM) lack of political interest and 

planning structures to ensure the governance of these areas, the effects of 

metropolization can cause irreversible negative impacts on mobility. As results of the 

claims of the Urban Reform, instruments such as the Statute of the City, the National 

Policy of Urban Mobility and the newly created Statute of Metropolis emerge as 

support to Brazilian RMs in achieving efficient mobility. According to these 

instruments, the various urban actions must be planned together to achieve more 

organized, socially fair and environmentally viable cities. From this situation, this 

study sought to show if the major infrastructure projects of urban and road expansion 

deployed in the Metropolitan Region of Natal (RMN), which physical and territorial 

transformations were intensified in recent decades, have been planned in 

accordance with mobility management. Firstly, the most important projects of the 

functional metropolis – formed by the municipalities of RMN that have strong 

integration – were listed. Then, a criterion called "Metropolitan Cohesion Potential" 

was established to define which projects were more relevant on the RMN’s territory 

as limitations of this study did not allow analysis of all projects. The International 

Airport Aluízio Alves, the Light Rail and Metropolitan Road presented the highest 

potential of metropolitan cohesion, so they were analyzed considering their 

relationship with mobility management, primary objective of the research. It was 

investigated if the structuring project meets the steps of the new type of desirable 

urban mobility: promotes investments in the poorest areas of infrastructure; causes 

population density and induces mixed land uses; contributes to the compactness; 

encourages democratic access of the population to goods and services; has a 

structure that indulges the transport of non-motorized means and collective motor; 

enables integration of modal; and seeks to cause less environmental damage. From 

this analysis, it can be seen that the RMN entails the consolidation of an urban 

environment with efficient mobility, to promote sustainable development in its 



territory, or in a contrary manner, fosters a disorderly growth by allowing structuring 

projects to be deployed separated from the mobility management. 

 

 

Keywords: Urban Mobility; Structuring Projects; Metropolitan Region of Natal; City 

Statute; National Policy on Urban Mobility; Status of Metropolis. 
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INTRODUÇÃO 

Os mais diversos problemas urbanos enfrentados pela população das 

cidades, notadamente das que estão localizadas nos países em 

desenvolvimento, são intensificados na medida em que as manchas urbanas 

se encontram. A conurbação entre essas áreas resulta em aglomerados 

urbanos, metrópoles ou redes de cidades médias, causando impasses não só 

de ordem física, mas econômica, política e social. Os conflitos se intensificam 

quanto maior for o grau de integração existente entre os municípios, o que 

demanda o planejamento do conjunto das ações necessárias à resolução de 

problemas compartilhados.  

As regiões metropolitanas (RMs), independentemente dos níveis de 

integração, englobam a heterogeneidade dos diversos municípios, que, por si 

só, já constituem unidades complexas e cheias de conflitos. No caso brasileiro, 

em especial, os desafios da articulação física dessas áreas ampliam-se devido 

à dificuldade de gestão dos espaços (dada pelo alto nível de desordenamento), 

assim como da ausência de instituições e instrumentos efetivos de 

planejamento que orientem e deem continuidade à implementação de projetos 

de interesse comum. 

O espectro de análise de uma RM varia de questões institucionais, 

passando pelo enfoque social e econômico, até questões sobre a dimensão 

física das unidades territoriais. Em uma visão ampla, todas essas 

características que formam objetos de estudo distintos são fortemente 

interdependentes, surgindo a necessidade de que sejam considerados vários 

temas ao mesmo tempo para que se compreenda um aspecto delimitado por 

uma pesquisa.  

Nessa perspectiva, a presente dissertação busca contribuir para a 

discussão acerca das regiões metropolitanas através de um dos seus inúmeros 

aspectos vitais, a mobilidade urbana. A eficiência com que pessoas e 

mercadorias se deslocam no espaço urbano interfere diretamente na 

capacidade econômica das metrópoles (centros econômicos, políticos e sociais 

do mundo contemporâneo) e, sobretudo, na qualidade de vida da população. 
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Os governos locais estão preparados para enfrentar desafios 

compartilhados? De que modo a gestão metropolitana reconhece a mobilidade 

urbana e sua importância à integração? É possível identificar avanços nesse 

campo, recentemente? 

É a partir dessa conjuntura que instrumentos da política urbana como o 

Estatuto da Cidade, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) e o 

recém-criado Estatuto da Metrópole, emergem como suporte às RMs 

brasileiras no alcance de uma mobilidade eficiente. De acordo com os 

instrumentos, deve existir uma integração entre as diversas esferas do 

planejamento urbano, o que é fundamental para atingir essa eficiência. Assim, 

a harmonia entre a gestão da mobilidade e as demais ações urbanas contribui 

para o alcance de cidades mais ordenadas, socialmente justas e 

ambientalmente viáveis. 

A mobilidade é, portanto, um componente crucial nos territórios 

metropolitanos, estando diretamente relacionada ao seu funcionamento interno 

e apresentando influência sobre às demais áreas do planejamento urbano, ao 

mesmo tempo que é totalmente dependente das outras esferas de gestão. 

Logo, para o alcance de melhorias no que se refere à mobilidade, é preciso 

considerar nos estudos diversos outros elementos que compõem a metrópole. 

Nesta dissertação, os elementos considerados serão os projetos 

estruturantes1, que intensificam as transformações sobre o território e definem 

novos eixos de expansão. 

A RM escolhida como universo da pesquisa foi a Região Metropolitana 

de Natal (RMN) – mais especificamente, a área contígua ao Polo de Natal – 

que, apesar de se enquadrar no contexto de um aglomerado urbano e 

metropolitano do Nordeste brasileiro, vem passando por profundas 

transformações físico-territoriais nos últimos anos. Estas alterações na 

configuração do território se dão notadamente através da implantação de 

diversos projetos estruturantes de expansão urbana e viária (Observatório das 

Metrópoles, 2015). 

 Os projetos estruturantes em questão fazem parte de investimentos 

recentes (a partir da década de 1990), como, por exemplo, um novo aeroporto 
                                                           
1 Aqui compreendemos Projetos Estruturantes como sendo aqueles com capacidade de alterar a 
configuração do território, seja ampliando sua capacidade de conexão, seja redefinindo o uso do solo 
urbano ou regional em uma escala ampliada. 
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internacional; obras relativas à realização da Copa do Mundo em 2014; 

empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida; inúmeras 

intervenções na ordem urbana advindas do Programa de Aceleração do 

Crescimento; e investimentos contínuos do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Industrial e do Programa Regional do Desenvolvimento do 

Turismo. As transformações observadas no território da RMN a partir da 

implantação dos projetos trazem consequências sobre os deslocamentos de 

pessoas e mercadorias, podendo causar impactos negativos no funcionamento 

da mobilidade urbana, com danos não só na economia, mas na qualidade de 

vida da população e no meio ambiente. 

 Justificado o interesse pelas temáticas das regiões metropolitanas e da 

mobilidade urbana2, é possível compreender o propósito de realizar uma 

pesquisa que envolva as duas áreas. A intenção é a de contribuir com um 

estudo que seja útil não só à Região Metropolitana de Natal, mas a todo o 

contexto das RMs brasileiras, que, apesar da grande heterogeneidade, estão 

situadas em uma mesma conjuntura de problemáticas enfrentada pelas 

grandes cidades das diferentes regiões do país. 

Objetivo geral: constatar se a implantação dos projetos estruturantes no 

território da Região Metropolitana de Natal se dá em consonância com a gestão 

da mobilidade urbana ou de maneira descolada. 

Objetivos específicos: Identificar os principais projetos estruturantes de 

expansão urbana e viária da RMN no contexto recente; caracterizar os 

principais aspectos dos projetos estruturantes; definir os respectivos potenciais 

de coesão metropolitana; compreender a relação entre os projetos 

estruturantes que apresentam maior potencial de coesão e a gestão da 

mobilidade urbana, através do atendimento destes projetos aos novos 

preceitos da mobilidade. 

Quanto a metodologia, as discussões referentes às regiões 

metropolitanas, à mobilidade urbana e aos instrumentos da política urbana 

brasileira foram baseadas em publicações teóricas sobre as temáticas, tais 

quais os próprios instrumentos legais no caso dos últimos. No que se refere à 

Região Metropolitana de Natal, as caracterizações foram norteadas pelos 
                                                           
2 A mobilidade urbana tratada nesta pesquisa tem um caráter regional. Sua discussão não será pautada 
nos aspectos técnicos da mobilidade (embora sua abordagem seja essencial para a compreensão do 
tema), mas na relação com os projetos estruturantes implantados no território metropolitano. 
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estudos dos pesquisadores locais, assim como a identificação dos principais 

projetos estruturantes implantados no território da RMN, escolhidos com base 

na presença destes em publicações, sobretudo do Observatório das 

Metrópoles. A análise dos projetos quanto a sua relação com a gestão da 

mobilidade foi baseada nos documentos oficiais dos empreendimentos, 

relatórios técnicos feitos pelo poder público, notícias de jornais online e outras 

pesquisas acadêmicas. 

No capítulo 1 serão apresentadas as principais definições conceituais e 

discussões contemporâneas acerca das temáticas de cidade, metrópole e 

mobilidade urbana, tornando possível ao leitor compreender as características 

centrais destes elementos, que serão retomados ao longo de toda a 

dissertação. As definições e discussões acerca das temáticas são importantes, 

ainda, para a própria pesquisa, posto que a observação das especificidades da 

Região Metropolitana de Natal carece de base teórica que possibilite identificar 

a relação entre os componentes da mobilidade urbana e os projetos 

estruturantes. 

No capítulo 2 é realizado um panorama de como as temáticas 

apresentadas na parte inicial são regulamentadas no Brasil. As 

regulamentações se dão através de instrumentos democraticamente 

instituídos, que configuram suporte ao planejamento da mobilidade urbana na 

metrópole, que são os já citados Estatuto da Cidade, Política Nacional de 

Mobilidade Urbana e Estatuto da Metrópole, elaborados com base nos 

preceitos da chamada Reforma Urbana3.  

A análise dos dois primeiros expõe as relações da política urbana em 

consolidação no Brasil, procurando esclarecer como a questão da mobilidade 

chegou à agenda e qual o suporte que os instrumentos oferecem para a 

efetividade da sua gestão. Esta, de acordo com os dispositivos, necessita ir 

além da questão dos transportes e do sistema viário, sendo integrada às 

demais esferas do planejamento na promoção do desenvolvimento sustentável 

nas regiões metropolitanas. 

                                                           
3 A Reforma Urbana pode ser compreendida como “uma reforma social estrutural, com uma muito forte e 

evidente dimensão espacial, tendo por objetivo melhorar a qualidade de vida da população, espe-

cialmente de sua parcela mais pobre, e elevar o nível de justiça social” (SOUZA, 2006, p. 112). 
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No que se refere ao Estatuto da metrópole, serão comentados os 

limites, avanços e desafios desse novo – e importante – instrumento e sua 

relação com a gestão da mobilidade. Apesar do Estatuto da Cidade e da PNMU 

constituírem um grande passo no campo da política urbana e na questão da 

mobilidade, pouco havia sido alcançado nas discussões referentes à temática 

metropolitana. As RM abrigam grandes cidades desprovidas de um instrumento 

específico que configure uma base à gestão do recorte territorial que as 

engloba, logo, é inviável que os municípios integrantes sejam planejados de 

forma isolada. Ademais, o desinteresse político observado na gestão dessas 

áreas só poderia começar a ser de fato superado a partir de um instrumento de 

regulamentação com força de lei. 

Com o entendimento dos conceitos centrais – cidade, metrópole e 

mobilidade – e da compreensão acerca de como o tema é regulamentado no 

Brasil através dos seus principais instrumentos, os capítulos 3 e 4 apresentam 

o caso da Região Metropolitana de Natal. O capítulo 3 engloba os principais 

aspectos institucionais, econômicos e demográficos da RMN, mostrando todo o 

processo de formação da região metropolitana até chegar à configuração 

territorial vigente, caracterizada substancialmente pela coexistência de uma 

metrópole formal e outra funcional, dados os diferentes níveis de integração 

existentes entre os municípios que a compõem. 

É na RM funcional, formada pelos municípios mais integrados, que 

estão presentes os principais projetos estruturantes de expansão urbana e 

viária implantados na conjuntura recente da Região Metropolitana de Natal, 

identificados no capítulo 4. Neste último capítulo, serão comentadas as 

principais características (responsabilidade, custo, situação atual, etc.), de 20 

projetos planejados em um período de tempo de aproximadamente duas 

décadas, iniciando em 1997 com as obras do Aeroporto Internacional 

Governador Aluízio Alves (São Gonçalo do Amarante) e finalizando em 2017 

com a previsão de conclusão das obras de reestruturação da Avenida 

Engenheiro Roberto Freire (Natal).  

Ainda no capítulo 4 serão apresentados os principais aspectos dos 

projetos estruturantes – abrangência, conexão com vias locais, geração de 

fluxos, entre outros. Estes aspectos foram utilizados para definir um critério 

denominado “Potencial de Coesão Metropolitana”, que tem a função de 
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mensurar a relevância (alta, média ou baixa) cada projeto para a integração do 

território da RMN. Posto que a pesquisa consiste em compreender a relação 

dos projetos estruturantes com a gestão da mobilidade, as limitações de tempo 

e recursos não permitiam que esta análise abrangesse todos os projetos. 

Portanto, os projetos que apresentaram alto Potencial de Coesão Metropolitana 

(Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, Via Metropolitana e Veículo 

Leve Sobre Trilhos) foram analisados quanto a sua relação com a gestão da 

mobilidade urbana. 

Um indicativo de que os projetos estruturantes estão em consonância 

com a gestão da mobilidade na RMN se dá no atendimento dos projetos aos 

preceitos do novo tipo de mobilidade urbana desejável. Estes preceitos são 

difundidos pelos principais instrumentos que orientam a política urbana 

brasileira e pela literatura especializada no alcance de uma mobilidade 

eficiente: promover investimentos em áreas com menor infraestrutura; provocar 

adensamento populacional e induzir usos mistos do solo; contribuir para a 

compacidade urbana; estimular o acesso da população aos bens e serviços de 

forma democrática; prover uma estrutura que privilegia os meios de transporte 

não motorizados e motorizados coletivos; possibilitar a integração dos modais; 

e acarretar menos impactos ambientais4. 

A ausência de estruturas efetivas de planejamento metropolitano na 

RMN e a consequente escassez de planos de abrangência metropolitana 

tornam insuficiente uma análise com foco apenas nos dispositivos locais para 

identificar a relação entre a implantação de projetos estruturantes e a gestão da 

mobilidade urbana. Portanto, a premissa estabelecida nesta pesquisa é de que 

se há o atendimento das diligências – por parte dos projetos estruturantes – do 

novo tipo de mobilidade desejável, existe uma relação entre o planejamento 

urbano e a gestão da mobilidade, contribuindo para o alcance de um 

desenvolvimento sustentável. De maneira contrária, se os projetos não 

atendem às diligências do novo tipo de mobilidade, é sinal de que há um 

                                                           
4 Os preceitos da mobilidade eficiente, da forma como foram definidos nesta pesquisa, têm base nas 

proposições da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB, 2015) do Ministério das Cidades em um 
Caderno de Referência a ser utilizado por municípios na elaboração dos seus respectivos Planos de 
Mobilidade Urbana. O Caderno foi parte importante para esta dissertação tanto na definição dos citados 
preceitos como em grande parcela das discussões acerca da mobilidade urbana, uma vez que tem como 
referência tanto os instrumentos oficiais de política urbana brasileira como a literatura especializada no 
campo da mobilidade. 
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descolamento entre o planejamento urbano e a gestão da mobilidade urbana, 

contribuindo para o aumento do desordenamento territorial na RMN. 
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CAPÍTULO 1 - CIDADE, METRÓPOLE E MOBILIDADE URBANA: 

definições conceituais e discussões contemporâneas. 

 

1.1 CIDADES E FORMAÇÃO DA METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA 

 

Desde as suas primeiras formações, as cidades concentram os mais 

variados componentes necessários à vida em sociedade e ao desenvolvimento 

econômico, absorvendo quantidades progressivas de pessoas no decorrer da 

história em todas as partes do mundo. Mas foi só a partir o século XVIII, com o 

advento da indústria – cujas instalações passaram a se concentrar em áreas 

urbanas –, que significativos contingentes populacionais migraram do campo 

às cidades em busca das novas oportunidades oferecidas por estes ambientes, 

elevando o patamar da importância social, política, cultural e, sobretudo, 

econômica dos centros urbanos. Gradualmente, bilhões de seres humanos se 

distribuíram em cidades ao redor do globo5, gerando fluxos intensos de 

pessoas e mercadorias no ambiente urbano interno e, sobretudo, entre as 

diversas cidades. 

Com o salto do desenvolvimento tecnológico no final do século XX, a 

economia tornou-se plenamente globalizada, transcendendo as barreiras 

territoriais e conectando cidades de todas as partes do mundo. No entanto, é 

possível afirmar que as cidades – notadamente as de grande porte – ainda 

constituem o ambiente concreto onde o capitalismo e suas relações se 

expressam, uma vez que abrigam empresas, órgãos financeiros, mão de obra 

e meios de comunicação e transporte, gerando riqueza e progresso nas áreas 

urbanas. A aglomeração e a densidade demográfica ainda reduzem custos de 

produção e ampliam o mercado consumidor, atraindo de maneira direta os 

investimentos privados (MARICATO, 2002).  

O poder econômico global é notoriamente concentrado nas áreas 

urbanas visto que os fluxos econômicos globais, apesar de convergirem para 

                                                           
5 A população urbana global em 2014 era de 3,9 bilhões de pessoas e, até 2050, é estimado que esse 
número aumente cerca de 2,5 bilhões (UN-HABITAT, 2014). 
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os países onde já existem recursos acumulados, é nas grandes cidades que 

estão concentrados (RIBEIRO, 2004). No início da década atual, as cidades 

geraram mais de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) global, dentre as quais, 

as cem maiores representaram cerca de 34% desse PIB (UN-HABITAT, 2011). 

Todavia, se a face de prosperidade do capitalismo é expressa nas 

cidades, suas consequências predatórias e excludentes também são refletidas 

no espaço urbano6, em grande medida nas cidades do eixo sul-sul, isto é, as 

que estão localizadas nos países em desenvolvimento. Nesses países, o 

grande contingente de pobres, desempregados, moradias irregulares e 

inadequadas, além do significativo aumento da violência e dos 

congestionamentos, traz incertezas acerca do futuro dessas grandes cidades, 

principalmente com a intensificação das consequências da globalização e da 

reestruturação produtiva (RIBEIRO; SANTOS JUNIOR, 2007).  

As atividades humanas concentradas nos espaços urbanos acarretam o 

consumo extremo de água, energia e matérias primas, gerando enormes 

quantidades de resíduos, efluentes e lixo, com consequências severas sobre o 

ambiente natural e impactando negativamente a qualidade de vida da 

população (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 2011). Esses 

fenômenos se agravam na medida em que as cidades continuam crescendo 

desenfreadamente, expandindo sua mancha urbana sem o acompanhamento 

adequado por parte do poder público, necessário para a minimização dos 

impactos. 

Com o crescimento das cidades em termos de dimensão e influência, 

muitas destas passam, nas diversas partes do mundo e em diferentes épocas e 

contextos, por processos semelhantes de integração com outras cidades, 

caracterizados pelo encontro dos limites territoriais e/ou consolidação de 

relações (econômicas, políticas e socais) com impactos significativos sobre a 

infraestrutura urbana. A partir do aumento da complexidade na estrutura das 

cidades e, consequentemente, do leque dos estudos urbanos, diversos termos 

e classificações relacionados a esses processos de integração, assim como às 

                                                           
6 Lefebvre (2000) considera o capitalismo um processo e o espaço como seu produto. Sendo assim, de 
acordo com o autor, relações capitalistas se reproduzem no espaço e se refletem em manifestações de 
conflitos e contradições da sociedade. 
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suas causas e consequências, vieram a surgir: aglomerações urbanas, 

metrópoles, megalópoles7, dentre outros.  

 

1.2 AS REGIÕES METROPOLITANAS 

 

De acordo com Souza (2005), uma aglomeração urbana é formada 

quando duas ou mais cidades passam a ter vínculos muito fortes na escala 

local, ao passo que uma metrópole se dá quando uma das cidades da 

aglomeração cresce e ganha destaque, se tornando uma área de influência 

econômica, pelo menos, regional. 

Metrópoles são realidades sócio-espaciais que, na maioria dos países, 

passam a ter sua existência formalmente reconhecida: são chamadas, no EUA, 

de áreas metropolitanas e, no Brasil, regiões metropolitanas. O termo região, 

adotado no Brasil, não é  

 

[...] muito rigoroso, pois uma região é um espaço de dimensões 
normalmente maiores, situado entre a escala nacional (o país) e a 
escala local (a cidade ou município, ou mesmo uma aglomeração ou 
uma metrópole); uma área metropolitana corresponderia, mais 
corretamente, a uma escala “local ampliada”, especialmente no caso 
de um país grande. (SOUZA, 2005, p. 33). 

 

Como é possível perceber através das colocações de Souza (2005), a 

própria denominação de “regiões metropolitanas” (RM) adotada no Brasil 

evidencia uma das inúmeras imprecisões existentes na temática. Tais 

imprecisões também são identificadas nas discussões acerca das regiões 

metropolitanas que consistem uma metrópole de fato ou, apenas, uma RM 

formal no país. Estudos do Observatório das Metrópoles (2009) demonstram 

que há uma grande diferenciação nos níveis de integração dos municípios nas 

regiões metropolitanas brasileiras, o que, somado às características referentes 

às suas respectivas instituições, contribui para que haja inúmeras RMs onde 

predomina o descolamento entre o território funcional da metrópole e sua 

organização institucional. 

                                                           
7 O conceito de megalópoles não será necessário para este trabalho, mas, a título de complementação, 
para Souza (2005) megalópoles são formadas por duas ou mais metrópoles integradas por fluxos de 
modo semelhante como cada metrópole individual se acha articulada internamente.  
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Muitas das imprecisões observadas no âmbito das regiões 

metropolitanas no Brasil têm causas no processo histórico de formação dessas 

áreas, que se deu no contexto de um governo ditatorial. As primeiras RM 

brasileiras foram criadas na década de 19708, com o objetivo de facilitar a 

prestação de serviços de interesse comum, como destinação do lixo, 

abastecimento de água, proteção ambiental, transporte, entre outros, sendo 

criada em cada RM um órgão de planejamento e gestão (IPEA, 2012). 

Segundo Souza (2006), havia ainda um objetivo de “geopolítica interna” por 

parte da Ditadura Militar instaurada em 1964, que consistia em intervir mais 

facilmente nessas que já eram consideradas os espaços-chave da vida 

econômica, política e social brasileira. 

 A centralidade do governo federal no que tange às instituições que 

geriam as primeiras regiões metropolitanas era característica do autoritarismo 

vigente, colocando os estados e municípios e, principalmente, a sociedade civil 

em segundo plano no que se referia aos processos decisórios. Por 

conseguinte, as primeiras RMs tiveram sua gestão construída a partir de 

órgãos metropolitanos frágeis, que não surgiram a partir da necessidade de 

representação dos interesses locais e tampouco possuíam verdadeira 

autonomia financeira e política para se consolidar como instituições legítimas 

(SOUZA, 2006). 

Apesar do engessamento que tal centralidade causou nestas instituições 

(o que será retomado com mais detalhes no decorrer deste item), o governo 

militar implementou ações desenvolvimentistas nas metrópoles através de 

importantes obras físicas, notadamente em saneamento básico, infraestrutura 

urbana e sistema viário. No entanto, reivindicações da população pela 

redemocratização – podendo, assim, participar das decisões públicas de 

maneira direta – se tornavam crescentes, o que seria crucial para se pensar a 

políticas urbanas nas metrópoles brasileiras não somente a partir do viés 

urbanístico, mas sob a ótica do alcance de uma cidade mais ordenada e 

socialmente justa. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, ocorrida no 

período em que o Brasil vivenciava o auge do processo de redemocratização, 

os municípios brasileiros tornaram-se reconhecidos como entes federativos, 
                                                           
8 Belém, Recife, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. 
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passando a ter mais responsabilidades e relativa autonomia no que concerne à 

gestão das políticas públicas (ARRETCHE, 2004). O que se buscava com tal 

descentralização era aproximar o governo da sociedade em nome da 

democracia, uma vez que as instituições e os representantes políticos locais 

poderiam atender as demandas populacionais de acordo com as 

especificidades dos territórios onde estavam inseridos, o que configurou um 

avanço nas questões relativas ao planejamento de importantes setores 

urbanísticos. A este respeito, Abrucio (2007, p.15) afirma que: 

 

A descentralização foi outra demanda construída nos anos de luta 
contra o autoritarismo e que ganhou enorme relevância na 
Constituição de 1988. Após 20 anos de centralismo político, 
financeiro e administrativo, o processo descentralizador abriu 
oportunidades para maior participação cidadã e para inovações no 
campo da gestão pública [...] (ABRUCIO, 2007, p.15) 
 

Apesar dos ganhos com a redemocratização e a maior importância 

adquirida pelos municípios, a questão metropolitana foi negligenciada pela 

Constituição. A relevância do tema, no entanto, era perceptível pelo fato de que 

as principais cidades estratégicas brasileiras integravam regiões 

metropolitanas, além do significativo aumento populacional evidenciado nessas 

áreas, características presentes nas metrópoles até os dias atuais. Em 2010, 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE mostram que nas 

regiões metropolitanas e nas RIDE (Regiões Integradas de Desenvolvimento) 

moravam 89,4 milhões de pessoas em 633 municípios, como pode ser 

constatado no quadro a seguir. 
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QUADRO 1 - População nas regiões metropolitanas e nas RIDE em 2010 

 
REGIÕES 

METROPOLITANAS 
E RIDE 

 
POPULAÇÃO 

 
MUNICÍPIOS 

 
% DA POPULAÇÃO  

POPULAÇÃO  
Norte 

 

 
6.384.725 

 
16 

 
5,3% 

 
Nordeste 

 

 
19.111.982 

 
167 

 
23,2% 

 
Sudeste 

 

 
43.698.658 

 
168 

 
48,9% 

 
Sul 

 

 
13.500.179 

 
236 

 
15,1% 

 
Centro-Oeste 

 

 
3.006.907 

 
24 

 
3,4% 

 
Distrito Federal 

 

 
3.717.728 

 
22 

 
4,2% 

 
TOTAL 

 

 
89.420.179 

 
633 

 
100% 

FONTE: IBGE, 2010. Elaboração do autor. 

 

No novo cenário, os estados se tornaram constitucionalmente 

responsáveis pela instituição de novas regiões metropolitanas, ao passo que 

passaram a coordenar a gestão das RMs situadas em seu território, afastando 

o governo federal do planejamento relativo às metrópoles brasileiras. A 

instituição de regiões metropolitanas baseada em critérios definidos pelos 

entes estaduais abriu margem para que motivações políticas se 

sobrepusessem aos fundamentos técnicos, ao passo que reduziu a 

necessidade de que houvesse entre municípios uma conexão natural a partir 

de interesses mútuos para justificar a criação de uma RM e o consequente 

estímulo a uma gestão cooperativa.  

Somada à falta de legitimidade herdada na época da Ditadura, essa 

ausência de conexão a partir de interesses comuns contribuiu para a 

perpetuação da baixa capacidade das instituições. De acordo com Ribeiro 

(2004), um aspecto central da situação atual das RMs no Brasil é de que há um 

quadro de profunda fragmentação institucional, além de um grande 

desinteresse político na gestão dessas áreas. O autor aponta que: 

 

[...] os organismos de planejamento metropolitano criados na década 
de 1970 ou desapareceram ou perderam completamente sua 
capacidade técnicopolítica. As raras ações governamentais visando 
ao enfrentamento dos problemas na escala metropolitana resultam de 
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iniciativas isoladas [...]. Em quase todas, o hiperpoder dos municípios 
capitais não é utilizado para gerar uma dinâmica cooperativa, mas, ao 
contrário, para suportar e legitimar um padrão fragmentado e 
segregado de gestão dos problemas urbanos. (RIBEIRO, 2004, p. 6) 

 

A proliferação de RMs instituídas a partir de motivações políticas, 

somada à baixa capacidade das instituições do âmbito metropolitano – além da 

ausência de um projeto nacional de desenvolvimento das metrópoles 

coordenado pelo governo federal – contribuiu para que, em grande parte das 

regiões metropolitanas, a competição entre os municípios fosse mais 

acentuada do que a cooperação na busca pela resolução de problemas 

comuns (ABRUCIO, 2007). Ademais, no quadro de desconcentração do poder 

de criar novas RMs, os estados brasileiros se descobriram ainda conectados 

aos municípios – entes federados – por meio da sua capacidade de agregação 

territorial ou partilha de assuntos locais na criação das RMs.  

O território, nesse ponto, é fundamental. Os critérios que levaram – e 

ainda levam – à criação das RMs são embasados em orientações técnicas que 

buscam destacar aspectos funcionais e demográficos; no entanto, a ênfase do 

político também tem seu papel no discurso de criação e legitimação dessas 

RMs. Como lembram Andrade e Clementino (2007), uma das funções da antiga 

Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana (CNPU), era 

“[...] propor uma política nacional de desenvolvimento urbano e providenciar 

sua implementação” (ANDRADE; CLEMENTINO, 2007, p.241), isto é, conceber 

as RMs como parte de uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano que 

permitisse, entre outros, a realização dos chamados “interesses comuns” no 

território – saneamento, transportes, etc.  

Mas a realidade política e institucional envolvida na criação dessas RMs, 

acaba por mostrar a grande dificuldade de cooperação entre esses entes 

públicos, tornando um novo espaço de conflitos, seja pela questão fiscal, seja 

pela decisão de alocação de investimentos sobre o território (GARSON, 2009). 

De todo o modo, a ressalva dessa criação por parte dos estados é uma forma 

de interferência supralocal em assuntos de interesse municipal.  

Esse estranho comportamento, derivado da sua contradição local x 

supralocal, deslocou o debate de uma Política Urbana metropolitana para uma 

nova forma de pensar os problemas comuns ligados, agora, às funções sobre o 
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território, isto é, saneamento, transportes, mobilidade urbana/regional, tarifas, 

passaram a justificar o interesse comum que permite os governos estaduais 

interferirem nos assuntos locais. É um curioso, mas não estranho, movimento 

de guarda da escala local por meio do ente estadual, abstraindo – por um 

momento – o ente federal dos aspectos formais de decisão.  

Aos municípios coube dialogar com a Assembleia legislativa na 

capacidade política de barganhar mais ou menos a entrada de um desses 

temas gerais na localidade, isto é, sobre taxas e serviços de interesse comum 

mediados pelo governo estadual. Os projetos, obras, intervenções de borda, 

entre outros, todos os temas de impacto local e territorial ficaram ainda sendo 

debatidos pelas câmaras de vereadores, prefeitos, movimentos de bairro, etc. 

criando um vazio de alternativas que mediasse as escalas – uma “orfandade 

metropolitana”, portanto. Ademais, a nova configuração do pacto federativo 

aumentou as responsabilidades municipais sem promover uma capacitação 

técnica e administrativa, tornando os municípios altamente dependentes dos 

estados e da União (notadamente na questão financeira), impossibilitando a 

articulação de ações de interesse comum. 

Logo, conflitos políticos e econômicos são amplamente observados nas 

RMs brasileiras9, sendo identificados com grande intensidade na gestão da 

mobilidade urbana, já que os serviços de trânsito e os transportes públicos são 

reconhecidos pela Constituição como prerrogativas de interesse local, portanto, 

de responsabilidade municipal. Outrossim, a proximidade e a conurbação das 

cidades integrantes ampliam os deslocamentos intermunicipais cotidianos10, 

exigindo uma infraestrutura física e de serviços muito difícil de ser promovida 

pelas prefeituras de forma isolada, o que aumenta a necessidade de um 

planejamento conjunto que, por sua vez, não dispõe de uma base institucional 

que possibilite sua efetivação. 

 

                                                           
9 Os conflitos são intensificados através do descaso da gestão pública, da corrupção e do atendimento do 
interesse privado em detrimento ao público, que afetam o país como um todo, além da falta de uma 
identidade de lugar por parte dos seus habitantes (RIBEIRO, 2004).  
10 Esse tipo de deslocamento cotidiano é classificado como “movimento pendular”. Os estudos acerca dos 
seus efeitos sobre o território metropolitano são fontes importantes para a gestão das RMs, uma vez que 
são “reveladoras das mudanças intraurbanas, da transição periurbana e das relações interurbanas, e por 
se constituírem em referenciais obrigatórios para a formulação de políticas públicas, particularmente de 
mobilidade, moradia e uso do solo, trabalho, assim como para as práticas de gestão urbana e regiona l. ” 
(IPEA, 2013) 
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Naturalmente, esta situação exige a configuração de novos arranjos 
institucionais na gestão dos serviços públicos, notadamente no 
campo da mobilidade urbana. Estes não podem ser rígidos, como 
quando da criação das regiões metropolitanas na década de 1970, e 
precisam ser capazes de promover e articular ações efetivas dos 
atores, governamentais e privados, produzindo soluções inovadoras e 
criativas que contemplem a necessária visão de conjunto do 
problema regional, sem ignorar as realidades locais nem desrespeitar 
a autonomia municipal, no que couber (SEMOB, 2015, p. 120) 

 

Através de uma análise das regiões metropolitanas, é possível identificar 

um conflito mais específico, que se manifesta entre os municípios-sede e os 

demais integrantes das RMs. Os primeiros acabam concentrando as principais 

atividades econômicas e, portanto, se caracterizam como polos de atração de 

viagens diárias, enquanto os segundos, junto às áreas segregadas do polo, 

possuem o maior contingente de população com baixa renda, carente de 

empregos e serviços, abrigando domicílios, em grande parte desprovidos de 

infraestrutura e equipamentos urbanos (PEREIRA; SCHWANEN, 2013). Logo, 

é possível verificar que para além da segregação social intraurbana, o 

fenômeno se manifesta de forma ampla no âmbito metropolitano entre o núcleo 

e as cidades periféricas (que crescem de forma mais intensa), o que aumenta a 

complexidade do planejamento da mobilidade no território das RMs brasileiras. 

Na lógica urbana, Kowarick (2000, p.59) afirma que: 

 

[...] as cidades como locus de produção e consumo, aí incluídos não 
só habitação – mas também redes viárias, de água, esgoto e demais 
serviços coletivos, não esquecendo a terra urbana, suporte material 
que recebe essas e outras benfeitorias – passaram a expressar 
acirradas formas de segregação socioeconômica. Nelas contrastam, 
de maneira radical, as restritas áreas privilegiadas, destinadas aos 
estratos de médio e alto poder aquisitivo, com as imensas zonas 
onde se avolumam os trabalhadores que não podem pagar o preço 
de um progresso apoiado na exclusão social e econômica daqueles 
que levam adiante as engrenagens econômicas (KOWARICK, 2000, 
p.59). 

 

 

A segregação social no âmbito das cidades e regiões metropolitanas é 

fruto do crescimento desordenado da mancha urbana e do planejamento 

orientado, sobretudo, aos interesses do mercado imobiliário, acarretando 

perdas sociais e econômicas à população, notadamente para a parcela mais 

pobre, que não possui os recursos necessários ao acesso das oportunidades 

distribuídas de forma desigual sobre o território. O espaço em que a população 
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está inserida é diretamente relacionado à qualidade de vida das pessoas e à 

maior ou menor possibilidade de estas obterem progresso social e econômico, 

evidenciando a importância do ordenamento dos variados espaços urbanos e 

da promoção ao acesso democrático à cidade. 

A implementação de políticas públicas que atuem sobre o território 

urbano é de suma importância não só para o ambiente físico das metrópoles, 

mas para o próprio desenvolvimento social das áreas mais desfavorecidas. Por 

conseguinte, o nível de ordenamento territorial das RMs será determinante 

para a eficiência com que as pessoas e mercadorias se deslocam, o que é 

crucial para o alcance do desenvolvimento, configurando a questão da 

mobilidade urbana como um dos pilares fundamentais na gestão eficiente das 

regiões metropolitanas, que apresentam variadas relações de interdependência 

entre os municípios integrantes. 

Ribeiro (2004, p.6) afirma que “[...] é observado na literatura 

internacional a revalorização das grandes cidades como lócus e atores do novo 

tipo de desenvolvimento”, corroborando o que foi trazido no início da discussão: 

o protagonismo crescente das cidades no mundo contemporâneo faz com que 

estas constituam objeto de estudo dos variados campos de pesquisa, 

coexistindo diversas maneiras de serem observadas. Desse modo, a análise 

das metrópoles sob o prisma da mobilidade urbana emerge como uma das 

questões cruciais no que se refere ao desenvolvimento urbano brasileiro, 

sendo necessário abandonar a obsoleta forma de planejar o fluxo de pessoas e 

mercadorias unicamente como forma de estimular o progresso econômico, 

mas, sobretudo, como garantia do direito ao acesso à cidade por todos os 

habitantes de forma igualitária.  

 

1.3 MOBILIDADE URBANA E METROPOLITANA 

 

A reprodução do espaço urbano nas cidades implica o avanço de novas 

técnicas que, ao se inserirem no espaço produzido pelo homem, desenvolvem 

novas estruturas que perduram a produção do capital e da sociedade, sendo a 
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mobilidade e acessibilidade11 elementos fundamentais para que o contínuo 

desenvolvimento desse espaço seja possibilitado (SILVA JÚNIOR; 

RUTKOVSKI, 2011). No Brasil, a expansão das regiões periféricas, a 

segregação social e as condições precárias dos sistemas de transporte e 

infraestrutura acabam afetando diretamente a mobilidade urbana, prejudicando 

a economia e a qualidade de vida da população, o que apresenta um desafio 

ainda maior no âmbito das regiões metropolitanas, visto que os conflitos são 

mais diversificados e esbarram nas deficiências dos órgãos e instrumentos de 

gestão. 

De uma forma geral, a mobilidade urbana pode ser entendida como o 

ato de se movimentar de acordo com as condições físicas e econômicas e 

implica na disponibilidade de meios de transporte e de toda a infraestrutura 

para realizar os deslocamentos (VASCONCELLOS, 2001), tendo relação direta 

com os diversos projetos estruturantes existentes – ou a serem realizados – no 

território urbano. O sistema de mobilidade urbana de uma cidade é composto 

de vários fatores interligados, identificados nos modais de transporte, nos tipos 

de serviços realizados e na infraestrutura que garante a locomoção de pessoas 

e mercadorias. De acordo com a Associação Nacional de Transportes Públicos 

(ANTP), em 2012, cerca de 36% dos deslocamentos no Brasil foram realizados 

a pé, aproximadamente 29% por transporte coletivo e cerca de 27% por meio 

de automóveis, constituindo as principais formas de locomoção nas cidades 

brasileiras. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 A Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, define, em seu 
artigo 4º, a mobilidade urbana como a “condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e 
cargas no espaço urbano”, e a acessibilidade como a “facilidade disponibilizada às pessoas que 
possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor”. 
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FIGURA 1 - Distribuição dos deslocamentos por modo de transporte no Brasil 
 

FONTE: ANTP, 2012. Elaboração do autor. 

 

Para o entendimento acerca do funcionamento da mobilidade nas 

grandes cidades e metrópoles, primeiramente é necessário identificar os 

diversos modos de transporte através de suas características gerais; em 

seguida, perceber como esses modos operam no deslocamento de pessoas e 

mercadorias; e, finalmente, apreender o papel da infraestrutura em que atende 

os transportes e serviços. Basicamente, os meios de transporte são divididos 

em modos não motorizados, modos motorizados privados e modos 

motorizados públicos, como será detalhado a seguir.  

 

1.3.1 Modais de Transporte 

 

Não motorizados 

 

Existem cidades brasileiras, sobretudo as de pequeno porte, que não 

possuem sistemas de transporte público, fazendo com que grande parte dos 

deslocamentos seja realizada a pé ou de bicicleta, caracterizando os modos 

não motorizados. Logicamente, esse também é um modo predominante nas 

grandes metrópoles, visto que o deslocamento a pé pode ser realizado 
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inteiramente do ponto de origem até o destino final ou de forma complementar 

a outros meios de transporte, como acessar um ponto de ônibus, por exemplo. 

É importante acrescentar que a legislação brasileira considera pedestres todos 

os indivíduos que se deslocam no espaço destinado a esse modo de 

locomoção, incluindo, assim, os cadeirantes.  

No entanto, apesar de constituir um tipo de deslocamento essencial, 

esse modal ainda é tratado com pouquíssima atenção pelos gestores e 

planejadores municipais no âmbito da gestão da mobilidade urbana (SILVEIRA; 

COCCO, 2013). É preciso atentar para a qualidade dos espaços destinados a 

esse tipo de tráfego (calçadas, faixas de travessia, passarelas, rampas, etc.) 

uma vez que grande parte dos pedestres é composta por grupos com 

necessidades especiais, como idosos, gestantes e deficientes físicos, sendo 

necessárias amplas condições de segurança e conforto, paralelamente à 

conectividade com os outros modais. 

Outro modo não motorizado que tem destaque, sobretudo, nas 

pequenas cidades, mas que vem ganhando cada vez mais espaço nas 

metrópoles é a bicicleta12. No entanto, o uso do transporte cicloviário nas 

médias e grandes cidades brasileiras ainda é muito abaixo do potencial, sendo 

feito por usuários de classes mais baixas por ser um meio economicamente 

viável de transporte ou por classes mais elevadas em razão do reconhecimento 

dos seus inúmeros benefícios (IPEA, 2011).  

A bicicleta é um meio de transporte bastante apropriado para curtas 

distâncias e apresenta baixíssimo custo operacional, ao passo que, do ponto 

de vista urbanístico, contribui para menor poluição ambiental e sonora, 

consome menos espaço público e constitui uma prática de exercício físico. 

Para o investimento nesse tipo de modal no Brasil é necessário planejar 

malhas cicloviárias integradas ao sistema de transporte público, além de levar 

em conta fatores importantes como a segurança física dos usuários nas vias e 

a proteção das bicicletas contra roubos. 

Ainda na categoria dos modos não motorizados se encontram os 

veículos de tração animal, como as carroças. Apesar de Código de Trânsito 

Brasileiro estabelecer que esses veículos estejam sujeitos às mesmas normas 
                                                           
12 De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares (Abraciclo), o Brasil em 2009 já constituía o terceiro produtor mundial de bicicletas, 
com 4,2% da produção mundial, atrás apenas da China, líder absoluta com 66,7%, e da Índia, com 8,3%. 
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de circulação e conduta de veículos motorizados, é altamente comum a 

circulação de modo informal, sem qualquer tipo de controle por parte do poder 

público. Ainda que bastante utilizados em pequenas cidades como meio de 

locomoção, os veículos de tração animal também estão presentes nas grandes 

metrópoles como meio de sobrevivência de setores excluídos da população 

através da coleta de lixo reciclável ou transportes de objetos.  

O fato é que este tipo de veículo é bastante comum nas ruas, não 

podendo ser negligenciado no planejamento da mobilidade urbana. É 

necessário planejar, paralelamente, programas sociais que gerem emprego e 

renda aos condutores, desestimulando esse tipo de atividade que tem 

consequências negativas não só para o trânsito, mas para a saúde pública da 

população dos centros (IPEA, 2011). 

 

Motorizados privados 

 

Os automóveis são os protagonistas dos grandes centros urbanos do 

Brasil, onde o planejamento da mobilidade foi fundamentalmente orientado pelo 

e para esse tipo de modal, tornando os carros o mais popular modo de 

transporte motorizado privado. A grande transformação na mobilidade das 

pessoas nas cidades brasileiras teve início na década de 50 do século XX, 

quando o intenso processo de urbanização se associou ao aumento do uso de 

veículos motorizados, resultado de uma política de Estado que priorizou o 

investimento na indústria automobilística (IPEA, 2011, p.1). Devido ao intenso 

crescimento urbano no Brasil a partir dessa época, muitas cidades – e, mais 

tarde, regiões metropolitanas – passaram a apresentar sistemas de mobilidade 

de baixa qualidade e de alto custo. 

É inegável que a disseminação dos veículos motorizados contribuiu 

significativamente para o crescimento das cidades através da facilitação dos 

percursos de longas distâncias, com um impacto positivo imensurável à 

economia urbana. Por outro lado, maiores deslocamentos passaram a exigir 

mais veículos, que, por sua vez, necessitam de cada vez mais investimentos 

em infraestruturas que garantam a fluidez do seu deslocamento. Com uma 

maior estrutura viária para atender os automóveis, mais veículos são postos 

em circulação, contribuindo para um círculo vicioso que gera mais 
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congestionamentos, poluição, acidentes de trânsito, perda de tempo e assim 

por diante. 

Vasconcellos (2013) destaca que não existem exemplos de nenhuma 

metrópole no mundo que conseguiu acomodar carros sem provocar 

congestionamentos, nem mesmo Los Angeles, nos Estados Unidos, que dispõe 

da maior oferta de vias expressas do planeta. Ademais, medidas econômicas 

que ainda estimulam a aquisição de veículos de transporte individual13 

somadas a ações que encarecem o transporte público coletivo, causam o 

aumento os problemas de mobilidade nas cidades, substancialmente nas de 

grande porte, onde é possível identificar com mais intensidade os efeitos 

negativos sobre a mobilidade urbana.  

É necessário que gestores e planejadores passem e buscar ações 

direcionadas ao rompimento dessa lógica de investimentos pautada nos 

veículos particulares – lógica que é alimentada, em grande medida, pelo poder 

adquirido por diversos setores econômicos ligados aos automóveis (JACOBS, 

2000). Essas ações devem se basear no incentivo ao uso de transportes 

coletivos e não motorizados, além da viabilização da integração entre os 

diversos modais, possibilitando aos cidadãos um leque maior de opções de 

deslocamentos alternativos aos carros, que são vistos, sobretudo no Brasil, 

como um bem imprescindível e sinônimo de status. 

Ainda no rol dos transportes motorizados privados, aparecem as motos, 

cuja disseminação ocorreu com grande força nas últimas décadas tanto nas 

pequenas cidades como nos grandes centros metropolitanos, e que são 

voltadas aos mais diversos usos, como entregas, transporte de pequenas 

cargas e de pessoas. O aumento da quantidade desse tipo de veículo no Brasil 

nos últimos anos sé dá por diversos fatores, entre os quais se destacam o 

baixo preço em relação aos carros, facilidade de financiamento, menor 

consumo de combustível, baixo custo de manutenção e maior agilidade no 

trânsito congestionado. No entanto, a crescente presença das motocicletas nas 

                                                           
13 No Brasil foram atingidos recordes de venda de automóveis em 2008, com cerca de 2,2 milhões de 

unidades adquiridas, resultado tanto da elevação do poder aquisitivo das pessoas quanto das deficiências 

do transporte público e do apoio crescente do governo federal, na forma de isenções de impostos e 

facilidades financeiras de aquisição de veículos individuais. A continuar estas condições, as frotas de 

automóveis deverão dobrar até o ano de 2025. (IPEA, 2011, p.5) 
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metrópoles brasileiras contribui para um significativo aumento no número de 

acidentes, o que configura a maior preocupação quanto à disseminação do seu 

uso. 

 

 Motorizados coletivos 

 

No que se refere aos transportes motorizados coletivos, os ônibus 

certamente são os que predominam nas RMs brasileiras, uma vez que são 

responsáveis “[...] pelo deslocamento de 40 milhões de passageiros 

diariamente e atendem 87% da demanda de transporte público coletivo” 

(SEMOB, 2015, p.45). Existem diversos modelos de ônibus (convencionais, 

articulados, trólebus, micro-ônibus etc.) que podem operar de acordo com as 

necessidades e características de cada localidade, atuando de forma 

significativa tanto nas unidades municipais quanto entre estas, considerando o 

contexto metropolitano.  

Para fomentar esse tipo de transporte visando maior fluidez no trânsito, 

existem medidas como os corredores de ônibus (Bus Rapid Service - BRS), 

que são faixas exclusivas que contribuem para o aumento da velocidade 

desses veículos e redução do tempo de viagens para os usuários, constituindo 

projetos que não necessitam de grandes intervenções e trazem resultados 

positivos. O BRT (Bus Rapid Transit ou Transporte Rápido por Ônibus) é uma 

opção que acarreta os mesmos benefícios, mas necessita de um maior nível de 

intervenção na estrutura física das cidades já que precisam dispor de uma 

infraestrutura segregada, tratamento das intersecções, embarque por 

plataforma em nível, entre outros requisitos (MANUAL DE BRT, 2008). 

Outro importante componente dos transportes motorizados coletivos é o 

metrô, que, eficiente solução para o transporte de massa nas grandes cidades, 

dado que tem alta capacidade de integração com outros modais motorizados e 

não motorizados, não sobrecarrega a estrutura viária devido sua localização e 

causa baixa poluição ambiental na sua operação, além de apresentar alta 

velocidade e dispor de boas condições de segurança. No entanto, a aquisição 

desse tipo de transporte requer elevados custos de construção, operação e 

manutenção, o que torna o metrô inacessível para inúmeras cidades e regiões 

metropolitanas brasileiras que, mesmo apresentando demandas que 
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justificariam a aquisição, não possuem capacidade financeira para investir 

nesse modal. 

Na mesma categoria de transportes existem os veículos leves sobre 

trilhos (VLT), que podem atender demandas variadas e tem custo de 

implantação bem menor do que o metrô, consistindo em uma alternativa viável 

no cenário brasileiro, além de ser mais facilmente integrado ao meio urbano e 

causar menos impactos ambientais. Finalmente, completando os componentes 

dos transportes motorizados coletivos14, aparecem os trens urbanos, que 

surgiram no Brasil com a expansão do transporte ferroviário.  

Atualmente, muitas ferrovias urbanas (em operação ou não) apresentam 

problemas como a localização em favelas, causando riscos para os habitantes 

e diminuição da qualidade operacional devido à necessidade de redução de 

velocidade. Por outro lado, os trens urbanos podem revelar um grande 

potencial se forem alvo de investimentos, já que atendem regiões mais 

afastadas, dispõem de infraestrutura existente, apresentam boa velocidade e 

têm capacidade de integração com outros transportes que não atendem áreas 

periféricas, situação frequentemente observada em regiões metropolitanas15. 

 

1.3.2 Serviços de Transporte 

 

Os diversos modos de transporte que circulam em uma cidade fazem 

parte de um sistema que presta vários serviços à população urbana, dentre os 

quais o mais importante é caracterizado no serviço de transporte coletivo. Este 

pode ser oferecido pelo Estado ou delegado a empresas particulares, devendo 

constituir uma rede que, independentemente do tipo de veículo, seja 

complementar e integrada (VASCONCELLOS, 2011). É importante que o 

usuário do transporte coletivo tenha a possibilidade de integração dos vários 

modais de transporte (ônibus, metrô, carro, bicicleta, etc.), para que as viagens 

urbanas sejam facilitadas da melhor maneira possível, principalmente no 

                                                           
14 Podem ser transportes motorizados coletivos ainda: monotrilhos, sistemas hidroviários, teleféricos, 
planos inclinados e aeromóveis. Estes meios de transporte são bastante específicos e pouco presentes 
nas RMs brasileiras, motivo pelo qual não foram especificados neste trabalho.  
15 A CBTU – Companhia de Trens Urbanos, empresa do governo federal, opera os trens de subúrbio em 
ligações metropolitanas ou regionais em Fortaleza, Salvador, Recife, João Pessoa, Maceió, Teresina e 
Natal.  São Paulo e Rio de Janeiro também possuem trens urbanos, operados por outras instituições. 
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diversificado território das regiões metropolitanas, que exigem deslocamentos 

mais complexos entre os diversos municípios que as compõem. 

Porém, o que é observado em grande medida nas cidades brasileiras 

são linhas municipais desconexas na esfera municipal e, principalmente, no 

âmbito metropolitano, sem integração tarifária e operando de forma isolada, 

limitando a capacidade de deslocamento dos usuários e tornando o sistema 

irracional e mais caro. 

 

É comum a disputa pelo espaço físico nas ruas e pelos passageiros 
nos pontos entre serviços concorrentes, ora entre duas linhas 
municipais em um mesmo corredor, ora entre empresas municipais e 
intermunicipais, ora entre ônibus e vans, e até entre ônibus e metrôs. 
O resultado é que sistemas estruturais de alta capacidade de 
transporte, e com elevados custos de construção e operação, são 
subaproveitados tanto em termos de capacidade de transporte como 
em termos de reorganização física e operacional. Um dos grandes 
desafios do planejamento do transporte coletivo é a superação destas 
barreiras e a reorganização de todos os serviços em operação no 
município, mesmo os administrados pelos governos estadual e 
federal (SEMOB, 2015, p. 63). 

 

Esse desafio é ainda mais difícil de ser superado na medida em que o 

crescimento constante de cidades e regiões metropolitanas nas últimas 

décadas aumentou significativamente a demanda por transporte público, 

principalmente por ônibus. Como consequência, as empresas prestadoras de 

serviços aos municípios acumularam riqueza e grande poder de influência, 

justificando o fato de que:  

 

[...] os contratos de prestação de serviço têm cláusulas de proteção 
do equilíbrio econômico-financeiro do negócio que permitem aos 
operadores rejeitar propostas governamentais de mudanças nos 
serviços (VASCONCELLOS, 2013, p. 105). 

 

Esse quadro exalta o poderio dos interesses privados no transporte 

público brasileiro, visando a redução de custos das empresas (com 

desvantagens para os usuários) e o aumento dos lucros (com ganhos para as 

companhias e alguns políticos). Cresce, então, a dificuldade de se realizar 

qualquer ação que tenha impacto nesses lucros, o que ocorreria caso fosse 

realizada a integração de modais, por exemplo.  

São observadas grandes divergências entre as empresas de ônibus que 

operam nas RM, pois, muitas vezes, não consideram a possibilidade de 
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associação com outras empresas para a melhoria da prestação do serviço, já 

que é uma medida que também pode implicar em divisão de lucros. 

Especialmente nas regiões metropolitanas, as rotas comumente ultrapassam 

limites municipais e acabam gerando sobreposição de linhas de diferentes 

empresas em um mesmo trajeto. 

A solução de entraves dessa natureza para a prestação de um serviço 

de transporte coletivo de qualidade no Brasil já foi experimentada por algumas 

grandes cidades a partir da criação de empresas públicas de ônibus (IPEA, 

2011). A premissa desse tipo de empresa é a de que seria possível alcançar 

um maior controle do poder público sobre o serviço de transportes e, como 

consequência, maior liberdade no planejamento da mobilidade urbana. 

Todavia, as tentativas de implantação dessas empresas no país acabaram 

falhando justamente pela fragilidade institucional e democrática existente no 

ambiente urbano do Brasil16. 

Um dos principais desafios do serviço de transporte coletivo vigente é 

cativar não só a parcela da população que possui transporte individual, mas os 

habitantes que não têm veículos particulares. Uma maior adesão só pode ser 

alcançada através da distribuição espacial satisfatória e do custo acessível, 

além de importantes atributos como “[...] conforto, segurança no trânsito, 

possibilidade de integração no espaço da cidade, velocidade e regularidade 

para que as pessoas possam programar suas viagens e saber quanto tempo 

demorarão” (VASCONCELLOS, 2013, p. 100), o que pode contribuir para 

atrair, consequentemente, os usuários de carros. 

Especificamente no que se refere aos usuários destes veículos, é 

importante não só os atrair através da melhoria da qualidade do transporte 

público, mas gerando a percepção de que o conjunto de vantagens oferecidas 

por este acaba superando as vantagens de se utilizar os carros, o que só pode 

ser alcançado através de políticas públicas de mobilidade urbana que atuem 

paralelamente em restrições aos automóveis. Jacobs (2000) alerta para que a 

restrição sobre os veículos particulares seja feita “[...] como forma de propiciar 

melhorias positivas, desejáveis e compreensíveis, lançando mão de vários 

                                                           
16 “[...] a experiência de São Paulo e outras cidades brasileiras que tiveram empresas públicas operando 
sistemas de ônibus é claramente desfavorável. Empresas públicas organizadas em ambientes de 
cidadania e democracia frágeis terminam em estado de falência devido às interferências externas que 
objetivam resultados políticos ou trabalhistas em curto prazo. ” (VASCONCELLOS, 2013, p. 168) 
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interesses urbanos específicos e palpáveis” (JACOBS, 2000, p.412), sendo 

importante não apenas desencorajar o uso dos carros, mas trabalhar para que 

a restrição surte um efeito verdadeiramente significativo sobre a mobilidade. 

Outro serviço de transporte presente nas cidades brasileiras é o escolar, 

que pode ser oferecido pelas prefeituras ou através de fretamentos 

particulares. Esse tipo de serviço é bastante significativo nas regiões 

metropolitanas na medida em que grande parcela dos estudantes das cidades 

periféricas (e até de cidades que não fazem parte da RM formal) se deslocam 

para os núcleos diariamente, com destaque para estudantes do ensino médio e 

superior, o que torna necessário estudos de demanda, identificação das rotas e 

compatibilização com outros serviços públicos.  

Existem ainda outros serviços com grande participação na mobilidade 

das metrópoles, como os realizados através das motocicletas (mototáxi e 

motofrete) e os táxis convencionais, que, por sua vez, constituem um serviço 

de utilidade pública de transporte individual de passageiros, muito importantes 

em cidades turísticas, por exemplo. Finalmente, existe o serviço de transportes 

pautados na bicicleta pública, que ainda não é significativo no Brasil17, mas que 

já está começando a se disseminar nos planos municipais dadas suas 

inúmeras vantagens no ambiente urbano saturado por veículos motorizados. 

 

1.3.3 Infraestrutura de transportes 

 

O planejamento da mobilidade urbana pautado substancialmente na 

expansão da estrutura viária, como foi colocado nos itens anteriores, trouxe 

consequências negativas à circulação nas metrópoles brasileiras. No entanto, 

as ações voltadas à estrutura viária não devem ser rotuladas como 

procedimentos ultrapassados, uma vez que definem a infraestrutura urbana, 

um dos elementos do sistema de mobilidade em uma cidade, possibilitando a 

circulação dos modos de transporte e a prestação dos serviços de locomoção. 

Toda a rede física identificada nas pistas, calçadas, ciclovias, estações, etc. 

são pensadas a partir do planejamento do sistema viário, ao passo que o 

                                                           
17 Mais de 400 cidades ao redor do mundo possuem sistema de bicicletas públicas (ABRACICLO, 2014), 
configurando uma tendência que pode se estender para outros países, como o Brasil. 



42 
 

conhecimento acumulado e as ferramentas desenvolvidas ao longo das antigas 

práticas tornam a engenharia de trânsito/tráfego um importante aliado para a 

nova concepção de mobilidade desejável.  

Nos locais que apresentam alto nível de conurbação física, como as 

áreas limítrofes de regiões metropolitanas, a circulação de pessoas e 

mercadorias é complexa e não pode ser planejada apenas dentro dos limites 

institucionais dos municípios. Assim, é necessário que o planejamento viário 

seja realizado em uma escala mais ampla, convergindo ações e investimentos 

dos diversos municípios (ou até dos governos estaduais e federal) para a 

constituição de um sistema viário que consiga absorver os fluxos 

adequadamente com menos impactos sobre o ambiente e a população. 

 

A administração do sistema viário é assunto de interesse local, sob 
responsabilidade das Prefeituras, exceto nas estradas e rodovias 
estaduais, a cargo dos estados, e federais, da União. Porém, 
principalmente em regiões com elevado grau de urbanização, como é 
o caso das regiões metropolitanas, é necessária uma intervenção 
coordenada do Poder Público nas três esferas, garantido o respeito à 
autonomia municipal. Apesar de a jurisdição destas vias permanecer 
com o município, elas apresentam uma utilização diferenciada das 
demais vias que compõem a malha viária da cidade, decorrente de 
um elevado fluxo de passagem de característica metropolitana ou 
regional (SEMOB, 2015, p.71).  

 

O planejamento do sistema viário nas grandes cidades também é 

importante para a aplicação de medidas que organizam ou, até mesmo, 

restringem a circulação dos veículos particulares a fim de melhorar o fluxo do 

trânsito (sentido único de tráfego, estacionamento proibido nas vias, etc.) 

reduzindo a necessidade de realizar ampliação de ruas e avenidas. Da mesma 

maneira, pode estabelecer medidas mais extensivas como a proibição da 

circulação de caminhões em horário de pico ou a cobrança pelo direito do uso 

do espaço viário (estacionamentos rotativos tarifários, pedágio urbano, etc.). 

O planejamento de vias pode contribuir para a adoção de novas funções 

para determinadas ruas e avenidas através da requalificação desses espaços, 

criando calçadões em áreas centrais, por exemplo. Esse tipo de ambiente 

estimula a atração de pedestres e ciclistas, democratizando e revitalizando o 

espaço público com ganhos para a população e comércio locais, além de 

reduzir acidentes e melhorar a qualidade ambiental. Tais fatores constituem um 
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importante aspecto para reduzir a massiva caracterização das cidades como 

uma simples estrutura de acomodação de veículos. 

É importante que o planejamento viário – como elemento da mobilidade 

urbana – esteja ligado às demais esferas do planejamento, agregando 

elementos ambientais, habitacionais, econômicos e assim por diante, uma vez 

que não só definirá a organização das vias, como contribuirá para a distribuição 

de atividades das mais diversas naturezas, amplificando a função das vias 

urbanas para além da servidão aos automóveis. A mobilidade urbana desejável 

atualmente precisa ser diretamente relacionada às demais áreas do 

planejamento urbano para que as políticas públicas tenham a máxima eficácia 

e efetividade, na medida em que todos os elementos da cidade são, em maior 

ou menor grau, complementares e interdependentes, tornando importante o 

estímulo a uma visão amplificada desses elementos. 

 

1.3.4 Mobilidade urbana e planejamento urbano 

 

Um dos maiores obstáculos para a gestão das cidades se encontra no 

tratamento isolado das questões urbanas – mobilidade, meio ambiente, 

economia, habitação, etc. – pelo poder público, que são pensadas dentro de 

estruturas administrativas rígidas. Obviamente, nas grandes cidades e, 

notadamente, nas regiões metropolitanas, a complexidade dos problemas, as 

diferenças regionais e a ampla estrutura de gestão exigem a distribuição das 

funções entre equipes especializadas, mas é extremamente necessário que 

exista articulação entre as pastas através de uma coordenação efetiva. Apesar 

da mobilidade urbana (considerando o planejamento de uma forma geral) estar 

relacionada às ações referentes aos meios de transporte, serviços e 

infraestrutura, é necessário perceber que tais ações são, muitas vezes: 

 

[...] fortemente impactadas pela forma como a cidade se organizou 
fisicamente e pela distribuição dos locais de moradia e de trabalho 
das pessoas, assim como pela localização de demais atividades 
como comércio, serviços, lazer. Por isso, a análise da organização do 
ambiente construído das cidades e a integração com os planos que 
orientam a evolução dessa organização [...] são fundamentais. 
(SEMOB, 2015, p. 104) 
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Na conjuntura brasileira é preciso que o planejamento da mobilidade 

urbana esteja em plena consonância, por exemplo, como Plano Habitacional de 

Interesse Social, dado o crescimento significativo do investimento em 

programas habitacionais nos últimos anos. No programa Minha Casa, Minha 

Vida, empreendimentos geram diversas unidades residenciais que são 

localizadas em áreas de expansão territorial, o que requer especial atenção, 

sobretudo nas áreas de conurbação das regiões metropolitanas. Os planos de 

mobilidade têm relação direta com programas dessa natureza na medida em 

que os novos moradores impactarão a mobilidade urbana da área e, ao mesmo 

tempo, necessitam que os planos habitacionais que os trouxeram às novas 

localidades tenham considerado previamente a importância de promover uma 

mobilidade eficiente.  

É importante considerar nestes planos os “polos geradores de viagens”, 

que consistem em grandes projetos, como os próprios conjuntos habitacionais, 

além de centros comerciais e grandes instalações para atividades culturais e 

desportivas (VASCONCELLOS, 2013). O controle referente à implantação 

desses polos é extremamente necessário na medida em que impactam 

diretamente sobre o sistema viário ao seu entorno. Esses empreendimentos 

também podem acarretar o aumento de congestionamentos, acidentes e 

emissão de poluentes onde estão localizados, o que torna necessária a 

participação também das autoridades de trânsito sobre questões relativas ao 

planejamento urbano. 

É através de leis que o planejamento urbano define as formas de uso e 

ocupação do solo, sendo relacionado à mobilidade urbana na medida em que 

essas definições têm influência direta sobre a forma como as pessoas irão se 

movimentar pelas cidades e regiões metropolitanas. Embora os planos de 

mobilidade não tenham o poder de alterar as leis urbanísticas em detrimento de 

possíveis melhorias para a mobilidade das pessoas e mercadorias no espaço 

urbano, eles podem ajudar a identificar problemas relacionados às condições 

de uso e ocupação do solo e contribuir para a formação de uma agenda de 

modificações. 
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1.3.5 Mobilidade urbana e meio ambiente 

 

Como foi discutido nos itens anteriores, a gestão da mobilidade urbana 

voltada para a melhoria da fluidez dos veículos é um modelo esgotado, com 

consequências extremamente negativas também para o meio ambiente, uma 

vez que contribui para o aumento da emissão de gases do efeito estufa e da 

poluição atmosférica, sonora e visual. A emissão desses gases pelos 

transportes motorizados – individual e coletivo – aumentou significativamente 

nas últimas décadas, sendo que a absoluta maioria das emissões é 

proveniente dos automóveis, seguida dos ônibus urbanos de transporte 

coletivo, que operam em grande quantidade nas cidades brasileiras e, 

finalmente, das motocicletas como pode ser verificado na figura a seguir: 

 

FIGURA 2 - Emissão de gases do efeito estufa nas cidades brasileiras 

 
FONTE: SEMOB, 2015. Elaboração do autor. 

 

 Além dos gases do efeito estufa, o setor de transportes também é 

responsável por grande parte dos poluentes da atmosfera, como o monóxido 
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de carbono, que tem efeitos diretos sobre a saúde humana.18 Um dos maiores 

desafios consiste na adoção de medidas que viabilizem o fluxo dos transportes 

ao mesmo tempo em que promovam um menor impacto ao meio ambiente, o 

que pode ser alcançado, em grande medida, através do estímulo do transporte 

motorizado coletivo e não motorizado em detrimento do motorizado individual. 

A discussão acerca dos transportes urbanos vem sendo incluída com 

cada vez mais frequências nos debates ambientais através, por exemplo, de 

tratados internacionais como a Agenda 21. No tratado foram definidos objetivos 

para a promoção do desenvolvimento urbano sustentável através da utilização 

de energias alternativas e renováveis e da redução das emissões que causam 

poluição atmosférica por parte dos meios de transporte.  

Apesar de existirem diversas interpretações e até conflitos relacionados 

ao conceito da sustentabilidade (notadamente no ambiente urbano, que seria 

insustentável na medida em que abriga altos contingentes populacionais que 

realizam um consumo massificado), é necessário aproveitar desse conceito a 

noção de um modelo ideal a ser seguido, da busca por uma cidade que adote 

os preceitos da sustentabilidade nas ações de desenvolvimento, sem 

necessariamente ter que “atingir” esta sustentabilidade. 

A promoção do desenvolvimento urbano sustentável no âmbito da 

mobilidade aponta para três macroestratégias: redução das necessidades de 

viagens motorizadas; mudança de viagens para o modo de transporte público 

coletivo e os não motorizados; inovações tecnológicas dos veículos; e 

utilização de combustíveis mais limpos através da incorporação de tecnologias 

de controle de emissões e de melhoria da eficiência energética (MARICATO, 

2011). É importante, também, acrescentar ao planejamento da mobilidade 

mecanismos de monitoramento ambiental, além de metas e indicadores que 

auxiliem os planos no alcance dessas estratégias. Esses planos, por sua vez, 

devem ser integrados ao planejamento urbano como um todo, fomentando a 

visão sustentável nas cidades contemporâneas, em oposição à visão 

tradicionalmente seguida. 

 

 
                                                           
18 Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2005), as altas concentrações de poluentes na 
atmosfera constituem a principal causa de problemas respiratórios e cardiovasculares, o que acarreta 
maiores custos sobre o sistema de saúde dos países. 
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FIGURA 3 - Visão sustentável X Visão tradicional 

FONTE: SEMOB (2015). Elaboração do autor. 

 

É necessário atentar igualmente para o viés da questão socioeconômica 

quando se relaciona o desenvolvimento urbano sustentável e a mobilidade 

urbana nas grandes cidades e metrópoles, uma vez que a apropriação dos 

espaços públicos e a locomoção ocorrem de maneira distinta entre pessoas de 

diferentes rendas. A oferta, a qualidade, a eficiência e o tempo de 

deslocamento serão bastante diferenciados entre os indivíduos das diferentes 

classes, implicando menor grau de acessibilidade dos que dependem do 

transporte público para se deslocar. Vasconcellos (2001) afirma que nas 

cidades brasileiras a acessibilidade cresce conforme a renda e o espaço de 

circulação são acessados de forma desigual, refletindo a disparidade de 

condições socioeconômicas entre os cidadãos.  

 

Enquanto as famílias de renda mais baixa, segregadas 
espacialmente, têm uma mobilidade limitada e consomem menos 
espaço, ou seja, tem menor acessibilidade, as famílias de renda mais 
alta usam transporte mais rápido, o automóvel, para realizar mais 
viagens e consumir mais espaço. [...] na maioria dos casos, as 
pessoas de baixo poder aquisitivo, por não possuírem automóvel 
particular, usam o transporte público, possuindo menor acessibilidade 
e mobilidade devido às poucas opções de itinerários, frequência e 
custos. Desse modo, a renda apresenta-se como um dos principais 
elementos de avaliação das condições de acessibilidade urbana. [...] 
outro fator determinante para uma maior ou menor acessibilidade é a 
localização no espaço urbano, a acessibilidade não ocorre em 
igualdade de condições para todos os habitantes de uma cidade. 
(COSTA; MORAIS, 2014, p. 240) 
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É possível perceber que o uso público das vias – que constituem um 

patrimônio urbano e deveriam ser utilizadas por todos os habitantes de forma 

igualitária – não se dá de maneira justa entre as pessoas de diferentes níveis 

de renda. Sendo assim, muitas justificativas para o investimento na ampliação 

do sistema viário como sendo de caráter democrático e equitativo são apenas 

um mito para a expansão de um sistema que é vantajoso apenas para a 

indústria relacionada ao setor e, em certa medida, para a parcela da população 

que tem o poder aquisitivo necessário ao usufruto de tais investimentos19. 

O uso indiscriminado dos transportes motorizados individuais pelos 

habitantes mais abastados contribui para piorar a qualidade de vida urbana, já 

que consomem mais espaço público para circular e estacionar os automóveis 

(vide FIGURA 5) ao passo que acabam produzindo mais poluição atmosférica e 

sonora. Sendo assim, novas discussões passam a agregar o planejamento da 

mobilidade urbana, que não mais consideram apenas o tráfego de veículos e a 

infraestrutura, sendo necessário abordar aspectos ambientais, sociais, 

econômicos e políticos.  

 
FIGURA 4 - Espaço público necessário para o deslocamento de 60 pessoas 

FONTE: SEMOB, 2015. 

                                                           
19 Considerando apenas as distâncias lineares percorridas, o consumo diário de espaço nas vias pelas 

pessoas de alta renda é quatro vezes superior ao consumo de pessoas de renda mais baixa. Quando as 

distâncias lineares são multiplicadas pela área usada em cada modo diferente de transporte – por 

exemplo 1m² andando a pé e 7m² usando o automóvel – conclui-se que uma família de renda mais alta 

consome dez vezes mais espaço viário por dia que uma família de renda mais baixa, sem considerar o 

espaço necessário para estacionar o veículo. (VASCONCELLOS, 2013, p. 593). 



49 
 

Ampliar a escala de observação dos elementos do território urbano e 

ultrapassar os limites dos municípios são prerrogativas fundamentais para o 

sucesso da implantação de ações relativas à mobilidade e à acessibilidade no 

território metropolitano. É preciso que sejam estabelecidos os princípios, as 

diretrizes, os programas e as ações para implantação de um sistema de 

transporte inclusivo e eficiente nessas áreas, bem como de toda a 

infraestrutura necessária. Para este fim, é imprescindível a realização de 

planos em ambiente de convergência político-administrativa entre municípios 

integrantes e estados – somada à necessária coordenação do governo federal 

– fomentando uma base sólida para o planejamento.  

As regiões metropolitanas constituem áreas estratégicas com grande 

possibilidade de impacto na prosperidade do núcleo metropolitano e das 

cidades integrantes, assim como para toda a área de influência regional. 

Portanto, a melhoria das condições de mobilidade da população e dos demais 

elementos necessários ao contínuo progresso das RMs brasileiras constitui um 

dos pilares para a efetivação de projetos de desenvolvimento nacional. Uma 

metrópole dotada de mobilidade urbana eficiente proporciona uma gama de 

possibilidades que vai desde a diminuição da desigualdade de oportunidades 

entre moradores locais até a redução das disparidades regionais brasileiras por 

meio do estímulo das potencialidades de cada região, diversificando a 

participação do Brasil frente à economia mundial. 
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CAPÍTULO 2 - ENTRE O ESTATUTO DA CIDADE E O 

ESTATUTO DA METRÓPOLE: notas de um debate recente no 

âmbito da mobilidade urbana 

 

Dados os principais conceitos e discussões referentes às cidades e 

metrópoles no âmbito da mobilidade urbana, o presente capítulo elucida os 

principais instrumentos legais na regulamentação do desenvolvimento urbano 

dessas áreas, quais sejam, o Estatuto da Cidade e o recém-sancionado 

Estatuto da Metrópole. Serão apresentadas as principais características de 

cada instrumento e suas ferramentas centrais, que orientam as cidades e 

regiões metropolitanas brasileiras no alcance do desenvolvimento urbano 

sustentável. 

 Como foi discutido no capítulo anterior, é extremamente necessário que 

haja coordenação entre as diversas áreas do planejamento urbano para o 

alcance do desenvolvimento igualitário. Portanto, a análise dos estatutos será 

realizada sob o viés da mobilidade urbana, que é o recorte temático deste 

trabalho, mostrando como os instrumentos tratam o tema e de que forma se 

relacionam com outros dispositivos que versam sobre a mobilidade, 

principalmente com a Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

É importante esclarecer que este capítulo não se propõe a realizar uma 

análise da efetividade desses instrumentos no alcance do desenvolvimento 

urbano das cidades e metrópoles brasileiras, tampouco atestar se as 

ferramentas contidas são suficientes para solucionar os problemas urbanos. A 

discussão versa sobre o papel dos instrumentos mais importantes da política 

urbana no Brasil, que visam conduzir os municípios – e, agora, regiões 

metropolitanas – ao novo tipo de progresso desejável, considerando o campo 

da mobilidade.  

Logicamente, esses instrumentos não representam verdades absolutas 

ou configuram os únicos caminhos para o alcance de cidades mais ordenadas, 

eficientes e justas. No entanto, foram construídos de forma democrática e 

contém os princípios da Reforma Urbana, que é constituída por uma série de 

reivindicações legítimas de diversos setores sociais realizadas ao longo das 
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últimas décadas, na busca por uma cidade melhor para todos de forma 

igualitária. Críticas e sugestões aos instrumentos existem e, naturalmente, 

serão pontuadas no decorrer das discussões, mas aparecem, unicamente, 

como forma de contribuição para o alcance de uma gestão mais eficiente da 

mobilidade urbana nas cidades e metrópoles brasileiras 

 

2.1 ESTATUTO DA CIDADE E POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE 

URBANA – relações de uma política urbana em consolidação 

 

Seja em países desenvolvidos ou ainda em processo de 

desenvolvimento, como o Brasil, as cidades abrigam grande parcela da 

população e concentram o poder político e econômico, o que aumenta a 

necessidade de instrumentos de gestão do espaço urbano nessas que são 

áreas estratégicas para os países nos mais diversos aspectos. Promover o 

desenvolvimento urbano sustentável, minimizar as consequências negativas do 

crescimento econômico e tornar as cidades mais justas são desafios a serem 

enfrentados, sobretudo, pela gestão pública brasileira, o que requer 

instrumentos (planos, programas e projetos) que sejam estruturados de forma 

democrática e contenham o cerne do novo tipo de progresso desejável.  

O Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257 de 10 de julho de 2001) 

regulamenta o capítulo “Política Urbana” da Constituição Federal, servindo para 

que as diversas esferas de governo coordenem ações e investimentos na 

garantia do direito à cidade para a sociedade brasileira, assegurando que todas 

as pessoas possam aproveitar das oportunidades oferecidas pelo ambiente 

urbano. 

O Estatuto da Cidade é uma lei inovadora e estabelece que a política 
urbana deve ser objeto de um planejamento extensivo, envolvendo 
planos de ordenamento do território integrados entre si, nas escalas 
nacional, estaduais, regionais, metropolitanas, municipais e 
intermunicipais. Especificamente no âmbito municipal, detalha que o 
planejamento municipal deve envolver o planejamento urbano, 
ambiental, orçamentário, setorial e o planejamento do 
desenvolvimento econômico e social [...] (SEMOB, 2015, p. 19). 
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A Lei 10.257/2001 representa a consolidação do alcance de diversas 

reivindicações que vêm sendo feitas há mais de três décadas por diversos 

setores sociais em nome da Reforma Urbana. Esta Reforma tem como base o 

combate à especulação imobiliária, aos latifúndios urbanos e ao crescimento 

desordenado da mancha urbana, além da democratização dos investimentos 

em infraestrutura nas mais diversas áreas das cidades, contendo os efeitos do 

capitalismo, que transforma o espaço em mera mercadoria e gera 

desigualdade social (SOUZA, 2005).  

Assim sendo, o Estatuto da Cidade tem sua base nos preceitos da 

Reforma Urbana, reunindo uma série de instrumentos que orientam o 

desenvolvimento das cidades com base nessas premissas. É importante 

acrescentar que a posterior criação do Ministério das Cidades (MCidades) em 

2003 trouxe de volta à agenda do Governo Federal a discussão sobre a política 

urbana e o destino das cidades, contribuindo para a efetivação do Estatuto. 

O Plano Diretor20 é principal dispositivo do Estatuto da Cidade, 

consistindo em uma lei municipal que tem como objetivo definir como cada 

porção espacial da cidade deve ser tratada, de modo que garanta sua 

respectiva função social, o que inclui não só as áreas urbanas, mas todo o 

território do município. Por ser considerado o principal plano de gestão das 

cidades que passaram a ser obrigadas a elaborar o documento21 a partir do 

Estatuto da Cidade, o Plano Diretor possui estreita relação com a gestão da 

mobilidade urbana, que é diretamente influenciada pelas orientações contidas 

no documento ao mesmo tempo em que as influencia. No entanto, a 

elaboração do Plano Diretor em grande parte das cidades e regiões 

metropolitanas brasileiras não tem garantido o uso igualitário do espaço 

urbano, causando efeitos perversos à mobilidade. 

 

Em geral, os Planos Diretores apresentam um primeiro problema 
relacionado à exagerada setorização dos usos, produzida por um 
zoneamento estanque que reforça a segregação, principalmente da 
população de baixa renda, e obriga a realização de deslocamentos 
desnecessariamente extensos, demorados e dispendiosos, em 
função da separação total das áreas residenciais (geradoras de 

                                                           
20 O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana (nos 

termos do §1º do art.182 da Constituição de 1988). 

21 Quando possuem mais de 20 mil habitantes, integram regiões metropolitanas ou aglomerações 
urbanas, fazem parte de áreas de com significativo impacto ambiental, entre outros. (BRASIL, 2001) 
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demanda) das áreas de comércio e serviços e indústrias (que atraem 
demanda). Esta configuração cria uma grande dependência do 
transporte motorizado, com maiores custos sociais e mais 
externalidades negativas [...] (SEMOB, 2015, p. 105). 

 

O espaço ocupado de forma desequilibrada quanto à densidade tem 

consequências negativas para a mobilidade urbana na medida em que as 

infraestruturas de transporte são muito caras e necessitam de grande 

investimento por parte do poder público, sendo mais bem aproveitadas se 

forem instaladas em eixos de concentração de demanda, atendendo uma maior 

quantidade de pessoas (SILVEIRA, 2011). Considerando o espaço urbano 

como um todo, uma densidade populacional muito baixa resulta em uma cidade 

com uma logística irracional de deslocamentos, gerando altos custos de 

implantação e manutenção da infraestrutura necessária para atender o grande 

número de pessoas dispersas por todo o território22. 

 

FIGURA 5 - Modelo de adensamento em corredores de transporte 

 
FONTE: cidadesparaquem.org, 2013. 

 

É observado que a forma como a urbanização é conduzida na 

conjuntura brasileira, salvo raras exceções, não tem contribuído para a 

                                                           
22 É necessário atentar para o fato de que, por outro lado, densidades muito elevadas sobrecarregam 
infraestruturas, equipamentos públicos e serviços, reduzindo a qualidade da mobilidade urbana. Sendo 
assim, cabe ao Plano Diretor manter o equilíbrio da densidade populacional no território urbano, 
identificando as áreas onde ela precisa ser mais elevada ou menos. 
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estruturação de uma mobilidade eficiente, dado o crescimento 

substancialmente horizontal das cidades e metrópoles em direção às periferias 

sob o comando do mercado imobiliário e a partir da influência setor 

automobilístico, como foi visto no capítulo anterior. O fato é que essa expansão 

horizontal, de acordo com Silveira (2011), é permitida pela aprovação e 

licenciamento de novos loteamentos pelos próprios Planos Diretores, 

permitindo a localização distante dos bairros com infraestrutura consolidada e, 

dessa forma, apresentando preços mais baixos.  

O que decorre desse cenário é a multiplicação de novos núcleos 

habitacionais nessas regiões da cidade, ao passo que os bairros já 

estruturados passam a abrigar extensas áreas vazias que acabam servindo 

unicamente para atividades de especulação. Assim, os grupos de renda mais 

baixa migram para as periferias em busca de opções de moradia mais baratas 

(demandando a extensão dos serviços de transporte coletivo) enquanto os 

segmentos de renda mais alta também se direcionam às áreas afastadas em 

busca de moradia mais tranquila e próxima à natureza (aumentando a 

quantidade de viagens de transporte individual). 

 

Focadas na mobilidade urbana, as políticas de uso e ocupação do 
solo deveriam induzir à formação de uma cidade mais compacta e 
sem vazios urbanos, onde a dependência dos deslocamentos 
motorizados fosse minimizada. Ao contrário, na maioria das cidades 
brasileiras há uma quantidade expressiva e inaceitável de terrenos 
urbanos ociosos em bairros consolidados, dotados de infraestrutura e 
de acessibilidade privilegiada, que são estocados para fins de 
especulação e valorização imobiliária, beneficiando exclusivamente 
os seus proprietários (SEMOB, 2015, p. 106). 

 

É possível apreender da situação vigente que o principal instrumento do 

Estatuto da Cidade, que tem como finalidade máxima a reprodução espacial 

justa do território urbano, não vem sendo construído – em grande parte das 

cidades – de forma a garantir o desenvolvimento de maneira justa. No entanto, 

essa situação não diminui a credibilidade e a importância do Plano Diretor, já 

que o problema se encontra na forma como o instrumento é construído no 

âmbito municipal. No campo da mobilidade, essa situação só pode ser 

revertida pelo poder público a partir da utilização adequada das ferramentas 

possibilitadas pelo próprio Plano, ordenando o território de maneira que as 



55 
 

dinâmicas de ocupação sejam orientadas para que a mobilidade urbana se dê 

de forma eficiente.  

Uma dessas ferramentas é identificada no zoneamento, que determina 

os tipos de uso do solo para cada região do território urbano (uso residencial, 

comercial, industrial, institucional, entre outros); outra ferramenta é verificada 

nas regras para o parcelamento do solo, que determinam os padrões da 

estrutura fundiária nas cidades, definindo as densidades desejáveis nos 

diversos setores urbanos, junto ao plano de uso e ocupação do solo; 

finalmente, consistem como ferramentas os instrumentos que taxam o limite de 

ocupação física de lotes privados, determinando o tipo das edificações 

(BRASIL, 2001). Essas regras urbanísticas determinam o potencial construtivo 

dos lotes de cada região, definindo a quantidade e o direcionamento das 

viagens geradas nas cidades.  

De forma mais ampla, além da influência sobre o adensamento, esses 

mecanismos aplicados sobre o espaço urbano – público ou privado – orientam 

a produção e o crescimento das cidades e definem a distribuição das 

atividades econômicas e sociais, ao passo que estabelecem em que medida a 

expansão urbana se dará – horizontalmente ou verticalmente. Todos esses 

aspectos determinam o padrão da mobilidade urbana presente e futura, uma 

vez que a mobilidade é, ao mesmo tempo, causa e consequência dessa série 

de fatores comentados. 

No entanto, apesar do Estatuto da Cidade ter como cerne a necessidade 

de se integrar as várias áreas do planejamento, ao passo que seus 

instrumentos – notadamente o Plano Diretor – têm influência direta sobre e sob 

a mobilidade urbana, ele não dispõe sobre o tema. A Lei estabelece apenas 

que cidades com mais de 500 mil habitantes devem elaborar um plano de 

transporte urbano integrado, inserido no próprio Plano Diretor ou compatível 

com ele, surgindo a necessidade de um instrumento normativo à parte que 

ampliasse as ações para além dos transportes urbanos. Assim teve início a 

proposição da Lei n. 12.587, que passou por um longo período de tramitação 

com muitas alterações até consistir em uma política que não fosse limitada aos 

transportes, culminando na Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), 

promulgada em 2012 (Lei 12.587/12). 
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A PNMU consistiu em um importante marco na gestão das políticas 

públicas na medida em que deu segurança jurídica aos municípios para tomar 

medidas que priorizem os modos de transporte não motorizados e coletivos em 

detrimento dos modos motorizados individuais (IPEA, 2012), o que, como foi 

visto no capítulo anterior, tem uma série de implicações para o alcance do 

desenvolvimento sustentável nas cidades. A Lei possibilita também que demais 

medidas tomadas pelas prefeituras possam ser contestadas caso contrariem as 

diretrizes fixadas, o que configura uma importante base legal para que ações 

referentes a uma mobilidade eficiente sejam, de fato, estimuladas nas cidades 

brasileiras. 

As proposições da Lei 12.587/2012 têm grande influência dos preceitos 

do Estatuto da Cidade na medida em que objetivam fomentar o planejamento 

urbano, envolvendo as diversas esferas de governo, a sociedade civil e as 

entidades públicas e privadas, assim como integrar as diversas políticas 

urbanas que vêm sendo tratadas por décadas de forma segmentada. Essas 

proposições, portanto, também foram instituídas a partir das propostas da 

Reforma Urbana, sendo identificadas no texto da PNMU basicamente: nas 

orientações para a mobilidade urbana; na apresentação de política tarifária e 

regulação do transporte público; na especificação dos direitos dos usuários; 

nas recomendações para a gestão dos sistemas de mobilidade; e nas 

orientações para a elaboração dos planos de mobilidade urbana. 

As orientações para a mobilidade urbana feitas pela PNMU se baseiam 

no alcance do desenvolvimento sustentável, como foi citado anteriormente, ao 

passo que a política tarifária e a regulação do transporte público são 

desenhadas tendo como foco principal os usuários, constituindo uma das 

grandes inovações da Lei. No que se refere à explicitação dos direitos, a Lei 

menciona que a população deve receber o serviço adequado, participar do 

planejamento, fiscalização e avaliação da política local de mobilidade, além de 

ter acesso a informações necessárias e usufruir de ambiente seguro e 

acessível (BRASIL, 2012). 

 Já no que compreende às atribuições dos entes federativos23, cabe à 

União apoiar projetos de infraestrutura, oferecer assistência técnica e 

                                                           
23 A Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Cidade e a Lei n. 10.257 de 2001, de forma ainda bem 
sucinta, mencionam as atribuições para as questões de transporte urbano, sem especificar a atuação dos 
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financeira, capacitação de pessoal e disponibilização de informações, além de 

estimular ações coordenadas entre as diversas esferas de poder. Para os 

estados é obrigatório prestar os serviços de transporte público coletivo 

intermunicipal, propor política tributária e promover integração dos serviços em 

áreas que ultrapassam os limites de um município. Já os municípios devem 

planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, prestar os serviços 

de transporte público coletivo urbano e desenvolver instituições e capacitar 

pessoal para a gestão da política de mobilidade urbana local (BRASIL, 2012). 

No que diz respeito à gestão dos sistemas de mobilidade urbana, a 

PNMU traz sugestões acerca de que maneira as legislações locais e regionais 

podem servir como poder de polícia para determinar a forma de utilização do 

espaço urbano para garantir a qualidade de vida da população, tomando como 

base as premissas do desenvolvimento sustentável. Além disso, contempla as 

diretrizes do planejamento da mobilidade urbana, mencionando o que o próprio 

planejamento, além da gestão e da avaliação, deve contemplar, ao passo que 

lista as atribuições mínimas dos órgãos responsáveis pelo sistema de 

mobilidade urbana (IPEA, 2012).  

Já no que se refere à elaboração dos planos de mobilidade urbana, a 

Lei 12.587/2012 determina que as cidades que apresentam mais de 20 mil 

habitantes – além das demais obrigadas por força de lei, que são as mesmas 

que devem elaborar o Plano Diretor – devem elaborar os planos como requisito 

para o acesso de verbas federais para investimento no setor de mobilidade. 

Finalmente, estabelece os conteúdos que deverão ser contemplados nesses 

planos, possuindo caráter geral para que seja possível a adequação às 

distintas realidades municipais. 

No que versa especificamente ao alcance do desenvolvimento urbano 

sustentável, integrando o planejamento da mobilidade urbana ao planejamento 

do uso e ocupação do solo nas cidades, a Lei 12.587/2012 prevê na Seção II, 

artigo 60, a “[...] integração com a política de desenvolvimento urbano e 

respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento 

e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos” (BRASIL, 2012). O 

Estatuto da Cidade engloba instrumentos que podem ser utilizados com essa 
                                                                                                                                                                          
entes federados. Houve uma demora na regulamentação do setor, e isso trouxe até uma dificuldade na 
disseminação da abordagem do conceito de mobilidade urbana como fator inerente ao planejamento 
urbano. (SEMOB, 2015, p. 31) 
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finalidade, como a Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) e as 

Operações Urbanas Consorciadas (OUC), ilustrando mais uma relação que 

pode ser desenhada entre o Estatuto e a gestão da mobilidade urbana 

regulada pela PNMU, já que aquele não versa diretamente sobre o tema, mas 

foi construído de modo a garantir essa correlação. 

A OODC consiste basicamente na “cobrança de uma contrapartida ao 

empreendedor pelo exercício do direito de construir além do limite de 

aproveitamento básico adotado pelo zoneamento local até o limite máximo do 

aproveitamento possível” (SEMOB, 2015, p. 139). Logo, constitui uma medida 

que fomenta maior equidade nas ações referentes ao desenvolvimento urbano, 

já que realiza uma distribuição mais justa dos benefícios e ônus decorrentes 

dessas ações, ao passo que amplia as fontes de recursos dos municípios para 

o financiamento de demais medidas, colaborando para a provisão de melhores 

condições de acesso à terra urbanizada por todos os cidadãos (FURTADO; 

BIASOTTO e MALERONKA, 2012).  

A legislação prevê o processo de implementação das OODC através 

das Operações Urbanas Consorciadas, que são “O conjunto de intervenções e 

medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos 

proprietários, moradores, usuários e investidores privados, com objetivo de 

alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias 

sociais e valorização ambiental” (BRASIL, 2001). Logo, é possível relacionar as 

OUC com a mobilidade urbana, uma vez que diversas obras de mobilidade se 

encaixam na categoria as operações consorciadas, o que ressalta a 

importância desse tipo de instrumento na Lei 10.257/2001 para o financiamento 

dessas obras. 

O Estatuto da Cidade também prevê a possibilidade de que a gestão 

municipal exija a edificação, utilização ou parcelamento do solo urbano que não 

foi edificado ou que está subutilizado ou não utilizado, devendo estabelecer os 

prazos para que essa obrigação seja cumprida. Em termos de integração do 

planejamento urbano à mobilidade, esse instrumento pode ser extremamente 

útil em áreas onde meios de transporte público coletivo de alta e média 

capacidade operam, uma vez que promovem o adensamento já comentando 

anteriormente, estimulando o uso desses meios de transporte. Se os prazos 

forem descumpridos, o poder público municipal pode aplicar o IPTU 
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progressivo no tempo (artigo 7) e, após cinco anos de cobrança do imposto, 

poderá ocorrer a desapropriação do imóvel (artigo 8) se o proprietário não 

tomar as medidas determinadas. 

Por fim, é possível apreender que a criação do Estatuto da Cidade 

representou um significativo avanço na promoção de cidades mais justas no 

Brasil, simbolizando uma conquista alcançada por todos os setores sociais que 

lutaram pela Reforma Urbana. Através da promulgação da Lei em 2001 e da 

posterior criação do Ministério das Cidades em 2003, as políticas públicas 

voltadas para as questões urbanas ganharam mais evidência, dispondo de 

uma importante base legal e de uma estrutura administrativa que garantiram 

investimentos efetivos nas cidades.  

Mais tarde, em 2012, a consolidação da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana veio complementar o rol dos instrumentos de gestão, uma vez que o 

Estatuto da Cidade possui disposições que se limitam à questão dos 

transportes, mas apresenta uma estrutura que permite e incentiva a 

coordenação com as demais esferas da política urbana, provendo uma 

importante base para as políticas de mobilidade. 

 

2.2 ESTATUTO DA METRÓPOLE – Limites, avanços e desafios de um 

novo instrumento e sua relação com a gestão da mobilidade 

 

Apesar de todo o avanço na gestão das cidades, representados com a 

promulgação da Lei 10.257/2011, ainda havia a necessidade de se 

regulamentar o desenvolvimento de importantes áreas para o desenvolvimento 

do país, as regiões metropolitanas, das quais fazem parte significativa parcela 

das cidades brasileiras. Se a gestão urbana já é uma atividade complexa, que 

engloba diversos aspectos, atores e instituições no território municipal, a 

gestão das áreas metropolitanas é ainda mais, uma vez que envolve os 

elementos de diversas cidades, que podem apresentar conflitos não só do 

ponto de vista físico, com consequências notáveis para a mobilidade urbana, 

mas também nos âmbitos administrativo e institucional. Criadas na década de 

1970 e se multiplicando até os dias atuais, como foi visto no capítulo anterior, 
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as Regiões Metropolitanas brasileiras sempre careceram de uma 

regulamentação legal que conduzisse efetivamente o processo de criação e 

orientasse os métodos de gestão. 

 

[...] o Estatuto da Cidade deve ser percebido como uma conquista 
dos movimentos populares e dos setores empenhados em tornar 
possível a Reforma Urbana. Pode-se, então, fazer um contraponto ao 
que se vem dando com a gestão metropolitana, questão pouco 
enfatizada no âmbito da administração federal e que encontra sérios 
obstáculos e desafios no sentido de superar as falhas do arranjo 
federativo brasileiro. Mais que isto, fica evidente que a questão 
metropolitana não motiva o cidadão metropolitano, que se identifica 
com questões locais, municipais, de sua cidade, ainda que haja 
profunda interação e interdeterminação de temas relevantes como os 
serviços públicos de interesse comum (IPEA, 2012, p. 126). 

 

É preocupante o fato de que a luta pela melhoria nas cidades não tenha 

sido acompanhada pela inclusão definitiva da questão metropolitana na agenda 

urbana brasileira, uma vez que as RMs constituem, puramente, a união de 

várias cidades que têm influência econômica, política e social direta umas 

sobre as outras, muitas vezes inteiramente integradas do ponto de vista físico, 

sendo impossível de se distinguir os limites territoriais (FIGURA 7). Tendo em 

vista esse quadro, é possível afirmar que, no Brasil – país que apresenta uma 

grande quantidade de Regiões Metropolitanas formadas, inclusive, pelas 

cidades mais importantes da nação – os avanços urbanos possibilitados por 

instrumentos como o Estatuto da Cidade sempre serão incompletos (senão 

inviáveis) ao não considerar as especificidades dos recortes metropolitanos.  
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FIGURA 6 - Área de conurbação entre as cidades de Natal e Parnamirim/RN ao longo da BR-
101 e da Av. Ayrton Senna  

FONTE: Elaboração do autor (Google Earth). 

 

Por conseguinte, é notável o fato de que o desenvolvimento urbano 

sustentável não poderá ser plenamente alcançado por grande parcela dos 

municípios brasileiros, já que as cidades que integram RMs teriam qualquer 

tentativa de planejamento a médio e longo prazo inviabilizadas se as demais – 

que fazem parte da mesma realidade – não realizarem um planejamento 

compatível, o que é ilustrado, sobremaneira, nas deficiências dos planos de 

mobilidade urbana. 

 

Sabidamente, muitos dos dilemas estruturais com quais as cidades 
brasileiras têm de lidar hoje, expressos nas crises da mobilidade, da 
habitação, da água, estão intrinsecamente associados às fragilidades 
do planejamento e da gestão metropolitanos. As Jornadas de Junho 
de 2013 trouxeram à baila parte dessas questões, embora os 
movimentos sociais e a academia, há muito, já viessem insistindo na 
urgência de repensá-las em nova escala e com novas ferramentas. 
(MOURA; HOSHINO, 2015, p. 3) 

 

As metrópoles brasileiras constituem o palco onde as questões urbanas 

ocorrem de maneira mais complexa e, ao mesmo tempo, nas palavras de 

Ribeiro (2004), são órfãs do interesse político, o que, somado a uma série de 

conflitos conceituais, motivaram inúmeros arquivamentos de processo na 

tentativa de criar uma lei para a regulamentação do tema nas últimas décadas. 
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 O Projeto de Lei (PL) em questão passou mais de dez anos em 

tramitação, sofrendo inúmeras alterações até a aprovação pelo Congresso 

Nacional – recebendo, ainda, alguns vetos pela Presidência da República –, 

até finalmente ser sancionada a Lei Federal 13.089/2015 em 12 de janeiro do 

referido ano, passando a ser denominado Estatuto da Metrópole. 

 Apesar das inúmeras dificuldades para a criação da Lei e das 

fragilidades apontadas por muitos no que tange ao seu resultado final, que 

serão pontuadas no decorrer deste item, é imensurável a importância do 

Estatuto da Metrópole para o reconhecimento de que as regiões metropolitanas 

não podem ser tratadas meramente como um “tipo” de cidade. Destarte, 

necessita de instrumentos específicos para essa realidade de características 

tão peculiares, o que contribui sobremaneira para a efetivação da gestão 

urbana e, consequentemente, para o fomento a uma mobilidade eficiente 

nessas áreas. 

Todo o processo de tramitação foi acompanhado por críticas que, para o 

bem ou para o mal, moldaram constantemente o PL e contribuíram para a 

dinamização do debate. A crítica mais pujante ao projeto inicial foi direcionada 

às definições de “região metropolitana” e “aglomeração urbana” (AU), cujas 

características de dimensão populacional só permitiam que as capitais de SP e 

RJ fossem, respectivamente, encaixadas nessas definições24. 

 

Aplicados à época, os critérios de definição de RMs constantes do 
PL, apenas São Paulo poderia ser classificado como uma metrópole. 
Parece que o legislador quis, como se refere comumente, ‘colocar o 
bode na sala’, chamando atenção à necessidade de definição clara 
das RMs (IPEA, 2012, p. 138).  

 

Conquanto a rígida e inviável definição tenha chamado a atenção para 

as discussões acerca dos critérios, contribuindo de forma positiva para o 

debate, o PL passou a ter sua credibilidade teórica contestada na medida em 

que as características demográficas foram sobressaltadas na identificação das 

unidades territoriais. Isso diminuía a importância da utilização de critérios 

fundamentais – e, muitas vezes, até mais importantes – para a definição de 

regiões metropolitanas, como as funções e atividades: 

                                                           
24 Por essa versão, as RMs deveriam apresentar um núcleo central com, no mínimo, 5% da população do 
País (9.537.789 habitantes em 2010) e as AUs, no mínimo, 2,5% da população (4.768.895 habitantes) 
(art. 6, I, a e b). (MOURA; HOSHINO, 2015, p. 2) 
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[...] as metrópoles se definem muito mais por suas dinâmicas que por 
suas dimensões. Ou seja, parece haver um debate reconhecido, 
inclusive em estudos do próprio Estado, quanto à importância dos 
critérios de grandeza e dimensão quando comparados aos critérios 
que buscam abarcar as dinâmicas e as relações de interdependência 
existentes em determinado território e os meios que viabilizam a 
integração de suas diversas funções. (IPEA, 2012, p. 139) 

 

Inconsistências teóricas, falta de objetividade nas regras que instituiriam 

as RMs e ausência de clareza nos critérios para a realização das funções 

públicas de interesse comum (FPIC), evidenciaram a necessidade de uma 

revisão profunda do projeto proposto (MOURA; CARVALHO, 2012). Após 

inúmeros debates com diversos representantes da sociedade civil, a redação 

do PL se tornou mais ampla e detalhada, embora tenha mantido a essência 

dos objetivos inicias: dispor sobre a instituição de RMs e AUs, moldar a 

governança interfederativa dessas unidades, estabelecer instrumentos de 

desenvolvimento urbano integrado25, assegurar o suporte da União e 

consolidar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano Integrado. Todos os 

objetivos iniciais, com exceção do Fundo, vetado pela Presidência da 

República, prevaleceram até o ato da sanção. 

O propósito primordial do Estatuto da Metrópole, portanto, é a 

regulamentação das unidades territoriais urbanas e sua institucionalização 

como regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas para o exercício das 

FPIC. Para obter o status de metrópole, o núcleo da unidade territorial deve 

apresentar, no mínimo, uma área de influência de uma capital regional 

(considerando os critérios do IBGE), o que, para Moura e Hoshino (2015), se 

adequa à diversidade da rede urbana brasileira, já que em muitas regiões com 

menor densidade de ocupação populacional, seus centros regionais 

apresentam a condição de metrópole.  

Por conseguinte, região metropolitana só poderá ser instituída se a 

aglomeração urbana correspondente configurar (de acordo com o Estatuto da 

Metrópole e tendo como base os critérios do IBGE) uma metrópole de fato. No 

entanto, Ribeiro, Santos Júnior e Rodrigues (2015) apontam para o fato de que 

os critérios para a instituição das RMs só serão válidos para as unidades 

                                                           
25 De acordo com o art. 10, as regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão contar com 
plano de desenvolvimento urbano integrado (PDUI), aprovado mediante lei estadual. 
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estabelecidas depois que a Lei entrar em vigor, o que significa que todas as 

regiões metropolitanas existentes (grande parte destas, instituída a partir de 

motivações meramente políticas) permanecerão na condição de RM. 

 

[...] não se avançou em algum meio de se rever o quadro 
metropolitano oficial criado através da proliferação das RMs nos 
Estados. [...]. Nesse caso, como a nova lei garante que sejam 
adotados os parâmetros para definição das aglomerações 
metropolitanas que assegurem a constituição de um território 
funcional e socialmente coeso se as definições dos limites das 
regiões metropolitanas permanecem submetidas às contingências 
políticas e à falta de critério? [...] o Brasil já conta com 73 unidades 
institucionalizadas e que não são obrigadas a serem redefinidas em 
razão da lei e podem permanecer absolutamente ineficazes na 
promoção de uma gestão metropolitana cooperativa (RIBEIRO; 
SANTOS JÚNIOR; RODRIGUES, 2012)26 

 

Apesar desse fator preponderante, pelo menos uma importante 

evolução na definição de critérios de criação de RMs futuras foi alcançada, o 

que pode, dependendo da efetividade dos casos vindouros, fomentar 

discussões acerca da revisão dos critérios das RMs já consolidadas. Ademais, 

as leis complementares estaduais que instituirão as regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas deverão definir os municípios inicialmente integrantes e 

as FPIC que justificam a necessidade de criação das RMs e AUs (BRASIL, 

2015), o que pode reduzir a discriminada instituição dessas unidades por parte 

dos estados feita com base em justificativas meramente políticas.  

As FPIC, dentre outras atividades como coleta de lixo, saneamento 

básico e aproveitamento de recursos hídricos, englobam todo o leque de 

elementos da gestão da mobilidade urbana, como provisão de transporte, 

planejamento viário, prestação de serviços, etc. A regulação da realização das 

funções públicas de interesse comum pelo Estatuto27 é, importante para a 

efetividade da gestão metropolitana, já que grande parte das RMs brasileiras 

executam as FPIC de maneira esporádica, sem a compreensão de que sua 

realização é um preceito chave e, inclusive, uma das razões primordiais para a 

existência de unidades territoriais classificadas como metropolitanas. 

                                                           
26 Disponível em: 
http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1148%3Aestatuto-
da-metr%C3%B3pole-avan%C3%A7os-limites-e-desafios&Itemid=180 
27 Do ponto de vista institucional, já havia o reconhecimento legal dessas funções. A partir da Constituição 
de 1988, a definição das FPIC passou a variar de estado para estado. A regulação feita pelo Estatuto da 
Cidade consiste em uma grande vantagem para a eficiência da realização das funções, uma vez que os 
critérios estaduais podem ser vagos e inviabilizar o exercício. 
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No entanto, a inclusão da regulação das FPIC, apesar de consistir um 

avanço promovido pelo instrumento, não configurou uma inovação para a 

realização das funções nas RMs consolidadas, evidenciando, mais uma vez, a 

fragilidade do Estatuto frente aos problemas metropolitanos vigentes. Além 

disso, causará, certamente, muitas discussões políticas no que versa às 

distribuições de competência para o seu cumprimento.  

Ações que causam intervenção no solo, como a implantação de projetos 

a partir de um plano de mobilidade urbana, geram, por si só, muitos conflitos no 

âmbito municipal. Um plano de mobilidade com abrangência metropolitana, sob 

uma regulamentação supramunicipal, pode colidir com a autonomia dos 

municípios de versar sobre o seu ordenamento territorial, garantido pela 

Constituição de 1988, como foi discutido no capítulo 1. No que tange à 

prestação de serviços públicos, incluindo também o campo da mobilidade 

urbana, diversas controvérsias podem surgir: 

 

Se é verdade que o transporte coletivo, o saneamento, entre outros, 
podem ser mais eficientes e inclusivos se planejados e geridos em 
nível regional ou metropolitano, o novo modelo, em certa medida, 
coloca em xeque o arraigado municipalismo nas políticas setoriais. 
Os municípios deverão, pelo art. 10, §3º da Lei 13.089/2015, 
compatibilizar seus Planos Diretores com as novas diretrizes dos 
PDUI (Plano De Desenvolvimento Urbano Integrado grifo nosso). Contudo, 
olvidou o legislador todos os demais planos (Planos de Saneamento 
Básico, Planos de Mobilidade Urbana, Planos de Gestão de Resíduos 
Sólidos, Planos Locais de Habitação de Interesse Social, etc.), os 
quais não restaram sujeitos à mesma obrigatoriedade. (MOURA; 
HOSHINO, 2015, p.6) 
 

O Capítulo III da Lei 13.089/2015 reitera os princípios do Estatuto da 

Cidade que evidenciam a prevalência do interesse comum sobre o local com 

respeito à autonomia dos entes, estimulando o compartilhamento das 

responsabilidades na conquista do desenvolvimento sustentável. Alcançar um 

equilíbrio interfederativo, portanto, dependerá do empenho dos próprios 

municípios se for efetiva a busca pelo desenvolvimento comum a todos os 

integrantes. O Estatuto define como estrutura básica para uma governança 

interfederativa nas RM e AUs uma instância colegiada deliberativa, com 

representação da sociedade civil, uma organização pública com funções 

técnico-consultivas e um sistema integrado de alocação de recursos e de 

prestação de contas (art. 8).  



66 
 

A criação da estrutura é fundamental para a efetivação da gestão 

metropolitana, uma vez que as instituições de planejamento, como visto no 

capítulo anterior, são poucas e enfrentam uma condição de sucateamento há 

décadas. No entanto, a implantação dessa estrutura será mais um grande 

desafio para os poderes públicos municipais e estaduais, visto que 

divergências partidárias e descontinuidades de mandato são, em grande 

medida, situações responsáveis pela dificuldade de concretização de órgãos 

metropolitanos, mas que agora deverão ser superadas para que seja cumprida 

a Lei. 

O fato é que a Lei 13.089/2015 também trouxe avanços na questão da 

obrigatoriedade da realização das atribuições públicas de forma íntegra, ao 

expressar, por exemplo, que a criação de RMs e AUs devem se dar com a 

instauração de uma gestão plena, sendo incisiva quanto à omissão ou delonga 

na elaboração e aprovação do PDUI, que incorrerá em improbidade 

administrativa por parte do governador do estado, prefeito municipal ou agente 

público incumbido para a função (BRASIL, 2015). A lei afirma que o Ministério 

Público (MP) fará essa fiscalização, ao passo que acompanhará a própria 

elaboração do Plano, garantindo aspectos como a efetividade da participação 

popular e que objetivos não sejam traçados para atender pura e simplesmente 

empresas privadas.  

A credibilidade que o MP tem alcançado nos últimos anos atribui grande 

confiabilidade à elaboração desses planos, na medida em que seu 

acompanhamento colabora para que os chefes do Executivo Municipal e 

Estadual sejam responsabilizados em caso de negligência quanto o 

planejamento. Instituições como o Ministério Público têm ganhando a confiança 

da população brasileira na medida em que vêm atuando de forma plena nas 

investigações relacionadas à corrupção.  

Este elemento configura uma das maiores razões da atual insatisfação 

da sociedade para com o poder público, o que torna a colaboração do 

Ministério um ponto extremamente positivo na construção dessa nova fase da 

gestão metropolitana. A atuação do MP contribui para que instrumentos de 

planejamento metropolitano deixem de ser documentos puramente técnicos de 

gabinete e passem a constituir produtos com uma essência verdadeiramente 

democrática. Ribeiro, Santos Júnior e Rodrigues (2015) sustentam que:  
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A elaboração e a implementação de um plano pode ser um processo 
promissor de congregar as forças sociais e políticas das metrópoles 
em torno de objetivos comuns e, desta forma, desencadear um 
mecanismo de transformação do território funcional e em território 
político.28 (RIBEIRO, SANTOS JÚNIOR E RODRIGUES, 2015.) 

 

No entanto, a possibilidade de efetivação desses planos – e do 

planejamento metropolitano como um todo – foi, de certa forma, abalada pelo 

veto aos artigos 18 e 19, referentes ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Urbano Integrado. A verba do fundo seria utilizada diretamente na gestão das 

regiões metropolitanas, podendo financiar uma série de políticas públicas 

urbanas, contribuindo de forma significativa para a promoção de ações 

referentes à mobilidade no território das RMs. Ademais, os fundos são 

mecanismos que apresentam mais transparência e garantem o direcionamento 

de recursos para aquilo que foi planejado. O veto presidencial teve 

embasamento na opinião dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, 

Orçamento e Gestão: 

 

A criação de fundos cristaliza a vinculação a finalidades específicas, 
em detrimento da dinâmica intertemporal de prioridades políticas. 
Além disso, fundos não asseguram a eficiência, que deve pautar a 
gestão de recursos públicos. Por fim, as programações relativas ao 
apoio da União ao Desenvolvimento Urbano Integrado, presentes nas 
diretrizes que regem o processo orçamentário atual, podem ser 
executadas regularmente por meio de dotações orçamentárias 
consignadas no Orçamento Geral da União29 (PRESIDENCIA DA 
REPÚBLICA, 2015) 

 

Desse modo, o mais novo instrumento de política urbana do qual dispõe 

a sociedade brasileira, apresenta – tal qual o Estatuto da Cidade – o símbolo 

da conquista dos mais diversos setores sociais na busca pelo desenvolvimento 

urbano sustentável nas cidades e regiões metropolitanas do país, mas não 

deixa de ser passível de críticas e incertezas quanto a sua efetividade futura. O 

Estatuto da Metrópole possibilitaria a efetivação de ações no território 

metropolitano caso instaurasse a criação do fundo, ao passo que poderia ser 

mais incisivo quanto a certos aspectos preponderantes para o planejamento de 

                                                           
28 Disponível em: 
http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1148%3Aestatuto-
da-metr%C3%B3pole-avan%C3%A7os-limites-e-desafios&Itemid=180 
29 Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-13.htm 
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uma mobilidade urbana eficiente – e para o planejamento metropolitano como 

um todo. 

Nesse aspecto, apenas para citar alguns exemplos: determinando que 

os planos setoriais, como o da mobilidade, fossem integrados ao PDUI; 

estipulando prazos para a organização do arranjo federativo e implantação da 

gestão plena; prevendo outras possibilidades de improbidade administrativa; e 

estimulado (ou, em outras palavras, forçando, o que infelizmente é necessário 

na nossa conjuntura política atual) um maior empenho dos chefes do Executivo 

nas cidades e regiões metropolitanas. 

Assim, o aperfeiçoamento da Lei 13.089/2015 é necessário e, 

certamente, será alcançando se as discussões se mantiverem constantes, o 

que torna primordial o papel dos movimentos sociais e da academia, através de 

pesquisadores, sobretudo dos campos de estudos urbanos e metropolitanos. 

Todavia, não se pode deixar de reconhecer o grande avanço que a Lei já 

proporciona, uma vez que instaura critérios coerentes, nunca antes utilizados, 

para a criação das futuras RMs e AUs, além de propiciar estruturas de gestão e 

ferramentas de planejamento para tentar remediar uma situação por tanto 

tempo negligenciada.  

Evidentemente, as Leis não fazem o país melhorar por si só, o que 

amplifica a necessidade de aderência por parte dos estados e municípios (além 

da coordenação constante da União) para que as propostas sejam efetivadas. 

Naturalmente, lutas simultâneas e, ao mesmo tempo, tão intrínsecas ao 

reconhecimento da importância das metrópoles, como a reforma política e a 

readequação do pacto federativo, são extremamente necessárias para a 

efetivação da gestão metropolitana.  

Por fim, RMs ainda pouco desenvolvidas do ponto de vista físico e 

econômico e que contam com estruturas de gestão mais deficientes podem 

aproveitar este novo cenário para repensar as formas de desenvolvimento no 

âmbito metropolitano antes que a expansão exacerbada das manchas urbanas 

aumente a complexidade dos problemas metropolitanos e a dificuldade para 

que sejam superados.  

Esse parece ser o caso da Região Metropolitana de Natal, que apesar 

de se enquadrar no contexto de uma pequena metrópole no Nordeste 

brasileiro, passa por profundas transformações físico-territoriais, com impactos 
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diretos sobre a mobilidade urbana. É a partir dessa situação que o capítulo 

seguinte analisa a RM de Natal, identificando a relação dos projetos 

estruturantes (implantados na conjuntura recente) com a gestão da mobilidade, 

buscando concluir se essa RM promove uma mobilidade urbana eficiente.  

Como foi visto no decorrer dos capítulos apresentados, o planejamento 

integrado dos diversos tópicos urbanos é um preceito fundamental para o 

alcance de cidades mais ordenadas, justas e ambientalmente viáveis. A partir 

dessa verificação, busca-se atestar se a Região Metropolitana de Natal segue 

os preceitos dos Estatutos da Cidade e da Metrópole e da PNMU na trajetória 

do desenvolvimento sustentável ou se caminha na direção contrária do novo 

tipo de progresso desejável para as cidades contemporâneas. O capítulo 

seguinte apresenta a caracterização da RMN para que seja possível 

compreender o contexto em que os projetos estruturantes estão sendo 

implantados. 
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CAPÍTULO 3 - REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL: aspectos 

institucionais, econômicos e demográficos  

 

3.1 FORMAÇÃO INSTITUCIONAL DA RMN 

A Região Metropolitana de Natal foi criada no final da década de 1990, 

em um novo contexto de surgimento das RMs brasileiras, no período pós-

redemocratização. Diferentemente das regiões metropolitanas instituídas na 

década de 1970 pelo Governo Federal, como visto no capítulo 1, a RMN surge 

a partir de iniciativa articulada no contexto do estado do Rio Grande do Norte, 

cujo poder político e econômico era concentrado na capital, Natal.  

Na época, Natal já apresentava relações com cidades mais próximas – 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante –, delineadas fisicamente através de 

transbordamento (mas com sinais de conurbação) e que já demonstravam 

impacto em alguns aspectos estruturais, como a mobilidade urbana, mas que 

não chegava a caracterizar uma relação propriamente metropolitana, como 

será discutido com mais profundidade no decorrer deste capítulo.  

A ausência de fortes interdependências, além de enfraquecer o 

argumento da necessidade de que houvesse a criação de uma RM, não 

contribuía para a solidificação de uma estrutura institucional que seria 

necessária para gerir o território metropolitano. Entretanto, de acordo com o 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável para Região Metropolitana 

de Natal (CLEMENTINO; ARAÚJO, 2007), algumas experiências históricas de 

planejamento que consideraram o contexto mais amplo de ação, para além da 

capital, serviram como base para a criação da RMN. 

Apesar de não existirem muitas experiências ao longo da história no que 

hoje se configura a Região Metropolitana de Natal, importantes marcos podem 

ser considerados para o desenvolvimento dessa consciência metropolitana, 

como o Plano de Desenvolvimento Regional e Urbano da Grande Natal (1977), 

produzido pelo urbanista Luís Forte Neto, e o Plano de Estruturação do 

Aglomerado Urbano de Natal (1988), coordenado pelo arquiteto Jaime Lerner. 

Ambos os documentos foram encomendados pelo Governo do Estado da 
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época, o que já demonstrava a iniciativa do ente estadual para o planejamento 

de ações que afetavam mais de um município.  

 

Essas iniciativas podem ser consideradas embriões de ação 
planejada ou animação social e política que, em certa medida, 
operam como acúmulo de experiência — limitada, é bem verdade, 
porém não desprezível —, para estimular a institucionalização da 
Região Metropolitana de Natal (CLEMENTINO, ARAÚJO; 2007, p. 
29) 

 

Por mais que não tenham sido colocados totalmente em prática, esses 

planos serviram para evidenciar, no Rio Grande do Norte, a ideia de que 

cidades podem exercer influência sobre outras, sendo preciso, portanto, pensá-

las em conjunto, o que seria mais notório a partir do aumento do 

transbordamento urbano observado nas décadas seguintes. No período, já era 

visível o crescimento de necessidades pontuais que demandavam ações 

conjuntas, como a questão dos transportes, saúde, educação, segurança 

pública, entre outros, reflexo do processo de urbanização na região. Neste 

capítulo, serão abordados os diversos aspectos políticos, sociais, econômicos 

e físicos da RMN, com destaque para o processo de metropolização que 

determinaram as características atuais desta região. 

 

3.1.1 Processo Político 

 

No que se refere ao processo político formal, a Região Metropolitana de 

Natal, inicialmente composta pelos municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, 

Macaíba, Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, foi instituída pela Lei 

Complementar Estadual nº 152, de 16 de janeiro de 1997, configurada a partir 

de iniciativa da então deputada estadual Fátima Bezerra e promulgada pelo 

presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte na época, o 

deputado Leonardo Arruda.  

O projeto de lei foi vetado pelo governador do Estado naquele período, 

Garibaldi Alves Filho, havendo a subsequente derrubada do veto pela 

Assembleia. A divergência entre o Legislativo e o Executivo estadual quanto a 

criação da RMN ilustra como a questão metropolitana, desde a sua concepção 
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até a inclusão de novos municípios, como será discutido, apresenta o cerne 

político mais sobrepujante que o técnico, o que configura uma das principais 

características da criação e gestão das regiões metropolitanas brasileiras, 

conforme exposto no capítulo 1. 

No ano de 2002 mais dois municípios, São José do Mipibú e Nísia 

Floresta, passaram a fazer parte da RMN através de Lei Complementar, assim 

como Monte Alegre em 2005 e Vera Cruz em 2009. Estes municípios, além de 

apresentarem distância física considerável do núcleo metropolitano, 

apresentam realidades muito diferentes e poucas relações que justifiquem a 

inclusão em uma região metropolitana. Este quadro permite demonstrar o 

quanto as referidas leis complementares apresentam autoria despreocupada 

com uma gestão metropolitana de fato, visto que a finalidade central da 

institucionalização desse tipo de recorte territorial seria justamente a discussão 

acerca da resolução de demandas comuns. 

 

Distantes de uma possível conurbação com Natal, os quatro 
municípios têm uma configuração espacial bastante diferente dos 
municípios do entorno da capital e uma baixa integração com a 
mesma. São municípios nitidamente rurais, cujas economias giram 
em torno da agricultura. Olhando o processo de inclusão de novos 
municípios na RM Natal, podemos dizer que a atuação dos autores 
dos projetos na bancada governista, tanto estadual quanto municipal, 
facilitou a incorporação dos mesmos, o que evidencia uma 
racionalidade essencialmente política. (ALMEIDA et al., 2015, p. 299) 

 

Em 2013 a Assembleia Legislativa aprovou mais um projeto que pedia a 

inclusão de Maxaranguape e Ielmo Marinho, vetado pela então governadora 

Rosalba Ciarlini através da justificativa de que os municípios não apresentavam 

características técnicas que fundamentassem a inclusão. O veto da 

governadora quanto ao município de Maxaranguape foi derrubado pela 

Assembleia, barrando a inclusão apenas de Ielmo Marinho. No entanto, em 

2015, o atual governador Robinson Faria sancionou um projeto de lei que 

incluiu o município na região metropolitana, o que aumentou para 12 o número 

de cidades integrantes da RMN. 
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FIGURA 7 - Mapa da atual configuração da Região Metropolitana de Natal 

FONTE: Elaboração do autor. (Google Earth) 

 

A diversidade entre os níveis de integração dos vários municípios da 

região metropolitana com Natal faz coexistir uma metrópole formal, que 

compreende todos os municípios oficiais, e outra funcional, composta pelos 

municípios mais integrados ao núcleo (CLEMENTINO; PESSOA, 2009). Apesar 

dos distintos níveis de integração observados, todos os representantes 

municipais têm papel importante nas deliberações referentes aos rumos da 

RMN. 

Esta situação permite que gestores de municípios que possuem, muitas 

vezes, interesses distintos dos propósitos da metrópole funcional possam 

tomar decisões que afetam uma realidade a qual não pertencem. Isto pode 

aumentar o risco de barganha política no âmbito da gestão da RMN, cuja 
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esfera mais importante é o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de 

Natal (CDMN), onde grande parte das decisões conjuntas são tomadas 

definindo o futuro de toda a região. 

 

3.1.2 Instituições Metropolitanas 

 

Após a criação formal da RMN apenas em 2001 foi instalado o CDMN, 

demorando cerca de quatro anos para que as atividades do Conselho tivessem 

início. Possuindo caráter deliberativo e consultivo, foi vinculado inicialmente à 

Secretaria do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) e presidido pelo 

secretário desta, tendo na composição, além do próprio secretário, cinco 

membros de reconhecida capacidade técnica e/ou administrativa, nomeados 

pelo governador mediante organização de uma lista tríplice definida pelos 

prefeitos e vereadores dos municípios, com participação das entidades 

representativas da comunidade. (CLEMENTINO; ARAÚJO, 2007) 

De 1997 até sua efetivação o CDMN passou por algumas alterações, 

como a transferência de vinculação para Secretaria de Governo e Projetos 

Especiais (SEGOV) e a inclusão dos prefeitos municipais, trazendo maior peso 

político para o Conselho. A partir de 2003, o CDMN retorna à SEPLAN com a 

extinção da SEGOV, ao passo que são incluídos no corpo representantes do 

Parlamento Comum da Região Metropolitana (grupo composto pelas câmaras 

de vereadores dos municípios da RMN) e da Assembleia Legislativa do Estado, 

ampliando, mais uma vez, o peso político em relação ao aparato técnico. 

Outras alterações no Conselho Metropolitano foram sendo realizadas à medida 

que demais municípios passaram a fazer parte da RMN. 

Entre 2005 e 2008, com o intuito de aprofundar certas questões de 

interesse claramente metropolitano, o Conselho criou grupos temáticos de 

caráter consultivo com representantes do setor público e da sociedade civil, 

como o Grupo Temático de Modelo de Gestão e o Grupo Temático de 

Transporte. Os temas dos grupos demonstram uma preocupação com a 

efetivação de discussões pertinentes para a RM, o que, no caso da questão 

dos transportes, poderia evoluir para um grupo que abrangesse uma ampla 
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temática de mobilidade urbana metropolitana. No entanto, tal possibilidade é 

inviabilizada pela falta de interesse dos integrantes e pela questão financeira. 

 

[...] um dos fatores que mais chama a atenção é a falta de 
comprometimento dos gestores municipais com o funcionamento do 
Conselho, apesar de os prefeitos dos municípios somarem três quar-
tos do mesmo. A dificuldade de realização de reuniões, a ausência da 
maior parte dos prefeitos, e o desinteresse destes em relação ao seu 
funcionamento, demonstram a pouca legitimidade que o Conselho 
tem entre os principais atores metropolitanos. [...]. Outro dado 
revelador é que o governo estadual nunca tomou nenhuma iniciativa 
para regulamentar o financiamento da RMN, como a criação de um 
Fundo Metropolitano, o qual poderia incentivar os municípios 
metropolitanos a desenvolverem ações compartilhadas com a 
finalidade de solucionar os problemas existentes na região. 
(ALMEIDA et al., 2015, p. 304) 

 

Ademais, é possível identificar uma maior ou menor preocupação por 

parte do governo estadual com a questão metropolitana dependendo do 

governador em exercício, o que demonstra a falta de solidez na cultura da 

gestão das metrópoles e a dificuldade de criação de uma agenda sólida. Um 

exemplo dessa constatação se dá na desativação da Coordenação da Região 

Metropolitana existente na SEPLAN durante o mandato da governadora 

Rosalba Ciarlini (2011-2014). A Coordenação passou a fazer parte novamente 

do quadro da SEPLAN durante a atual gestão do governador Robinson Faria, 

funcionando como um setor que, apesar de não possuir estrutura necessária 

para a efetivação de grandes ações, trata dos projetos metropolitanos e possui 

um coordenador à cargo das atividades.  

 

3.1.3 Governança 

 

A capacidade que a RMN possui no que se refere à implementação de 

políticas públicas e realização dos objetivos de interesse metropolitano pode 

revelar o seu nível de governança30, sendo esta fundamental para que a gestão 

metropolitana se dê de maneira plena. De acordo com Almeida et al. (2015), a 

governança metropolitana está relacionada a diversos fatores, como as 

                                                           
30 O termo governança “não se confunde com a ideia tradicional de governo. Ela implica novas formas de 
regulação das relações sociais e políticas, diferentes das existentes no mercado e no Estado.” 
(ANDRADRE, CLEMENTINO, 2007, p. 249). 
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próprias estruturas de planejamento analisadas no item anterior – que 

apresentam grande fragilidade e instabilidade dependendo do governo no 

poder –, além da autonomia dos entes federativos e dos mecanismos de 

coordenação e cooperação31 existentes.  

De acordo com os autores, as dificuldades da gestão metropolitana no 

âmbito da autonomia federativa e dos mecanismos de 

coordenação/cooperação têm causas diversas. Ainda há uma significativa 

dependência dos municípios brasileiros em relação aos estados e União, uma 

vez que grande parte das verbas é proveniente de repasses e de programas 

governamentais, ao passo que a capacidade técnica e financeira da gestão dos 

municípios – sobretudo os de pequeno porte – é muito baixa, o que torna 

questionável a autonomia municipal no sistema federativo brasileiro. A questão 

financeira dos municípios acaba definindo a própria relação intermunicipal 

dentro da região metropolitana, uma vez que as disparidades na capacidade de 

financiamento interferem na firmação de parcerias. 

Aspecto importante nas relações entre os municípios que fazem parte 

de regiões metropolitanas se dá nos conflitos político partidários, dado que uma 

RM composta por municípios que são governados pelos mesmos partidos ou 

por partidos aliados apresentará, consequentemente, maior capacidade de 

articulação. Da mesma maneira, divergências entre partidos dificultarão a 

realização de acordos.  

No caso da Região Metropolitana de Natal, porém, Almeida et al. (2015) 

atentam para o fato de que a relativa concentração do PMDB em quatro 

municípios, dos quais três são conurbados (Vera Cruz, Monte Alegre e São 

José de Mipibú) não tem configurado ações de perspectiva metropolitana. 

Ainda que um mesmo partido tenha poder sobre cidades com realidades 

semelhantes, a ausência da cultura de cooperação entre os próprios governos 

municipais não forma uma base para ações conjuntas e tampouco para a 

gestão metropolitana. 

Outros tópicos fundamentais para a governança na RM são identificados 

na questão da identidade metropolitana (apresentada no capítulo 1) e do fundo 
                                                           
31 [...] a coordenação é fundamental e necessária porque, por meio dela é possível organizar tarefas, 
definir prioridades e formalizar a divisão intergovenamental de trabalho entre os entes federativos. A 
cooperação, por sua vez, pode ser considerada como uma espécie de adesão voluntária das instâncias 
de poder a uma ação conjunta/integrada, objetivando o alcance de fins acordados conjunta e 
previamente. (ALMEIDA et al., 2015, p. 304) 
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metropolitano (discutido com mais detalhes no capítulo 2). A falta do 

sentimento na população de pertencimento a uma região semelhante que, pelo 

menos em tese, foi oficializada para o alcance de objetivos comuns e resolução 

de problemas similares, esvazia a participação social na discussão 

metropolitana. Este quadro pesa para a governança na medida em que a 

sociedade civil constitui pilar fundamental na tomada de decisões e na garantia 

da democracia na esfera institucional, fazendo valer a vontade da população. 

No tocante à criação de um fundo metropolitano (importante para a 

funcionalidade dos órgãos responsáveis pela gestão da RM e para o 

financiamento do planejamento, execução e avaliação de políticas públicas) é 

difícil cobrar dos gestores municipais a destinação de parte das verbas para um 

conjunto de ações opaco, que não demonstram claramente quais serão os 

ganhos, principalmente em um território amplo e heterogêneo como a RMN.  

Esta situação demonstra a importância dos municípios mais capacitados 

técnica e financeiramente e dos próprios estados no comprometimento com a 

discussão sobre a criação de um fundo, visto que o Governo Federal não 

trouxe grandes contribuições para a questão financeira das regiões 

metropolitanas com o Estatuto da Metrópole, notadamente para as que já estão 

consolidadas. 

 

3.2 A RMN ATUAL 

 

A Região Metropolitana de Natal, apesar de representar cerca de 5,3% 

do território do Rio Grande do Norte, é a área que apresenta maior 

concentração populacional do Estado, possuindo, de acordo com o último 

Censo Demográfico, 1.351.004 habitantes, o que configura 43,5% da 

população potiguar (IBGE, 2010). Desse total, Natal abriga 807.739 habitantes, 

mostrando a grande concentração populacional existente na capital, 

apresentando 59,49% dos habitantes da RMN. A concentração populacional, 

aliada ao fato de que Natal é um dos menores municípios em área da região 

metropolitana chama a atenção para os graves problemas urbanos que podem 
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se ampliar no núcleo da RMN, principalmente em questões estruturais como 

habitação, saneamento e mobilidade urbana.  

Soma-se o fato de que, da mesma maneira, os investimentos dos mais 

diversos tipos se concentram na capital: centros industriais, instituições 

educacionais, unidades de saúde das mais diversas especialidades, entre 

outros. Natal engloba também grande parte das atividades relacionadas ao 

turismo, atividade impulsionada, sobretudo pelo Programa de Desenvolvimento 

do Turismo - PRODETUR,32 com destaque para a capital devido à presença 

dos principais equipamentos turísticos como hotéis, pousadas e restaurantes. 

Tais fatores contribuem para a chamada “macrocefalia” de Natal em relação 

aos demais municípios metropolitanos (OBSERVATÓRIO DAS 

METRÓPOLES, 2015), apesar de dados também recentes33 demonstrarem 

que cidades como Parnamirim passam a aglomerar gradualmente significativa 

parcela dos investimentos que ocorrem na RMN. 

 

3.2.1 Economia e Demografia 

 

O PIB metropolitano corresponde a mais de 53% do PIB do Rio Grande 

do Norte, com destaque para o PIB de Natal que é de 31,7% (IBGE, 2010), o 

que demonstra o peso econômico que a capital tem não só para a RMN, mas 

para o estado com um todo. Ainda de acordo com o IBGE, Parnamirim 

representa 7,1% do PIB estadual, São Gonçalo do Amarante 2,9% e Macaíba 

                                                           
32 O Programa de Desenvolvimento do Turismo é um programa de crédito para o setor público (Estados e 

Municípios) que foi concebido tanto para criar condições favoráveis à expansão e melhoria da qualidade 
da atividade turística na Região Nordeste, quanto para melhorar a qualidade de vida das populações 
residentes nas áreas beneficiadas. O PRODETUR/NE é financiado com recursos do BID e tem o Banco 
do Nordeste como Órgão Executor. (Fonte: Banco do Nordeste) 
33 A performance produtiva da Região Metropolitana de Natal em face ao Rio Grande do Norte foi, 

certamente, favorecida pela existência de vantagens locacionais, sobretudo as decorrentes de economias 
de aglomeração. Não obstante tal evidência para o conjunto da Região Metropolitana, em se tratando do 
município de Natal a situação difere um pouco, principalmente em decorrência dos problemas de 
mobilidade, dos elevados preços do solo e imóveis e dos níveis dos aluguéis em decorrência da 
exiguidade espacial em face ao contingente populacional residente no município. Esse conjunto de mo-
tivos, em associação à pequena distância e à vigência de processos opostos aos ocorridos na capital, 
favoreceu amplamente [...] Parnamirim, dentre todos os municípios da Região Metropolitana. [...]. 
Entretanto, uma ressalva ainda a ser feita é a permanência da condição superlativa da capital potiguar 
enquanto aglutinadora de atividades econômicas, não obstante a aludida perda de importância relativa. 
(ALMEIDA et al., 2015, p. 124) 
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2,3%, ao passo que os demais municípios da região metropolitana não chegam 

a ultrapassar 1,3% nos valores desta representação, o que caracteriza uma 

maior semelhança em termos econômicos entre Natal e os municípios no seu 

entorno, criando uma dinâmica particular34. 

A concentração de investimentos na Região Metropolitana de Natal, 

decorrente de uma série de fatores ao longo do processo histórico, tem 

influência tanto de medidas econômicas direcionadas aos estados do Nordeste 

a partir de políticas nacionais, como através de ações do governo do Rio 

Grande do Norte. A economia do RN se tornou mais diversificada nas décadas 

de 1970 e 1980, com destaque para a agricultura de exportação e para a 

indústria através de esforços desenvolvimentistas da União, mas foi fragilizada 

pela abertura comercial a partir da orientação econômica neoliberal 

predominante no Estado brasileiro na década de 1990 (ARAÚJO, 2010), que 

aumentou a pressão sobre os empreendimentos locais. A partir desse período, 

os estados passaram a realizar abertura dos mercados e praticar guerra fiscal 

para atrair capitais produtivos, principalmente os industriais. 

Nessa conjuntura, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial 

(PROADI)35, criado pelo governo do Rio Grande do Norte, passou a ter maior 

impacto sobre a dinâmica industrial do estado e contribuiu para elevar o quadro 

de investimentos na região de Natal. Apesar da influência também sobre o 

interior do estado, o Programa concentrou ações na área onde mais tarde seria 

institucionalizada a RMN, favorecida pelas vantagens locacionais já existentes. 

O PROADI continua vigente até hoje e, segundo levantamentos de Araújo 

(2010), tem mantido fortemente a concentração de suas ações na região 

metropolitana, posto que 75,2% dos investimentos realizados e 63% dos 

projetos aprovados foram na RM. 

O autor acrescenta que o PROADI não tem atraído empresas mais 

avançadas do ponto de vista tecnológico para o estado e para a RMN, visto 
                                                           
34 Essa realidade pode ser atribuída ao fato de que, tendo em vista que esses municípios apresentam 
uma integração maior com a capital, ocorre uma descentralização para os territórios dos municípios 
vizinhos de uma gama de serviços subsidiários à sua dinâmica interna, como aqueles voltados ao 
abastecimento de alimentos, descentralização de unidades universitárias especializadas, indústrias e 
aeroportos. (GOMES et al., 2015, p. 56) 
35 O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (PROADI), criado pela Lei 
nº 5.397, de 11 de outubro de 1985, e atualmente regido pela Lei nº. 7075, de 17 de novembro 1997, e 
pelo Decreto 16.332, de 17 de setembro de 2002 e alterações, tem por objetivo apoiar e incrementar o 
desenvolvimento industrial do Estado, assegurando a concessão de financiamento a empresas 
industriais, para fins de formação de ativos, sob a forma de contrato de mútuo de execução periódica, 
através da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte S/A. 



80 
 

que os investimentos do programa têm sido concentrados majoritariamente em 

projetos de empresas cujas operações são de capacidade tecnológica baixa e 

médio-baixa. Assim, a estrutura produtiva não foi diversificada, apresentando 

uma porcentagem de 67,5% dos investimentos do Programa voltada para a 

fabricação de produtos têxteis, confecções de artigos do vestuário/acessórios e 

produção de alimentos e bebidas (ARAÚJO, 2010 p. 221). Considerando as 

participações totais dos setores, é possível constatar que o setor terciário é 

predominante na RMN, seguido pela indústria e pela agropecuária (IBGE, 

2010). 

A concentração de investimentos na RMN, sobretudo na capital, acaba 

criando oportunidades que atraem grande parte da população por diversas 

razões, fazendo com que Natal, embora seja o município mais rico, também 

apresente os níveis mais elevados de desigualdade da região metropolitana: 

mais de 50% da renda municipal é apropriada pelos 10% mais ricos (IBGE, 

2010). Tal situação é evidenciada na marginalização social presente no núcleo 

metropolitano, o que contribui para o crescimento da violência, aumento de 

moradias irregulares, degradação ambiental, risco à saúde pública e piora das 

condições na mobilidade urbana. Estes fatores são observados com mais 

intensidade nos bairros pobres da capital, bem como, considerando um olhar 

metropolitano, nas cidades periféricas em relação ao polo, o que influencia os 

níveis de desenvolvimento constatados nos municípios da RMN. 

Considerando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das cidades 

da Região Metropolitana de Natal, os dados do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD)36 posicionam Parnamirim (0,766) e Natal 

(0,763) como os municípios com os maiores índices da RM. Os municípios 

mais integrados ao núcleo, São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Macaíba 

alcançaram, respectivamente, terceiro, quarto e quinto lugar no cálculo do IDH, 

passo que os demais municípios, mais afastados do núcleo, atingiram 

numerações mais baixas.  

Ao atentar para a dimensão “renda” do índice, Natal e Parnamirim 

ocupam primeira (0,768) e segunda posição (0,750), respectivamente, 

seguidos por Extremoz, Macaíba e São Gonçalo do Amarante. Os demais 

                                                           
36 Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. Disponível em: http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-

IDHM-Municipios-2010.aspx 
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municípios da região metropolitana apresentam índices mais reduzidos e 

semelhantes entre si, configurando mais um reflexo da concentração de 

investimentos no poli metropolitano. 

No que se refere à educação de nível superior da população, importante 

indicador de progresso para as cidades, o Censo 2010 demonstra que, com 

exceção de Natal e Parnamirim, os demais municípios das RMN possuem 

menos de 5% da população com nível superior completo. Este dado, além de 

sinalizar mais disparidades entre os municípios centrais e periféricos no que se 

refere ao desenvolvimento, se conecta com o fato de que os habitantes dos 

últimos necessitam se deslocar aos primeiros para ter acesso a universidades, 

faculdades e outros centros de ensino. A concentração dos investimentos em 

educação superior no núcleo metropolitano, portanto, além de gerar menos 

oportunidades de crescimento social e econômico para os municípios mais 

distantes acaba provocando impacto sobre direto a mobilidade urbana. 

Nesse contexto, surge a importância da análise dos movimentos 

pendulares existentes entre as cidades da região metropolitana. A observação 

destes movimentos contribui para entender a dinâmica dos deslocamentos 

realizados e suas principais causas, ao passo que serve como importante 

ferramenta para o planejamento metropolitano, o que exalta a pertinência de 

integrar distintas esferas do planejamento urbano como forma de alcançar 

benefícios conjuntos, como discutido de forma mais ampla no capítulo 2.  

Os movimentos pendulares, segundo Gomes et al. (2015, p. 74): 

 

“[...] estão associados a mudanças socioeconômicas e são apontados 
como uma expressão da reestruturação do trabalho e do capital com 
implicações na estrutura urbana, na circulação de pessoas, nas vias 
de acesso e nos transportes” (Gomes; et al., 2015, p. 74) 

 

Dados do IBGE (2010) apontam que todos os municípios da RMN 

aumentaram os fluxos de entrada e saída para trabalho e estudo na 

comparação com dados de 2000.  
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TABELA 1 - Participação do movimento pendular dos municípios da RMN entre 2000 e 2010 
 

FONTE: Observatório das Metrópoles (2015). 

 

Natal apresenta o maior número de movimentos pendulares da Região 

Metropolitana, mas é possível identificar uma redução nos números de entrada 

da população se comparado a décadas anteriores e leve aumento nos números 

de saída da capital, o que demonstra a tendência de urbanização de outras 

áreas da RM. De acordo com Gomes et al. (2015), a dinamização econômica 

de grande parte dos municípios da região metropolitana, sobretudo os mais 

integrados à capital, contribui para explicar o aumento dos movimentos 

pendulares na comparação entre 2000 e 2010. 

Segundo as autoras, no caso de Parnamirim, o município apresentou o 

maior crescimento populacional na última década, ao passo que a proximidade 

com Natal e o crescimento do setor imobiliário facilitaram a expansão 

residencial, abrigando um grande número de condomínios. Em São Gonçalo do 

Amarante o crescimento dos movimentos pendulares pode ser explicado pelas 

indústrias têxtil e ceramista, empreendimentos relacionados a prestações de 

serviços e a presença de um novo aeroporto internacional. Já Extremoz 

apresenta o maior aumento de movimentos pendulares do período na RMN, 

consequência das indústrias alimentícia e têxtil, além da atração de mão de 

obra para o turismo na faixa de praia. 

No caso de Macaíba, município de média integração com Natal, Gomes 

et al. (2015) destacam a presença do maior polo industrial do estado, o Centro 

Industrial Avançado de Macaíba - CIAM - com o funcionamento de diversas 

empresas das indústrias alimentícia, têxtil e de informática e outras prestadoras 
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de serviços, ao passo que a Escola Agrícola de Jundiaí e a Instalação do 

Instituto do Cérebro contribuem para o aumento dos movimentos pendulares e 

a consequente maior integração com Natal.  

Os demais municípios da região metropolitana, que possuem baixa 

integração com o núcleo, apresentaram um aumento na porcentagem dos 

movimentos pendulares, mas considerada baixa se comparada à porcentagem 

dos municípios mais integrados. Essas constatações demonstram que os 

municípios mais afastados do núcleo metropolitano não revelam movimentos 

tão intensos quanto os mais próximos, o que contribui para esvaziar as esferas 

de discussões sobre a realização de ações integradas. 

Aliado às tendências dos movimentos pendulares, o ritmo do 

crescimento populacional do polo metropolitano da RMN tem se reduzido, 

enquanto as taxas dos municípios situados no entorno têm apresentado 

elevação desse ritmo (IBGE, 2010). Estudos do Observatório das Metrópoles 

(2015) apontam que esse fator é relacionado aos processos de reorganização 

do espaço urbano e de especulação imobiliária que ocorrem em áreas urbanas 

já consolidadas. 

 

TABELA 2 - População residente, área dos municípios e densidade demográfica na RMN em 
1991, 2000 e 2010 

FONTE: Observatório das Metrópoles (2015). Adaptado pelo autor. 
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O fenômeno de crescimento populacional, sobretudo, em Parnamirim 

(empreendimentos imobiliários) e, em menor intensidade, São Gonçalo do 

Amarante, Extremoz e Macaíba (fortalecimento do vetor de crescimento a partir 

do aeroporto, direcionando a mancha urbana também em direção a Ceará-

Mirim). Fatores demográficos importantes também têm contribuído para a 

redução do crescimento populacional na capital, seguindo uma tendência 

observada em grande parte do país: 

 

Considerando a baixa taxa de fecundidade e o saldo migratório 
negativo no último quinquênio da década de 2000, Natal tende para 
um crescimento populacional negativo, o que nos permite concluir 
que o polo metropolitano passará a responder cada vez menos pela 
participação demográfica na região. Isso, obviamente, terá consequ-
ências importantes para a capital do Estado, pois poderá deslocar 
gradativamente o eixo de influência para os municípios ao Sul da RM, 
como Parnamirim e Macaíba, no futuro. Outro município que tende a 
aumentar sua influência é São Gonçalo do Amarante, com o já men-
cionado advento do novo aeroporto. Os investimentos supramunici-
pais, ou seja, aqueles efetivamente metropolitanos, devem antecipar 
esse deslocamento da dinâmica da população para que não haja gar-
galos futuros. (ALMEIDA et al., 2015, p. 108). 

 

Através da análise das principais características relacionadas à 

economia e à demografia da RMN de 1980 até 2010, é possível compreender 

como a região metropolitana manteve a concentração da riqueza e da 

população no Rio Grande do Norte, ao passo que, dentro da RM, a capital 

aglutinou os investimentos e passou a se integrar com maior intensidade aos 

municípios vizinhos. Por sua vez, estes passam gradativamente a atrair os 

investimentos e a intensificar os movimentos pendulares (sobretudo 

Parnamirim), ao passo que Natal começa a demonstrar sinais de redução do 

seu protagonismo quanto a esses aspectos – causa, também, da saturação do 

seu espaço urbano.  

Por conseguinte, tópicos econômicos e demográficos estão diretamente 

relacionados entre si e tem agido, durante toda a trajetória histórica da Região 

Metropolitana de Natal, como transformadores do território metropolitano. No 

subitem a seguir, serão pontuados os principais elementos ocorridos no 

período supracitado que foram cruciais para a moldagem do território da RMN 

ao que se observa nos dias atuais, mostrando como o particular processo de 
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metropolização contribuiu para que houvesse a coexistência das metrópoles 

formal e funcional. 

A análise desse fenômeno é importante para compreender o contexto no 

qual os projetos estruturantes de expansão urbana e viária estão sendo 

implantados, assim como os consequentes desdobramentos sobre questões 

abrangentes como a mobilidade. O fato de que a metrópole funcional se torna 

cada vez mais integrada, configurando uma dinâmica singular e distante da 

realidade dos municípios mais afastados do polo, torna imprescindível o maior 

detalhamento das suas características territoriais para que se possibilite o 

planejamento conjunto. 

 

3.2.2 Processo de Metropolização 

 

Para Clementino e Ferreira (2015), os primeiros sinais de 

metropolização de Natal ocorreram a partir da década de 1970, no período de 

desconcentração industrial brasileira com a modernização da indústria têxtil – 

segmento mais tradicional na RMN –, dando força para que o estado 

diversificasse os setores econômicos na década de 1980, com o 

desenvolvimento das atividades de extração de petróleo e gás, fruticultura 

irrigada, carcinicultura e turismo.  

Esse período impulsionou o crescimento do Rio Grande do Norte e, 

consequentemente, da área onde seria institucionalizada a Região 

Metropolitana de Natal na década de 1990. A passagem a seguir 

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015, p. 36) traz uma síntese 

pertinente acerca da concentração de investimentos em Natal, abordada ao 

longo dos itens anteriores, como fator determinante para a metropolização: 

 

Uma vez que a capital concentra historicamente a riqueza estadual, é 
nessa fase que emerge a identificada como “Metrópole em 
Formação”. A década seguinte se constituiu no desdobramento do 
impulso na economia proporcionado nesse momento. De fato, nos 
anos 1990, com a reestruturação produtiva, os ramos industriais 
têxteis e confecções e alimentos e bebidas ganham forças 
“recentralizadoras” nesse território (SILVA; VIEIRA DOS SANTOS; 
CLEMENTINO, 2011). O terciário se expande e se moderniza pelo 
avanço do varejo moderno (shoppings, supermercados, redes 
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atacadistas) e pelos investimentos na infraestrutura para o turismo 
(DANTAS; FERREIRA; CLEMENTINO, 2010). 

 

Ainda de acordo com as constatações do Observatório das Metrópoles 

(2015), a década de 1990 é o principal marco na transformação socioespacial 

da RMN, apresentado as maiores mudanças econômicas e sociais que 

influenciaram a referida concentração de investimentos em Natal e a 

centralidade da capital frente à região metropolitana, contribuindo para a 

segmentação social pelo mercado de trabalho e para a tendência da 

segregação residencial, ao passo que a ocupação territorial pelo litoral e a 

atividade turística foram intensificadas. Todos esses fatores, aliados à 

institucionalização da RM, moldaram os aspectos físico-territoriais 

metropolitanos, contribuindo para a configuração atual em que se destaca: 

 

a) Expansão da malha urbana por transbordamento de Natal: ao sul 
(em parte pelo esgotamento de terra, aumento do preço do solo, 
intensificação do uso do solo em Natal) e ao norte (pela localização 
industrial e construção de grandes conjuntos habitacionais); b) 
Expansão por eixos lineares, margeando a costa em direção ao sul e 
ao norte, a partir de Natal, pela indução das ações do PRODETUR; c) 
Deslocamento do eixo central no sentido BR 101, provocando duas 
situações a permanências de atividades tradicionais nas áreas 
centrais e surgimentos de novas centralidades com modernização do 
comércio e serviços (inclusive fazendo uso de áreas antes ocupadas 
pelas indústrias). (CLEMENTINO; FERREIRA, 2015, p. 27). 

 

Dado o processo de metropolização experimentado por Natal nas 

últimas décadas, é possível apreender que o cenário atual é caracterizado pela 

continuidade do protagonismo da capital nas esferas econômica, social e 

política. Esse quadro aumenta a necessidade de que iniciativas para a 

consolidação de ações metropolitanas partam do município polo, uma vez que 

é perceptível a insuficiência da atuação do ente estadual na coordenação de 

ações para a RMN.  

Em outras palavras, os municípios metropolitanos (sobretudo Natal) 

devem ser os mais comprometidos com o bem-estar da sua população, visto 

que o governo do estado se encontra, em diversos aspectos, distante das 

demandas da região metropolitana. Apesar da forte dependência dos 

municípios em relação aos demais entes, é preciso que as cidades mais 

integradas, dada a maior capacidade econômica adquirida no processo de 
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metropolização, passem a articular iniciativas independentemente da atuação 

do ente estadual.  

Por outro lado, cabe ao estado, inclusive por força de lei, coordenar e 

dar capacidade para que a gestão metropolitana seja efetivada, ao passo que é 

necessária a instituição de uma política nacional de desenvolvimento 

metropolitano por parte da União, como discutido no capítulo 1. Nesse aspecto, 

ganha importância a identificação das principais especificidades das 

metrópoles brasileiras e como cada uma delas – que apresentam funções 

bastante heterogêneas – podem contribuir para o desenvolvimento regional e, 

consequentemente, nacional.  

Nessa perspectiva, o processo de metropolização da RMN e sua 

configuração atual são importantes para definir se esta é, de fato, uma 

metrópole ou se ainda consiste numa metrópole em formação. Essa definição é 

importante não apenas no sentido de contribuir para o estabelecimento da 

posição da Região Metropolitana de Natal no traçado de estratégias de 

desenvolvimento regional e nacional, como também, no âmbito da presente 

pesquisa, mostrar o real cenário em que os projetos estruturantes são 

implantados e os respectivos desdobramentos sobre a mobilidade urbana. 

 

3.2.3 RM Formal x RM Funcional 

 

De acordo com o estudo “Níveis de Integração dos Municípios 

Brasileiros em RM’s, RIDEs e AU’s à Dinâmica da Metropolização” 

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2012), existem no Brasil, 12 

metrópoles reconhecidas, divididas em “grande metrópole nacional” (São 

Paulo), “metrópoles nacionais” (Rio de Janeiro e Brasília), e simplesmente 

“metrópoles” (Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, 

Porto Alegre, Recife e Salvador). Apesar das inúmeras transformações de 

natureza econômica, social e física ocorridas nas últimas décadas, Natal, como 

constatado no estudo, ainda não é reconhecida como uma metrópole. Dentro 

dessa perspectiva Clementino e Pessoa apontam que a RMN pode ser 

caracterizada como: 
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[...] um aglomerado urbano não propriamente metropolitano com 
visíveis sinais de um processo de metropolização definido por dois 
movimentos: um físico, de expansão da malha urbana configurando 
um espaço urbanizado interligado nucleado por Natal, mesmo com 
muitos vazios; outro, socioeconômico e político administrativo 
(mesmo que formal), em que se articula um conjunto de atividades 
que se alavancam mutuamente (produção, consumo, habitação, 
serviços, turismo, comunicações) atando a cidade do Natal aos 
municípios do entorno e conferindo a essa área uma certa sinergia 
(CLEMENTINO; PESSOA, 2013, p.7). 

 

Ainda considerando o estudo do Observatório das Metrópoles (2012), 

Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz são os municípios que 

possuem alta integração com o polo, ao passo que Macaíba possui média 

integração, demonstrando que Natal é menos “metropolizada” que outras 

unidades brasileiras, uma vez que não apresenta níveis de integração altíssimo 

e muito alto. Por outro lado, o fato de Parnamirim apresentar fortes ligações 

físicas e funcionais com o polo demonstra uma tendência de que o município 

passe para o nível “muito alto” de integração. 

No tocante aos demais municípios de alta integração, São Gonçalo do 

Amarante tende a intensificar a conurbação com a Zona Norte de Natal, 

aumentando as relações urbanas entre as cidades a partir do aeroporto e dos 

futuros empreendimentos instalados com a atração criada pela dinâmica 

aeroportuária. No caso de Extremoz, que conta com a presença de um grande 

distrito industrial, sua integração com o polo será fortalecida tanto pela 

proximidade com o aeroporto através do acesso Norte quanto pela ampliação 

do Porto de Natal. 
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FIGURA 8 - Integração de Extremoz com São Gonçalo do Amarante e Natal Através de 
Projetos Estruturantes 

Fonte: Elaboração do autor (Google Earth) 

 

Estes empreendimentos configuram melhorias diretas para a 

infraestrutura ligada ao turismo. O grande aumento das atividades relacionadas 

ao setor nos últimos anos foi possibilitado pela construção da ponte Newton 

Navarro – integrado todo o litoral norte a Natal – e pelas ações do 

PRODETUR/NE e da iniciativa privada (OBSERVATÓRIO DAS 

METRÓPOLES, 2015). 

No que se refere ao município de média integração com o polo, 

Macaíba, constatações do Observatório das Metrópoles (2015) também 

apontam para a ampliação das relações em termos metropolitanos devido ao 

seu já consolidado Distrito Industrial e da dinâmica territorial existente com 

Parnamirim, que apresenta tendências de transbordamento em direção a 

Macaíba. Ademais, experimentará grande influência do aeroporto a partir do 

acesso sul, além de maiores fluxos de pessoas e mercadorias com a ampliação 

do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no distrito 

de Jundiaí – que abriga, também, significativa parte das atividades realizadas 

pelo Instituto Internacional de Neurociências de Natal – e de uma futura Zona 

de Processamento de Exportação (ZPE). 
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FIGURA 9 - Integração de Macaíba com Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Natal 
Através de Projetos Estruturantes 

FONTE: Elaboração do autor (Google Earth) 

 

As obras de acesso norte e sul ao aeroporto integram um anel viário que 

facilita a conexão entre Natal e os demais municípios de alta e média 

integração com o polo, além de Ceará-Mirim, que configura um novo eixo de 

expansão.37 O território das cidades que fazem parte desse eixo passa a ser 

intensamente transformado nessa recente fase de investimentos na Região 

Metropolitana de Natal, atribuindo a essas localizações novas funções com 

significativo impacto sobre a vida dos habitantes. 

 

Esses empreendimentos, públicos e privados, aliado a alterações no 
Plano Diretor desses municípios, evidenciam mudanças no uso e 
ocupação do solo rural ou semi-rural e configuram uma expansão do 
urbano em direção à periferia metropolitana. O setor imobiliário, que 
marcou e definiu o que se chamou de “Metropolização Turística” e 
teve sua dinâmica reduzida pelo arrefecimento dos investimentos es-
trangeiros após 2008, se beneficia não somente dos novos recursos 
advindos do Programa Minha Casa Minha Vida, mas também da pro-

                                                           
37 Os eixos de expansão ganham nova expressividade a partir de São Gonçalo em direção aos municípios 
Macaíba e Ceará-Mirim, sendo esse último, em área próxima aos limites do polo, pela dinâmica imobiliária 
à esquerda da BR 406. Embora ainda apresente baixa integração com Natal – uma vez que constitui um 
município de território extenso, agrícola e com sede isolada – começa a compor a borda de Natal de 
modo disperso e fragmentado (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015, p. 36). 
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dução de novas áreas urbanas minimamente qualificadas. 
(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015, p. 36) 

 

Apesar da conjuntura de intensas transformações econômicas, físicas e 

sociais ocorridas no território da RMN nas últimas décadas – intensificada a 

partir da década de 1990 – importantes estudos como o do Observatório não 

apontam características suficientes para caracterizar Natal como uma 

metrópole. Clementino e Pessoa (2009) constatam que a Região Metropolitana 

de Natal é, portanto, uma metrópole em formação, visto que os fenômenos 

observados apontam para a futura consolidação dessa RM como metrópole de 

fato, notadamente pelo ritmo acelerado dos investimentos e pelas intensas 

modificações físico-territoriais nos municípios mais integrados.  

A maior parte das transformações econômicas, físicas e sociais ocorre 

com mais intensidade nas cidades que possuem alta e média integração com a 

capital, criando um ambiente em que estes municípios mais próximos passam 

a ter as relações intensificadas, distante da realidade dos municípios afastados 

do núcleo, como foi evidenciado ao longo do capítulo. Assim, coexistem no 

território da RMN uma região metropolitana formal – abrangendo todos os 

municípios que a integram institucionalmente – e uma região metropolitana 

funcional – composta pelos municípios mais integrados com o núcleo. 
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FIGURA 10 - Região Metropolitana Formal e Funcional 

FONTE: Elaboração do autor (Google Earth). 

 

No mapa acima estão representados os 12 municípios da Região 

Metropolitana de Natal: na cobertura em verde, aqueles que fazem parte da 

RM funcional (municípios de alta e média integração com o polo e Ceará-Mirim, 

que, apesar de possuir baixa integração, foi incluído pela localização no novo 

eixo de expansão a partir de São Gonçalo do Amarante38) e em laranja os 

demais integrantes, que fazem parte da RM formal (municípios com baixa 

integração). A identificação da região metropolitana funcional é importante para 

dar suporte às ações de planejamento, visto que torna possível a realização de 

ações entre os municípios que realmente compartilham de demandas comuns. 

Neste capítulo, portanto, observamos que a consolidação recente (2000 

a 2010) da RMN indica um quadro com duas características principais, isto é, a 

continuada importância de Natal como polo metropolitano, mas, ao mesmo 

tempo, a expansão das dinâmicas urbanas metropolitanas principalmente nos 
                                                           
38 A presença de projetos estruturantes analisados nessa pesquisa em Ceará-Mirim contribui para a 
inclusão deste município na RM funcional para facilitar a análise. 
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municípios de maior integração. Tal quadro recente é ampliado e agravado 

com a manifestação dos projetos físico-territoriais sobre o território, nem 

sempre acompanhando tais dinâmicas, mas impactando as linhas de expansão 

dessa metrópole em consolidação. É o que será abordado a seguir. 
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CAPÍTULO 4 - PROJETOS ESTRUTURANTES DE EXPANSÃO 

URBANA E VIÁRIA E GESTÃO DA MOBILIDADE: ALCANCE DE 

UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

4.1 PROJETOS ESTRUTURANTES E COESÃO METROPOLITANA 

 

Dado que a RMN funcional abriga os municípios mais integrados do 

ponto de vista metropolitano, é nesse recorte em que se encontram os 

principais investimentos públicos e privados que contribuem para as 

transformações no território, como foi discutido até agora. Uma vez que a 

mobilidade é o prisma de análise sobre a Região Metropolitana de Natal nesta 

dissertação, buscou-se identificar os principais projetos estruturantes de 

expansão urbana e viária situados na RM funcional que apresentam impacto 

sobre os fluxos de pessoas e mercadorias no espaço metropolitano. 

Posto que a Região Metropolitana de Natal foi institucionalizada em 

1997, somado ao fato de que esse período apresentou as maiores 

transformações socioespaciais na RMN, os projetos analisados estão em um 

espectro de tempo de aproximadamente 20 anos. O grande marco que define 

esse período é o início das obras, também em 1997, do Aeroporto de São 

Gonçalo do Amarante, oficialmente denominado por força de lei Aeroporto 

Internacional Governador Aluízio Alves. 

Durante essas últimas duas décadas, a RMN foi beneficiada com fortes 

investimentos da iniciativa privada e dos agentes públicos, com destaque para 

os já citados PROADI e PRODETUR e para o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e as obras 

para a Copa do Mundo FIFA 2014, responsáveis por significativa parte do 

financiamento dos principais projetos estruturantes de expansão urbana e 

viária39. 

                                                           
39 Soma-se ao fato de que o ambiente institucional no qual o os projetos analisados se inseriram foi 
caracterizado pelos esforços de implementação dos instrumentos da política urbana postos desde a 
Constituição Federal (1988), passando pelo Estatuto das Cidades (2001), pelos Planos Diretores e pela 
Política Nacional de Mobilidade Urbana (2012). 
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Logo, os projetos estruturantes são aqueles que conduzem uma carga 

de investimentos – financeiros e de gestão – relacionados ao poder público 

(nas três escalas federativas), assim como aqueles advindos de concessões 

público-privadas. Aqui tais projetos são compreendidos como marcos de 

referência que balizam a atuação dessa articulação público-público e público-

privado na estruturação de redes de deslocamento (mobilidade urbana e 

regional) sobre o território metropolitano de Natal; mas também são 

estruturantes aqueles projetos que criam uma forte demanda sobre essas 

redes, isto é, moradia e grandes equipamentos.  

Há, contudo, alguma diferença entre o que entendemos por projetos 

estruturantes e os Grandes Projetos Urbanos (GPU); no último caso (GPU), a 

ênfase recai na capacidade de transformação na estrutura desses pontos 

nodais da cidade ou, como melhor explica Cuenya (2013, p.22): 

 

Os grandes projetos urbanos consistem em operações de renovações 
urbanas em grande escala, que produzem ao menos três mudanças-
chave na estrutura da centralidade das atuais metrópoles: uma 
mudança na rentabilidade dos usos do solo, uma mudança funcional 
e físico-espacial nas áreas centrais e estratégicas, e uma mudança 
nos mecanismos de gestão pública. (CUENYA, 2013, p.22) 

 

No caso dos projetos estruturantes, são aqueles que possuem 

capacidade de alterar a configuração do território, seja ampliando sua 

capacidade de conexão, seja redefinindo o uso do solo urbano ou regional em 

uma escala ampliada. Ao todo foram listados 20 projetos entre 1997 (início das 

obras do aeroporto) e 2017 (ano previsto para a conclusão da reestruturação 

da Avenida Roberto Freire), presentes no quadro a seguir. É preciso salientar 

que a pesquisa não teve a pretensão de listar a totalidade dos projetos 

estruturantes implantados na RMN nas últimas décadas, mas identificar 

aqueles mais relevantes para o campo da mobilidade urbana na metrópole 

funcional.  

Essa relevância é atribuída, sobretudo, à presença de grande parte 

desses projetos em diversos estudos referentes à RMN realizados por 

pesquisadores locais, notadamente do Observatório das Metrópoles (Núcleo 

Natal), que serviram como ponto de partida para a identificação dos 
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equipamentos urbanos mais recorrentes nas análises sobre o território 

metropolitano. 
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Quadro 2 - Principais Projetos Estruturantes de Expansão Urbana e Viária na Região Metropolitana de Natal 

 

PROJETO 

 

 

RESPONSABILIDADE 

 

CUSTO (em R$ 

milhões) 

 

INÍCIO 

 

SITUAÇÃO ATUAL 

AEROPORTO INTERNACIONAL ALUÍZIO 

ALVES 

Governo Federal, Consórcio 

Inframérica, Governo Estadual 

R$ 792,55 1997 Concluído 

ACESSOS NORTE E SUL DO AEROPORTO DER R$ 73,6 2014 Em operação 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE 

JUNDIAÍ 

Governo Federal R$ 5 2012 Concluído 

AMPLIAÇÃO DO PORTO DE NATAL  CODERN, Governo Federal R$ 113,1 2016 

(previsão) 

Em operação 

BRT/BRS – ZONAS NORTE, SUL LESTE E 

OESTE; CORREDORES – JOÃO MEDEIROS 

FILHO, PRESIDENTE BANDEIRA, PRUDENTE 

DE MORAIS 

Prefeitura do Natal Não divulgado 2014 Ação preparatória 

COMPLEXO VIÁRIO NO ENTORNO DO 

ESTÁDIO ARENA DAS DUNAS 

Prefeitura do Natal, Consórcio 

QGFG 

R$ 222,5 2012 Concluído 

CORREDOR ESTRUTURANTE – ZONA NORTE 

/ ESTÁDIO ARENA DAS DUNAS 

Prefeitura do Natal, Governo 

Federal 

R$ 370,94 2014 Em operação 

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA OMAR O’GRADY 

(PROLOGAMENTO DA PRUDENTE) 

DER R$ 59 2007 Em operação 

DUPLICAÇÃO DA BR-304 (RETA TABAJARA) DNIT R$ 233 2014 Em execução 

EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA Governo Federal - 2009 Concluído 
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CASA, MINHA VIDA 

ESTÁDIO ARENA DAS DUNAS Governo Estadual, OAS 

Engenharia 

R$ 423 2011 Concluído 

EXPANSÃO DA BR-101 DNIT Não divulgado 2015 Em execução 

PONTE NEWTON NAVARRO Governo Estadual R$ 194 2004 Concluído 

PONTE SOBRE O RIO JUNDIAÍ DER R$ 43 2016 Ação preparatória 

PONTE SOBRE O RIO POTENGI  DER R$ 47 2015 Em execução 

REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA 

ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE 

DER R$ 220 2016 

(previsão) 

Ação preparatória 

VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT) CBTU, Governo Federal R$ 320 2013 Em operação 

VIA METROPOLITANA DER R$ 131 2009 Em execução 

VIADUTO DO GANCHO DE IGAPÓ DNIT R$ 62 2014 Em execução 

ZONA DE PROCESSAMENTO DE 

EXPORTAÇÃO (ZPE) DE MACAÍBA 

Governo Estadual,  

UNIHOPE (desistente) 

R$ 30 2014 Paralisado 

FONTE: Elaboração do autor. 
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Na primeira coluna do quadro estão apresentados os projetos, que 

incluem equipamentos urbanos de diversas naturezas – aeroporto, porto, 

instituição educacional, estádio para eventos esportivos e culturais e 

empreendimentos com finalidades comerciais e habitacionais – e obras viárias, 

que vão desde a reestruturação e a criação de vias até a construção de pontes, 

viadutos e passarelas. Parte dos projetos constituem equipamentos 

completamente novos, como o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, o 

Estádio Arena das Dunas e a Ponte Newton Navarro, enquanto outros 

consistem na melhoria de estruturas já existentes, como pode ser verificado na 

ampliação do Porto de Natal, na duplicação da BR-304 (Reta Tabajara) e na 

expansão da Escola Agrícola de Jundiaí. 

Alguns dos projetos listados estão diretamente relacionados a outros – 

aeroporto e seus respectivos acessos; Arena das Dunas e o Complexo Viário 

no seu entorno; Via Metropolitana, Ponte Newton Navarro e os acessos ao 

aeroporto – mas foram retratados como projetos diferentes uma vez que 

apresentam particulares funções no território, mesmo que a finalidade inicial 

seja a de complementar o projeto principal. Ademais, são de responsabilidade 

de agentes diferentes, apresentando andamento das obras de forma 

independente, além de custos e fontes de financiamento distintos. 

A análise da segunda coluna demonstra a forte presença do Governo 

Estadual – responsável por 10 projetos – na implantação de projetos 

estruturantes na RMN, que pode se dar por meio de repasses e através da 

responsabilidade conferida aos órgãos executores como o Departamento de 

Estradas e Rodagem do Rio Grande do Norte (DER-RN). Bastante presente 

também é o Governo Federal, responsável diretamente por 9 projetos.  

Por outro lado, a união é de grande importância para a realização 

desses empreendimentos estruturais, visto que as principais fontes de recurso 

são justamente os programas federais, ao passo que empresas de economia 

mista vinculadas ao ente, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) e a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) 

coordenam projetos de grande relevância. 

Já os governos municipais, presentes apenas na figura da Prefeitura do 

Natal, tem baixa participação em projetos de grande porte no território da 

metrópole, quase sempre realizando parcerias com os demais entes federados. 
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A ausência de outras prefeituras municipais da RM funcional no âmbito da 

responsabilidade sobre os projetos estruturantes é explicada pela forte 

concentração dos investimentos no polo metropolitano, ao passo que projetos 

que abrangem seus respectivos territórios geralmente são de responsabilidade 

do estado e da União40.  

No quadro também é possível verificar o custo total dos projetos, com 

exceção dos empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida (uma 

vez que as unidades habitacionais representadas não figuram a total 

abrangência do Programa na RMN41) e dos projetos de implantação do 

BRT/BRS em Natal e da expansão da BR-101, cujos valores não foram 

divulgados. Todos os projetos listados alcançam a casa dos milhões em 

custos, com o aeroporto sendo o mais caro de todos (R$ 792,55 milhões) e a 

ampliação da Escola Agrícola de Jundiaí o projeto de menor montante (R$ 5 

milhões). 

Outro dado que chama atenção é que o segundo projeto com maior 

custo listado, o Estádio Arena das Dunas (R$ 423 milhões) ultrapassa o valor 

de importantes projetos de elevado benefício social, como a ampliação da 

Escola Agrícola, o Veículo Leve Sobre Trilhos e a Zona de Processamento de 

Exportação (R$ 355 milhões, somados os três). Apesar dos inúmeros 

empregos gerados na construção da Arena e desta constituir um dos principais 

equipamentos urbanos da RMN, palco de grandes eventos esportivos e 

culturais, os custos para o poder público são excessivos. 

O contrato firmado entre o governo do Rio Grande do Norte e a 

concessionária que administra a Arena das Dunas obriga o estado pagar 

prestações mensais durante 17 anos em que a empresa estiver no comando do 

estádio, o que, ao final da concessão, significa que o governo terá pago 

aproximadamente R$ 1,3 bilhão de reais, valor equivalente a três estádios42. 

                                                           
40 Também é habitual a firmação de Parcerias Público-Privadas (PPP) entre o poder público e empresas 
de construção, tal como a definição de consórcios para realização das obras e até para a concessão da 
administração dos equipamentos, como ocorre com o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. 
41 A representação do PMCMV nesta pesquisa constitui o universo definido pelo estudo “Avaliação do 
Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal: qualidade de projetos e impactos urbanos e ambientais” 
(2015), realizado pelos departamentos de Arquitetura e Políticas Públicas da UFRN. O estudo aponta a 
seleção do universo dos empreendimentos a partir da seguinte justificativa: “[...]foram delimitados para 
estudo 06 municípios (Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Macaíba e Ceará-Mirim) 
da referida Região, por concentrarem 95,5% do déficit habitacional da RMNatal, por possuírem o número 
mais elevado de unidades contratadas no PMCMV e os maiores níveis de integração metropolitana.” 
(p.16)  
42 Fonte: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/governo-inicia-pagamento-da-arena/277896 



101 
 

Apesar da receita gerada com eventos ser repartida entre a concessionária e o 

governo, se houver prejuízo na arrecadação o contrato também obriga o estado 

a arcar com o valor mínimo de lucro estipulado.  

Essa situação ilustra como equipamentos urbanos de elevados custos 

podem ser facilmente inseridos na RMN (muitas vezes, sem consulta à 

população) gerando vasto lucro para a iniciativa privada e dívidas que se 

estendem por anos, a serem pagas com o dinheiro público. Por outro lado, há 

diversos obstáculos para se conseguir viabilizar obras que tragam maiores 

vantagens para a população, muitas vezes bem mais baratas, como ocorre 

com a implantação do VLT – em operação, mas com uma pequena 

porcentagem concluída do grande projeto que se arrasta há anos – e a ZPE de 

Macaíba – paralisada, e que geraria inúmeros empregos fixos e contribuiria 

para o desenvolvimento de regiões periféricas e menos desenvolvidas. 

No que cabe à situação atual das obras relativas aos demais projetos, 

que pode ser verificada na última coluna, apenas seis foram inteiramente 

concluídas (aeroporto, ampliação da Escola Agrícola, Arena das Dunas, 

complexo viário da Arena, empreendimentos PMCMV e ponte Newton 

Navarro), enquanto cinco estão em execução43, quatro em operação44, mais 

quatro em ação preparatória45 e uma paralisada. Entraves de diversas 

naturezas fazem com que obras estruturais avancem de maneira lenta no 

espaço metropolitano da RMN, notadamente devido a questões financeiras e 

trocas de mandatos. 

A partir destes comentários gerais, os subitens a seguir detalham os 

projetos estruturantes em suas respectivas categorias básicas – expansão 

urbana e expansão viária – para facilitar a compreensão acerca da influência 

exercida sobre o espaço metropolitano. Serão apresentados uma série de 

aspectos centrais sobre cada projeto (abrangência; conexão com vias 

regionais; fluxo de pessoas e mercadorias; funções no território; e ampliação 

dos vínculos entre eixos) sendo possível mensurar, a partir das características 

agrupadas em um quadro, o nível de coesão metropolitana (alto, médio ou 

                                                           
43 As obras estão em andamento. 
44 As obras não foram concluídas, mas o equipamento já está operando. 
45 As obras estão em fase preparatória, ainda não iniciadas completamente. 
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baixo) proporcionado por cada um, o que será importante para aferir suas 

respectivas capacidades de tornar o território mais coeso46. 

 

4.1.1 Expansão Urbana 

 

Os projetos estruturantes de expansão urbana da região metropolitana 

são importantes equipamentos para todos os municípios da RM funcional. 

Como visto no item anterior, a maioria destes projetos já foram concluídos, com 

exceção da ampliação do Porto de Natal (em operação) e da ZPE de Macaíba, 

que é um projeto com diversos problemas há vários anos e está paralisado 

pela desistência da empresa paulista Unihope, que exploraria o 

empreendimento por 20 anos e viabilizaria sua construção47. No mapa a seguir 

estão representados os projetos de expansão urbana no território da RMN. 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Coesão aqui tem o sentido de “integração” do espaço metropolitano, o que é uma característica dos 

projetos urbanos, significando que quanto maior o potencial de coesão da metrópole o projeto tiver, maior 
sua relevância sobre o território da RMN dada sua capacidade de torna-la mais integrada. O termo 
“integração” não foi utilizado para não ser confundido com o nível de integração metropolitana existente 
entre os municípios, apresentado no capítulo anterior. 
47 A Unihope iria dispor toda a infraestrutura para o funcionamento de 40 empresas, provendo sistemas 
de acesso, segurança e a instalação de uma base da Receita Federal, viabilizando, assim, negócios que 
incluiriam vestuário e confecções têxteis, beneficiamento de frutas tropicais, peixes e camarões e 
produtos de confeitaria. A Unihope alegou que não havia nenhum benefício extra na instalação a não ser 
os fiscais e tributários já disponíveis às ZPEs no país, o que inviabilizaria a atividade no estado. 
(TRIBUNA DO NORTE, 2014). 
Disponível em: http://tribunadonorte.com.br/noticia/privatizada-zpe-potiguar-na-o-andou/306644 
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FIGURA 11 - Projetos Estruturantes de Expansão Urbana no Território da RMN Funcional 

FONTE: Elaboração do autor. (Google Earth) 

 

O mapa permite observar que os projetos urbanos estão inseridos em 

todas as seis cidades da RM funcional, com destaque para a concentração nas 

cidades mais próximas do polo metropolitano, o que também poderá ser 

verificado com mais evidência no mapa dos projetos de expansão viária, 

presente no item seguinte. A posição dos condomínios do PMCMV mostra que 

o programa contribui para a expansão da urbanização nas áreas periféricas, 

atribuindo, de acordo com o estudo de Avaliação do PMCMV (2015) um “duplo 

movimento” na atuação dos projetos urbanos, concentrados nas proximidades 

do polo, sobre o território da RMN: 

 

Essas intervenções atuam de modo a reforçar a centralidade de Natal 
como polo metropolitano, enquanto o PMCMV evidencia um 
movimento de reforço aos processos de fragmentação do espaço 
urbano, com expansão das periferias. Esse duplo movimento – 
centralização de Grandes Projetos Urbanos e descentralização 
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através do PMCMV, evidenciam como efeito primário a expansão da 
mancha urbana e, secundariamente, a alteração nos preços do solo 
urbano, tanto nos subcentros (bairros de maior renda e oferta de 
serviços) quanto na periferia (áreas recentemente ocupadas, com 
forte presença de famílias de baixa renda). (BENTES SOBRINHA et 
al., 2015, p. 14) 

 

Apesar da maior presença dos projetos urbanos nas proximidades do 

polo, estes contribuem para uma maior coesão metropolitana na medida em 

que se localizam em áreas diversas, geram fluxos constantes de pessoas e 

mercadorias, ampliam o vínculo entre diferentes eixos e assim por diante. Esta 

série de características colabora para unificar o território, sobretudo na RM 

funcional, fortalecendo o fenômeno de metropolização iniciado na década de 

1970 e intensificado nos anos 1990. 

O potencial de coesão é observado em níveis diferentes dependendo de 

suas particularidades, como no caso dos empreendimentos do PMCMV, que 

por ser um projeto que espraia várias unidades no território, tem uma atuação 

mais descentralizadora. No entanto, sua natureza de expansão das periferias 

não necessariamente contribui para uma maior coesão da RM funcional, 

principalmente se comparado a outros projetos. O quadro a seguir apresenta 

uma série de aspectos que contribuem para identificar o nível do potencial de 

coesão metropolitana48 de cada empreendimento. 

 

                                                           
48 Potencial Alto: Quatro ou cinco respostas “sim” para os cinco aspectos definidos; Potencial Médio: Duas 
ou três respostas “sim”; Potencial Baixo: Apenas uma ou nenhuma resposta “sim”. A resposta 
“parcialmente” tem um valor de “não” na contagem final. 
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QUADRO 3 - Potencial de Coesão Metropolitana dos Projetos Estruturantes de Expansão Urbana na RMN 
 
 
 

FONTE: Elaboração do autor 
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Dentre os projetos de expansão urbana, apenas os empreendimentos 

do PMCMV abrangem mais de um município, justamente pela natureza do 

programa comentada anteriormente, possibilitando a presença em diferentes 

pontos do território. Dessa maneira, o PMCMV contribui para a coesão da 

metrópole, porém, como pode ser constatado, possui um médio potencial de 

coesão que é corroborado por não revelar outros aspectos centrais que 

atendam esse critério. É importante acrescentar que a presença em mais de 

um município é mais comum nos projetos de expansão viária, uma vez que 

abrangem longas distâncias. 

No aspecto referente à conexão dos projetos com as vias regionais49, há 

a presença do aeroporto, da Escola de Jundiaí, da Arena das Dunas e da ZPE 

de Macaíba, o que demonstra uma localização estratégica desses 

empreendimentos para o alcance da população. O Porto de Natal tem seu 

acesso direto por meio de uma via local, ao passo que os empreendimentos do 

PMCMV são parcialmente integrados às vias regionais na medida em que 

diversos condomínios são localizados em áreas afastadas, sem infraestrutura 

urbana adequada e distante dos acessos principais. Tais aspectos configuram 

as maiores reclamações entre os moradores desses condomínios, situação 

constatada pelo estudo de Avaliação já citado. 

Dentre os seis projetos estruturantes têm-se que os três com forte 

natureza comercial – aeroporto, porto e ZPE50 – têm capacidade de gerar 

grandes fluxos de pessoas e mercadorias, visto que são diretamente 

relacionados a dois grandes setores econômicos do Rio Grande do Norte e da 

RMN: o turismo e a indústria. A Escola Agrícola e o estádio Arena das Dunas 

foram considerados projetos que geram fluxos parciais, dado que a primeira 

tem uma movimentação praticamente sem grandes alterações (estudantes, 

professores e funcionários), exceto em períodos de eventos no campus, 

                                                           
49 Entende-se como vias regionais nesta pesquisa as BRs e RNs, o que tem importante significância para 
a coesão metropolitana por constituírem vias que, diferentemente da maioria das vias locais, percorrem 
grande extensão da região metropolitana. Empreendimentos diretamente conectado às vias regionais, 

portanto, proporcionam um maior potencial de coesão. 
50 A ZPE de Macaíba tem a previsão de gerar aproximadamente 10 mil empregos. (Governo do RN). 
Disponível em: 
http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=22023&ACT=null&PAGE=null&PARM=null&LBL
=NOT%C3%8DCIA 



107 
 

enquanto o segundo somente em casos de grandes jogos esportivos e shows, 

o que não é uma situação cotidiana51.  

Considerando-se o aspecto referente à atribuição de novas 

funcionalidades ao território, atendem o aeroporto por constituir um projeto de 

grandes proporções inserido em uma área anteriormente rural, com 

funcionalidades relacionadas à agricultura; a ampliação do porto devido a 

presença de um terminal marítimo de passageiros, incorporando a atividade 

turística; os empreendimentos do PMCMV, por atribuir a funcionalidade 

habitacional em novas localidades do território metropolitano; e a ZPE de 

Macaíba, visto que a localização definida para o empreendimento se dá em 

uma área com poucos sinais de urbanização, apesar de ser uma área de 

expansão urbana, atribuindo um forte aspecto comercial. 

O projeto de ampliação da Escola Agrícola de Jundiaí não atribui novas 

funcionalidades pelo fato do campus ter as atividades relacionadas a educação 

e pesquisa já consolidadas naquela área. Apesar da importante expansão da 

sua infraestrutura (com construções que serão utilizadas, inclusive, para 

atividades de pesquisa do Instituto Internacional de Neurociências localizado 

em Natal) não atribui funções diferentes ao território. O mesmo vale para a 

Arena das Dunas, cujas atividades relacionadas a eventos e esportes naquela 

região já ocorriam na época dos estádios demolidos. 

Com relação ao último aspecto do quadro, é observado que o aeroporto 

contribui para a ampliação do vínculo entre eixos centrais e periféricos da 

RMN, pois atrai pessoas de todas as regiões da metrópole por diversas 

finalidades, estabelecendo fluxos regulares: passageiros, funcionários, taxis, 

linhas de ônibus, comerciantes, transportadoras, etc. É pertinente notar que a 

área do aeroporto é historicamente periférica, o que significa que o projeto 

amplia o vínculo com os eixos centrais – notadamente com o polo 

metropolitano –, mas passa, ao mesmo tempo, a se consolidar como um novo 

eixo central, atraindo fluxos de outras áreas periféricas nas cidades 

circunvizinhas a São Gonçalo do Amarante. 

A ampliação do porto também configura um projeto que amplia o vínculo 

entre eixos na medida em que a expansão da estrutura contribui para atrair 

                                                           
51 Acrescenta-se que ambos os projetos não têm razão para gerar fluxos de mercadorias, apenas de 
pessoas. 
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mais mercadorias vindas de outros municípios, ao passo que construção do 

terminal passa a ser uma nova entrada de turistas com destinos variados, 

principalmente as praias do litoral Norte e Sul. No que se refere à ampliação da 

Escola Agrícola, a provisão de novas estruturas (centros de pesquisa, salas de 

aula, auditórios, entre outros) contribui para aumentar o número de alunos, 

professores, pesquisadores e demais funcionários, intensificando a relação 

entre o distrito de Jundiaí, em Macaíba, com as áreas centrais do polo 

metropolitano e das demais cidades da RMN. 

No caso dos empreendimentos do PMCMV, a ampliação do vínculo 

entre eixos centrais e periféricos se dá de forma parcial devido a um fato 

semelhante ao do aspecto da conexão dos condomínios com as vias regionais. 

De acordo com o estudo de Avaliação do programa, muitos empreendimentos 

são instalados em áreas periféricas, distante de vias e infraestruturas urbanas 

que possibilitem uma maior acessibilidade dos moradores aos eixos centrais (o 

que pode variar de um condomínio para outro), causando certo isolamento de 

uma forma geral. 

 

FIGURA 12 - Mapa de Localização dos Empreendimentos do PMCMV na RMN (2015). 
 

FONTE: Estudo de Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida na RMNatal (2015) 
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A Arena das Dunas, por sua vez, não amplia o vínculo entre eixos 

centrais e periféricos por razões semelhantes ao de outro aspecto, o da 

atribuição de novas funções ao território. Por ser um projeto localizado em uma 

área central de Natal com tradição de receber eventos musicais e esportivos, já 

tem um vínculo consolidado com as demais áreas da RMN no que se refere à 

atração de público, dessa forma não há necessariamente uma “ampliação” que 

seja causada pelo novo estádio, mas uma consolidação, inclusive pelo fato de 

que as atividades na Arena ocorrem de maneira esporádica. 

A ZPE de Macaíba sempre configura um dos projetos mais frágeis em 

termos de análise de aspectos posto que ainda não existe, sendo necessário 

que se trabalhe com as informações oficiais divulgadas sobre o projeto, ou 

seja, o que a ZPE “pretende” ser. Apesar da promessa da existência de 

inúmeras atividades comerciais no empreendimento – gerando grandes fluxos 

de pessoas e mercadorias e atribuindo novas funções ao território – a análise 

do funcionamento da ZPE indica fortes relações especificamente com o eixo 

em que está localizada, mais especificamente, com o aeroporto de São 

Gonçalo do Amarante. 

Logicamente, um projeto do porte da ZPE possibilitará a relação com 

diversos eixos em todo o Rio Grande do Norte e até com outros estados do 

Nordeste. Entretanto, através da análise das informações existentes, sua 

ligação, em termos metropolitanos, será estrategicamente feita com o 

aeroporto, o que inclusive configura a maior razão de implantação de uma ZPE 

em Macaíba. Por esse motivo, o aspecto de ampliação do vínculo entre eixos 

centrais e periféricos (reiterando, no recorte metropolitano) foi definido como 

parcial, posto que as relações parecem se dar com muito mais força em 

apenas um eixo da RM funcional. Essa constatação pode ser modificada com 

análises feitas a partir da futura efetivação do projeto. 

Com a análise dos aspectos acerca dos projetos estruturantes de 

expansão urbana na região metropolitana funcional, tem-se que o aeroporto é o 

projeto que apresenta mais alta potencialidade para contribuir com a coesão da 

RMN, ilustrando sua relevância frente ao território metropolitano. Já os projetos 

de ampliação do porto e da Escola Agrícola, assim como os empreendimentos 

do PMCMV e a ZPE revelam um médio potencial de coesão, o que significa 
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que apresentam aspectos que podem contribuir para que esta ocorra, mas, 

pelo menos inicialmente, com menor intensidade.  

Já a Arena das Dunas, apesar de consistir em um dos mais expressivos 

equipamentos urbanos da RMN, parece ter maior influência sobre o polo 

metropolitano, apresentando um baixo potencial de coesão entre os municípios 

da região se comparada aos demais projetos. O item a seguir apresenta a 

localização dos principais projetos de expansão viária, mostrando, assim como 

no presente item, sua localização e os principais aspectos que mensuram seu 

potencial de coesão metropolitana. 

 

4.1.2 Expansão Viária 

 

Os projetos estruturantes de expansão viária na RM funcional 

configuram obras centrais para o desenvolvimento metropolitano, facilitando a 

circulação de pessoas e mercadorias ao passo que contribui para definir, 

paralelamente aos projetos de expansão urbana, os aspectos físico-territoriais 

da região metropolitana. Dentre os projetos, apenas os da Ponte Newton 

Navarro e o complexo viário em torno da Arena das Dunas foram concluídos, 

apesar de muitos já estarem em operação ou fase de execução. No mapa a 

seguir estão representados todos os projetos viários da região metropolitana 

funcional listados para esta pesquisa:  
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FIGURA 13 - Projetos Estruturantes de Expansão Viária no Território da RMN Funcional 

FONTE: Elaboração do autor. (Google Earth) 

 

No mapa estão representados em linhas os trajetos abrangidos pelos 

projetos maiores, enquanto os ícones representam as pontes, viadutos e os 

projetos de intervenções pontuais, facilitando a visualização. É possível 

observar que a maioria dos projetos – seguindo a tendência da concentração 

de investimentos no polo e da maior quantidade dos projetos urbanos também 

nessa área – estão situados de forma mais abrangente no eixo Natal-

Parnamirim-São Gonçalo do Amarante. Contudo, os projetos maiores como a 

Via Metropolitana e o Veículo Leve Sobre Trilhos ilustram um esforço de 

proporcionar maior amplitude de cobertura sobre o território metropolitano. 

Tal esforço é evidente, sobretudo, quando se analisa o trajeto do VLT, 

que cobre todos os seis municípios da RMN funcional, ao passo que se integra 

com grande parte dos demais projetos. Esta é mais uma característica revelada 

pelo mapa anterior, visto que é possível identificar diversos encontros entre o 

traçado dos projetos, o que pode significar mais possibilidades de integração 
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de modais de transporte no território metropolitano, com destaque para o 

trecho próximo à Arena das Dunas em Natal, que apresenta evidente conexão 

entre carros (Via Metropolitana), ônibus (corredores BRT/BRS) e trem (VLT). 

Apesar de configurar um aspecto positivo para a mobilidade urbana, 

essa possível conexão de rotas constatada, que permite a integração de 

modais, mais parece uma coincidência devido ao fato dos projetos estarem 

situados em vias importantes do que fruto de um planejamento que permita 

essa conexão. Muitas vezes os planos são idealizados em diferentes esferas e 

acabam entrando em conflito com outros, pensados para a mesma região.  

No entanto, como será discutido ainda neste item, muitos dos projetos 

identificados no mapa são de fato complementares, como no caso da Via 

Metropolitana, cujo trajeto passa pela ponte Newton Navarro e pela a Av. Omar 

O’Grady, contribuindo para a coesão metropolitana. O quadro a seguir dispõe 

sobre principais aspectos dos projetos singularmente, mostrando o potencial de 

cada um no critério de coesão. 



113 
 

QUADRO 4- Potencial de Coesão Metropolitana dos Projetos Estruturantes de Expansão Viária na RMN 
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FONTE: Elaboração do autor. 
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Dos 14 projetos, 4 tem uma abrangência sobre mais de um município, 

como é o caso da duplicação da Reta Tabajara (Macaíba e Parnamirim); da 

Expansão da BR-10152 (Parnamirim e Natal); a Via Metropolitana (Natal, São 

Gonçalo do Amarante, Macaíba e Parnamirim); e o VLT53 (todos os municípios 

da RM funcional). No aspecto de conexão direta com vias regionais, todos os 

projetos apresentam tal característica, uma vez que muitos se conectam com 

essas vias (VLT, acessos ao aeroporto) e grande parte deles consistem nas 

próprias vias (BR-101, Av. Roberto Freire). 

O aspecto referente à geração de grandes fluxos de pessoas e 

mercadorias nos projetos de expansão viária também é observado em grande 

parte dos projetos, posto que muitas das intervenções foram realizadas 

justamente para absorver os maiores fluxos que passaram a ocorrer no 

território metropolitano, como no caso dos acessos ao aeroporto. Também 

apresentam esse aspecto projetos que, por outro lado, acarretam maiores 

fluxos, como a duplicação da Reta Tabajara (que pode passar a atrair um maior 

volume de veículos de carga dada a melhoria da infraestrutura) e o VLT (que 

pode originar a constante circulação de um grande volume de passageiros pela 

RMN). 

O complexo viário em torno da Arena das Dunas e a reestruturação da 

Av. Roberto Freire atendem esse critério de forma parcial pela razão de serem 

intervenções pontuais, facilitando a circulação, respectivamente, em torno do 

estádio e do acesso à praia de Ponta Negra, sem a geração de maiores fluxos 

se comparado ao que já é observado, atuando para uma maior fluidez no 

trânsito54. Já o projeto do corredor que faz a ligação entre a Zona Norte e a 

Arena das Dunas não apresenta o aspecto da geração de grandes fluxos por 

também configurar uma intervenção de melhor fluidez no trânsito, tendo como 

objetivo primordial a ligação de alguns bairros de Natal com o estádio. 

No que concerne à atribuição de novas funcionalidades ao território, a 

maioria dos projetos não apresenta este aspecto, visto que a função viária, 

quando apenas é expandida em áreas consolidadas, não traz grandes 

                                                           
52 A expansão da BR-101 faz parte de um projeto maior que se iniciou com a duplicação da estrada que 
liga Pernambuco ao Rio Grande do Norte, beneficiando uma série de municípios da RMN. 
53 O projeto do VLT também prevê cobertura para os municípios de São José do Mipibu e Nísia Floresta. 
54 O projeto de reestruturação da Av. Eng.º Roberto Freire foi modificado diversas vezes desde a sua 
concepção. O projeto atual realizará uma reestruturação muito menor do que foi planejado inicialmente. 
Fonte: http://novojornal.jor.br/cotidiano/avenida-roberto-freire-vai-passar-por-reestruturacao 
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alterações ao território e, portanto, não atribui novas funcionalidades. No caso 

dos acessos ao aeroporto, por exemplo, estas obras não necessariamente dão 

uma nova função para aquele espaço, o que tem mais relação com o próprio 

aeroporto, dado que seus acessos (apesar de ser um projeto distinto) servem 

unicamente como forma de conectar o empreendimento às vias regionais.  

Outro exemplo de um projeto que não atende ao critério em questão é a 

implantação dos corredores de BRT/BRS: a priorização dos modais de 

transporte público nas vias trará grandes vantagens à população usuária dos 

serviços, mas não atribuem novas funcionalidades ao território onde se insere. 

As vias que serão modificadas55 já apresentam funções territoriais 

consolidadas e não sofrerão grandes alterações com a provisão dos 

corredores, a não ser na forma como o trânsito ocorre. 

Ainda em relação ao mesmo aspecto, os três projetos referentes às 

pontes atribuem novas funções ao território de forma parcial, uma vez que 

realizam importantes conexões e absorvem fluxos que antes ocorriam através 

de outros trajetos. Apesar de não possibilitarem grandes alterações na função 

dos espaços – por serem projetos estritamente viários com a função de 

contribuir para o trânsito – as pontes são importantes para a coesão 

metropolitana por constituir novos eixos de deslocamento e prover o acesso a 

regiões de forma que dinamize as funções desta, como ocorreu através da 

implantação da Ponte Newton Navarro. 

Finalmente, a Via Metropolitana e o VLT configuram os únicos projetos 

que apresentam o aspecto da atribuição de novas funções ao território de 

forma mais clara. O primeiro consiste em um grande anel viário que passa por 

diversos municípios e interliga inúmeras localidades, demonstrando grande 

capacidade de atribuir novas funções ao território em larga escala. No âmbito 

do espaço urbano pode valorizar trajetos, ao passo que nos trechos não 

urbanizados pode atrair atividades de comércio, serviços, habitação, etc.  

O segundo, com uma abrangência ainda maior na RMN, tem 

capacidade de transformar o território de forma semelhante à Via 

Metropolitana, valorizando trajetos e atraindo uma série de atividades para as 

áreas não urbanizadas. Além das localidades por onde passam as linhas, as 

                                                           
55 Av. Dr. João Medeiros Filho, Av. Presidente Bandeira e Av. Prudente de Morais.  
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estações de passageiros podem contribuir para dinamizar o espaço, atraindo 

grande movimentação de pessoas. Ademais, o VLT consolidaria uma forma de 

locomoção extremamente distinta da que os habitantes da RMN estão 

habituados, moldando fortemente as funções territoriais como um todo a partir 

da redução da cultura dos veículos motorizados particulares e públicos. 

No último aspecto, que versa sobre a ampliação do vínculo entre eixos 

centrais e periféricos dos projetos de expansão viária, tem-se que a maioria 

não apresenta ou apresenta de forma parcial tal aspecto. A principal razão pela 

qual os referidos projetos não têm este aspecto se dá pela abrangência da 

expansão viária, atendendo áreas particulares, mas não necessariamente 

conectando eixos. Os acessos ao aeroporto têm a função imediata de ligar 

demais vias ao equipamento aeroportuário, então, por mais que contribua para 

um fluxo metropolitano, isoladamente não amplia vínculos entre centro e 

periferia. 

O complexo da Arena das Dunas facilita o trânsito de forma pontual nos 

bairros contíguos ao estádio, enquanto os projetos das avenidas Omar O’Grady 

e Roberto Freire são importantes conectores de eixos dentro da capital, não 

necessariamente no âmbito metropolitano. As novas pontes sobre os rios 

Potengi e Jundiaí e o viaduto de Igapó, da mesma forma que os acessos ao 

aeroporto, têm grande contribuição para ampliar o vínculo entre eixos se 

observadas na conexão com a estrutura viária metropolitana, mas, como 

projetos isolados, têm uma natureza de facilitadores do trânsito local, sem 

grandes relações com a coesão metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

FIGURA 14 - Projetos de Expansão Viária que, isoladamente, não apresentam Aspecto de 
Ampliação de Vínculos Entre Eixos Centrais e Periféricos 

FONTE: Elaboração do Autor (Google Earth) 

 

No caso dos projetos do BRT/BRS e do corredor ZN/Arena, o aspecto é 

observado parcialmente pelo fato de que contribuem para a ampliação de 

vínculos entre eixos do centro e da periferia dentro do território da capital, não 

do ponto de vista das regiões centrais e periféricas no contexto metropolitano. 

Nos projetos da Reta Tabajara e da BR-101, o aspecto se dá de forma parcial 

pois a expansão viária de ambas facilitará a ligação entre eixos, mas não 

consistirá em uma grande ampliação se comparado a provisão de novos 

trajetos, na medida em que, historicamente, já são estradas amplificadoras 

desse tipo de vínculo. 

A Ponte Newton Navarro, marco da infraestrutura urbana na RMN, que 

facilitou não só a ligação entre a Zona Norte da capital com os demais pontos 

da cidade, mas a conexão com diversas áreas do litoral norte (sobretudo na 

região de Extremoz) está entre os projetos que apresentam o aspecto de 

amplificadores do vínculo entre eixos, colaborando para a atividade turística. 

Finalmente, a Via Metropolitana e o VLT constituem os demais projetos que 

atendem ao aspecto, dada a grande cobertura de ambos na região 

metropolitana e a possibilidade de criação de novas vias, conectando ramais 

viários e permitindo ampliar o vínculo entre eixos centrais e periféricos, não só 

do ponto de vista do polo, mas de toda a RMN. 

Com a análise dos aspectos acerca dos projetos estruturantes de 

expansão viária na RM funcional, tem-se que a Via Metropolitana e o VLT são 
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os que apresentam mais alta potencialidade para contribuir com a coesão da 

região, mostrando a relevância dos projetos sobre território. Os projetos de 

acesso ao aeroporto, BRT/BRS, corredor ZN/Arena, duplicação do 

Prolongamento da Av. Prudente de Morais e Reta Tabajara, expansão da BR-

101, Viaduto de Igapó e das três pontes apresentam um médio potencial de 

coesão, enquanto os projetos concentrados em áreas mais privilegiadas de 

Natal – Arenas das Dunas e complexo viário ao seu entorno e reestruturação 

da Av. Roberto Freire – apresentam os mais baixos potenciais se comparados 

aos demais projetos viários. 

 

4.2 RELAÇÃO COM A MOBILIDADE URBANA 

 

Apresentados os principais projetos estruturantes de expansão urbana e 

viária no território da RM funcional, o próximo passo da pesquisa consistiria em 

analisar os projetos quanto a sua relação com a gestão da mobilidade urbana 

metropolitana, visto que os principais instrumentos de ordenamento urbano 

(discutidos no capítulo 2) prezam pela integração das ações entre as diversas 

esferas do planejamento. Retomando a introdução da dissertação, temos que 

se a implantação dos projetos estruturantes é realizada em consonância com 

os novos parâmetros desejáveis para a mobilidade urbana, temos um indicativo 

de que a RMN está no percurso adequado para uma mobilidade sustentável.  

Do contrário, se os projetos implantados são descolados do 

planejamento da mobilidade urbana, a RMN caminha para um profundo risco 

de desordenamento territorial nos novos eixos de expansão urbana e 

agravamento dos gargalos nas regiões já intensamente urbanizadas, com 

consequências negativas para a qualidade de vida da população metropolitana. 

Como os recursos disponíveis para a presente pesquisa não permitem a 

análise de todos os projetos listados, o critério ”Potencial de Coesão 

Metropolitana”, aferido no subitem anterior, será utilizado para identificar os 

mais pertinentes e realizar a constatação almejada. 

Como foi visto, para mensurar este critério, os principais aspectos dos 

projetos estruturantes foram analisados com o intuito de obter uma noção geral 
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dos efeitos de cada projeto sobre o território. Por exemplo, através dos 

aspectos “Abrange Mais de Um Município” e “Gera Grandes Fluxos de Pessoas 

e Mercadorias”, foi possível obter uma noção do posicionamento dos 

empreendimentos e do aumento dos deslocamentos causados a partir deles. 

Como são aspectos simples, que podem ser constatados através de uma 

observação dos mapas apresentados e da bibliografia analisada, as 

respectivas respostas consistiram em “Sim” ou “Não”, e “Parcialmente” em 

casos específicos. 

Quanto mais respostas “Sim” aos diferentes aspectos um determinado 

projeto obtém, significa que este possui um maior potencial de coesão 

metropolitana, pois apresenta mais efeitos sobre o território da RM funcional e 

capacidade de torná-la mais integrada. É pertinente destacar que a escolha e a 

verificação dos aspectos não têm a pretensão de conceber uma averiguação 

científica, uma vez que sua finalidade é unicamente a de constatar, de forma 

geral, se cada projeto tem um efeito maior ou menor sobre a coesão da RM 

funcional.  

Cabe ressaltar ainda, neste sentido, que todos os projetos listados têm 

importantes funções frente ao território metropolitano. As constatações quanto 

aos níveis do potencial de coesão não são engessadas, posto que são 

baseadas em aspectos que podem ser alterados a depender do que se deseja 

analisar. Finalmente, a importância destes aspectos não se resume apenas aos 

objetivos desta pesquisa, contribuindo, similarmente, para qualquer análise que 

considere os aspectos físico-territoriais da RMN, uma vez que foram 

apresentadas características relevantes acerca dos principais projetos 

estruturantes implantados nas últimas décadas.  

Nos próximos itens, os projetos estruturantes de expansão urbana e 

viária que apresentaram os maiores potenciais de coesão metropolitana – 

Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, Via Metropolitana e Veículo 

Leve sobre Trilhos – serão analisados quanto a sua relação com a gestão da 

mobilidade, objetivo principal desta dissertação. A análise será feita 

observando se cada projeto estruturante atende às diligências do novo tipo de 

mobilidade urbana desejável, isto é: promove investimentos nas áreas mais 

carentes de infraestrutura; provoca adensamento populacional e induz usos 

mistos do solo; contribui para a compacidade; estimula o acesso democrático 
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da população a bens e serviços; possui uma estrutura que privilegia os meios 

de transporte não motorizados e motorizados coletivos; possibilita a integração 

de modais; e busca acarretar menores danos ambientais. 

 

4.2.1 Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves 

 

Identificado como um dos principais projetos estruturantes de expansão 

urbana da RMN nas últimas décadas, o Aeroporto Internacional Governador 

Aluízio Alves, de acordo com constatações desta pesquisa, apresenta um alto 

potencial de coesão metropolitana, com capacidade para aumentar a 

integração da metrópole dados seus aspectos relevantes sobre o território em 

que se insere. No geral, equipamentos do porte de um aeroporto não só 

dinamizam a economia das cidades onde se instalam e do seu entorno, como 

causam transformações de ordem físico-territorial que impactam diretamente 

na forma como pessoas e mercadorias circulam. 

A primeira concepção do aeroporto de São Gonçalo do Amarante foi 

feita pela Infraero na década de 1980, com a intenção de constituir uma cidade-

aeroportuária funcionando a partir de 2002, criando um novo polo urbano na 

RMN e separando a aviação civil e militar, posto que o aeroporto Internacional 

Augusto Severo (Parnamirim) abriga a Base Aérea de Natal. Após uma série 

de alterações no projeto, só em 1997 as obras tiveram início, sendo 

coordenadas pela Infraero e financiadas através de recursos do PAC. Até o 

ano de 2009 apenas as pistas de pouso e taxiamento haviam sido concluídas 

pelo Exército. 

Em 2011 a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) elaborou o edital 

definindo os critérios de concessão para a construção e exploração do terminal 

de passageiros. Em dezembro do mesmo ano o leilão foi realizado, com vitória 

do Consórcio Inframérica56, tornando o Aeroporto Internacional de São Gonçalo 

do Amarante o primeiro do Brasil a ser administrado pela iniciativa privada. Foi 

definido que a Inframérica teria que investir o montante de R$ 650 milhões na 

                                                           
56 A Inframérica é fruto da união da Infravix Empreendimentos S/A, empresa controlada pelo Grupo 
Engevix, com a Corporación América S/A maior operadora aeroportuária do Mundo - com concessões na 
Argentina, Uruguai, Armênia, Equador, Itália, Peru e agora no Brasil (Aeroporto de Brasília e Aeroporto de 
Natal). São 53 aeroportos no total. Fonte: http://www.inframerica.aero/ 
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conclusão do aeroporto e o direito de explorar o empreendimento pelos 

próximos 25 anos. 

Com a formalização, o Consórcio Inframérica, a Prefeitura de São 

Gonçalo do Amarante e o Governo do Rio Grande do Norte realizaram um 

acordo definindo responsabilidade de cada entidade para a implantação do 

aeroporto. A Inframérica deveria construir a estrutura firmada no contrato de 

concessão, que incluía, além do terminal de passageiros, estruturas como 

terminal de cargas, pátio de estacionamento das aeronaves, torre de controle, 

entre outros. Já a ao município e ao estado, couberam a implantação dos 

acessos e a instalação de redes de esgoto, energia e telefone. 

As obras de acesso, assim como o próprio aeroporto, foram marcadas 

por grandes atrasos e alterações no projeto. A necessidade de modificações 

ilustra a falta de diálogo entre as instituições envolvidas, uma vez que uma das 

mudanças teve que ser realizada após a descoberta de uma porção de mata 

atlântica em um trecho onde seriam construídas as novas vias. Esta questão 

ambiental mostra a ausência de um planejamento conjunto entre o responsável 

pelas obras, o DER, e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), ambos órgãos do governo 

estadual. 

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, com exceção da provisão 

das instalações sob sua responsabilidade (também realizadas com atraso), não 

teve grande participação quanto ao aeroporto e os projetos relacionados a 

este. Além das transferências de comunidades rurais que estavam presentes 

em uma zona isofônica do equipamento57, que demoraram a ser realocadas 

para uma nova área, a prefeitura realizou cursos de idiomas no município com 

o intuito de capacitar moradores para o mercado de trabalho que viria a se 

tornar mais diversificado na região com a presença do aeroporto. 

Apesar de atrasos e alterações, os projetos de expansão urbana e viária 

do aeroporto e das vias de acesso tiveram grande apoio das lideranças 

políticas de todos os níveis de governo, o que contribuiu para que não 

houvesse entraves políticos aos projetos (OBSERVATÓRIO DAS 

METRÓPOLES, 2015). Após a firmação do Consórcio, o aeroporto estava 

                                                           
57 Área em que ocorrem grandes ruídos provenientes das aeronaves. 
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previsto para entrar em operação em 2013, mas com a definição de Natal como 

sede da Copa do Mundo, as obras ganharam tempo e o Aeroporto 

Internacional Governador Aluízio Alves foi inaugurado no dia 9 de junho de 

2014. 

 

FIGURA 15 - Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves 

FONTE: Tribuna do Norte (2016). 

 

A localização do aeroporto permite observar que há uma convergência 

entre o que se pretendia na década de 1980 e o que se encaminha após a 

conclusão do empreendimento: um novo polo urbano na Região Metropolitana 

de Natal.58 O fundo da imagem acima mostra a grande área urbanizada da 

capital, separada do aeroporto por uma extensa faixa de terra menos 

urbanizada e com grande cobertura vegetal. O funcionamento do equipamento 

e a grande atração de negócios causada pelos projetos relacionados a este 

aumentará gradativamente a quantidade de residentes nas proximidades, 

provocando um maior adensamento populacional. 

 

Na área próxima ao aeroporto, municípios de São Gonçalo do 
Amarante e Macaíba já há registros de lançamentos de novos 
loteamentos e empreendimentos imobiliários que utilizam o Aeroporto 
de São Gonçalo para agregar valor ao empreendimento e atrair 
compradores e/ou novos moradores. Na verdade, estão criadas as 

                                                           
58 A TAM incluiu o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante como candidato a receber o novo hub da 

empresa, concorrendo com os aeroportos de Recife e Fortaleza. Se o aeroporto da RMN for escolhido, 
significa que consistirá em uma das principais entradas de voos internacionais da América Latina. A 
decisão vem sendo adiada desde 2015, sendo prevista para ser anunciada em meados de 2016. 
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condições para a construção de novas localidades no território me-
tropolitano da RMN. (ALMEIDA; VIDAL, 2015, p.375) 

 

O adensamento populacional, se ocorrer a partir de novas localidades 

dotadas de infraestrutura diversificada, é positivo para a mobilidade urbana 

pelo fato de que os residentes das áreas mais afastadas reduzem a quantidade 

deslocamentos em direção a outros centros a fim de satisfazer suas 

necessidades. Este configura o caso de grande parcela da população de São 

Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz e Ceará-Mirim, que apresentam 

grandes quantidades de movimentos pendulares tendo como destino o polo 

metropolitano, como visto no capítulo 3. 

É importante acrescentar, nesse sentido, que o adensamento 

populacional que pode advir do crescimento das áreas periféricas sem a 

provisão de infraestrutura urbana adequada que atenda às necessidades da 

população residente não traz nenhum benefício para a mobilidade. Nestas 

situações, o que ocorre são os aumentos dos deslocamentos em direção aos 

centros consolidados. 

No caso da implantação de um equipamento do porte do aeroporto de 

São Gonçalo do Amarante, regiões antes periféricas (do ponto de vista 

metropolitano) passarão a atrair investimentos em maior escala. Esta maior 

presença de investimentos colabora para outro aspecto positivo na mobilidade 

urbana na medida em que induzir a variedade de usos do solo, contribuindo 

para reduzir a necessidade dos deslocamentos, como colocado. Favorece 

ainda a maior interação entre os indivíduos daquela região, configurando um 

aspecto modesto, porém positivo, para a redução da segregação urbana. Freire 

(2014, p. 30) coloca que: 

 

No espaço urbano, as interações não acontecem apenas por meio da 
proximidade entre diferentes indivíduos, mas também como resultado 
das políticas de uso misto do solo, visto que esse promove maior 
fluxo de pessoas.  É por esse motivo que os processos de 
suburbanização são responsabilizados por minimizar as interações 
(MONTGOMERY, 2013, p.57), uma vez que além de aumentar as 
distâncias, diminuem a possibilidade de encontro e setorizam a 
cidade entre diferentes funções (FREIRE, 2014, p.30) 

 

É notável, portanto, que a implantação do aeroporto e o maior 

investimento em áreas com menor infraestrutura pode cooperar para maior 
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adensamento populacional e diversificação dos usos do solo, o que são 

prerrogativas fundamentais para que o espaço desta nova centralidade em 

formação se dê de maneira compacta59, característica fundamental para o 

alcance de uma mobilidade eficiente. No entanto a compacidade como 

resultado de maior adensamento e usos mistos do solo não é suficiente para 

garantir o acesso democrático da população a bens serviços, outra prerrogativa 

central da mobilidade urbana desejável. 

 

Particularmente no que se refere aos desdobramentos sobre o 
território metropolitano, pode-se admitir que, uma vez concluídas as 
obras de acesso e as vias de interligação, aumentará o aparente 
estoque de terras, como também a parcela destinada à especulação 
imobiliária, uma vez que as vias propiciarão novas circularidades, fa-
vorecendo especialmente os usuários do transporte particular devido 
à ausência de um sistema de transporte público articulado e 
planejado para atender a RMN. (ALMEIDA; VIDAL, 2015, p. 374) 

 

Nessa perspectiva, apesar das vantagens advindas na infraestrutura da 

área em volta ao aeroporto, a ausência de uma articulação entre o já incipiente 

planejamento metropolitano, os projetos do próprio empreendimento e os 

diretamente relacionados a este (obras de acesso), não garantem que todos os 

habitantes possam usufruir das vantagens adquiridas. Como foi discutido no 

capítulo 2, o modelo de priorização dos veículos motorizados, sobretudo os 

motorizados particulares, está ultrapassado no contexto das grandes cidades 

contemporâneas. 

O fato de que grande parte dos usuários do transporte público está nas 

faixas com menores rendas, demonstra que estes cidadãos têm seus direitos 

quanto ao acesso à cidade reduzidos, enquanto os usuários dos carros, 

detentores de maiores rendimentos, podem usufruir dos mais variados espaços 

pela maior acessibilidade provida a esse tipo de veículo. No âmbito da 

implantação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante não são observados 

esforços para que haja a priorização do transporte público na região do 

equipamento. 

                                                           
59 “A partir da literatura existente, identifica-se que as dimensões de densidade e diversidade são 

fundamentais à compacidade urbana. Ambas estabelecem entre si uma relação de complementação, já 
que não se pode afirmar que determinado local é compacto, mesmo com altas densidades, se este não 
possibilitar a diversidade. A definição de cidade compacta, aqui apresentada, busca abranger o que os 
diversos estudos apontam em termos morfológicos (ROO, 1998; JENKS e DEMPSEY, 2005 e YANG et 
al., 2011) ”. (FREIRE, 2014, p.25) 
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A análise dos estudos técnicos relacionados ao aeroporto corrobora esta 

falta de preocupação do projeto com a mobilidade urbana metropolitana. O 

Relatório de Estudos Ambientais realizado pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)60, sem propor qualquer ação 

necessária para os entes envolvidos no projeto61, destaca apenas que o 

 

Aumento do fluxo de pessoas no município e região com 
consequente aumento da demanda por serviços no município de São 
Gonçalo do Amarante durante as fases de implantação e operação do 
ASGA – em particular da saúde, da segurança e de transportes 
(BNDES, 2010, p. 40),  

 

O Relatório aponta ainda que haverá “Atração de população de fora da 

região pela expectativa de ampliação de mercado de trabalho local e regional, 

durante as fases de implantação e operação” (BNDES, 2010, p.40). Os 

relatórios do BNDES, apesar da riqueza de conteúdo técnico voltado 

principalmente a questões do funcionamento do aeroporto e de outros 

desdobramentos sobre o território, não trazem estudos detalhados quanto a 

natureza do aumento da demanda por mobilidade causada pelo maior fluxo de 

pessoas e mercadorias na região, fazendo com que a base de informações 

para iniciativas de planejamento metropolitano seja débil. 

Na fase de realização de audiências públicas feitas pela ANAC foi 

divulgado pela Agência, em 2010, o Relatório de Contribuições62, que lista as 

manifestações encaminhadas por representantes de organizações ou 

indivíduos quanto ao contrato para a concessão da construção, manutenção e 

exploração do aeroporto, que seria vencida pelo Consórcio Inframérica no ano 

seguinte. A manifestação nº 155 (p.192) questiona, além de outras matérias, o 

motivo pelo qual o contrato de concessão não inclui a “mobilidade da cidade ao 

aeroporto”. 

                                                           
60 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Relatório 3 – Estudo Ambientais do Aeroporto 
Internacional de São Gonçalo do Amarante. Rio de Janeiro: julho de 2010. 

Fonte: Banco de arquivos do Observatório das Metrópoles – Núcleo Natal. 
61 Os relatórios elaborados pelo BDNES têm como objetivo, de acordo com os próprios documentos, 
“servir como um diagnóstico estruturado de informações, permitindo dar suporte às decisões futuras da 
Administração Pública no que diz respeito às ações e iniciativas relativas ao ASGA”. 
62 Agência Nacional de Aviação Civil. Relatório de Contribuições – Audiência Pública nº 21/2010: 

Concessão da Construção Parcial, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de São Gonçalo 
do Amarante (ASGA). Brasília: 2010. 
Fonte: Banco de arquivos do Observatório das Metrópoles – Núcleo Natal. 
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A ANAC responde citando uma minuta do contrato, dispondo do fato de 

que cabe ao concessionário “realizar os investimentos e/ou ações operacionais 

necessárias para manter o balanceamento da capacidade dos demais 

componentes operacionais do aeroporto com o Terminal de Passageiros [...]”. 

Assim, fica claro que o contrato de concessão versa exclusivamente sobre a 

obrigatoriedade de realizar ações internas do aeroporto, tornando o tema da 

mobilidade obrigação exclusiva dos órgãos públicos. 

Apesar das questões relativas à mobilidade consistirem em 

prerrogativas a serem planejadas pelos poderes públicos locais, a ANAC isenta 

o concessionário de qualquer responsabilidade no tocante a este quesito, o que 

afasta as atividades econômicas do planejamento metropolitano. Uma vez que 

a Inframérica está explorando um equipamento público, situado em um 

território municipal, seria importante que o Consórcio participasse do 

investimento em ações para a melhoria da mobilidade na região, inclusive pelo 

fato de que estes investimentos refletiriam em benefícios econômicos à própria.  

Atualmente, o acesso das demais áreas da RMN ao aeroporto é feito em 

grande parte através de veículos particulares ou serviços de táxi. Poucas linhas 

de ônibus urbanos e transporte alternativo fazem o trajeto até o 

empreendimento, demonstrando que o projeto não contribuiu para a 

diversificação dos transportes metropolitanos. Tampouco contribuiu para que 

houvesse integração entre modais ou provisão de infraestruturas para veículos 

não motorizados, como ciclovias. 

No que se refere à preocupação com a redução dos danos ambientais 

causados, outro fator importante na provisão de uma mobilidade urbana 

eficiente, foi possível verificar um maior comprometimento do projeto. No 

Relatório de Estudos Ambientais são detalhadas ações necessárias à redução 

dos impactos sobre o meio em que o projeto seria inserido: 

 

Conformidade à legislação do zoneamento do ruído federal e local e 
recomendações das medidas de controle de ruídos e vibrações na 
Área de Influência Direta (AID); Medidas de controle de emissões 
atmosféricas no processo operacional; Avaliação das alternativas 
tecnológicas para tratamento e disposição dos efluentes sanitários, 
oleosos e industriais, bem como de resíduos sólidos durante as fases 
de construção e operação do Aeroporto. (BNDES, 2010, p. 8) 
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A maior preocupação com os danos ambientais causados tem relação 

direta com atendimento das exigências dos órgãos ambientais para que o 

projeto pudesse se efetivar, visto que leis ambientais podem barrar as 

atividades caso não sejam devidamente cumpridas. Ademais, foi verificado que 

o projeto do aeroporto foi adequado ao Plano Diretor de São Gonçalo do 

Amarante63, que por sua vez, também passou por adequações para que o 

projeto pudesse ser implantado, notadamente no zoneamento municipal. 

A relação do projeto com o Plano Diretor municipal não configura, no 

entanto, uma associação ao planejamento metropolitano na medida em que 

não são observadas conexões diretas entre os Planos Diretores da RMN. É 

possível identificar até mesmo conflitos entre os referidos documentos, como 

no caso de áreas limítrofes entre os municípios de São Gonçalo do Amarante e 

Macaíba64, as quais o primeiro trata como área rural e o segundo como área de 

expansão urbana.  

Como resultado de um planejamento setorializado, o aeroporto também 

não logrou iniciativas que estimulassem a realização de ações de abrangência 

metropolitana, necessárias para os desdobramentos causados desde às obras 

de construção até a efetivação do projeto. As transformações territoriais com a 

implantação do empreendimento são intensas, necessitando um diálogo que 

não foi consolidado. Para Almeida e Vidal (2015, p. 376) neste projeto de 

expansão urbana: 

 

[...] é possível identificar diferentes atores que atuam em uma arena 
política institucionalmente controlada pelo Estado, através da ANAC e 
Infraero, dirigentes políticos e representantes políticos locais, 
mercado e, de forma passiva, a sociedade local. Apesar do projeto e 
obras associadas impactarem sobre o espaço metropolitano, não são 
observadas articulações com vistas a um projeto de governança 
metropolitana que inclua as transformações esperadas com o 
Aeroporto, também não tem se considerado ações consorciais entre 
os municípios diretamente impactados, notadamente Natal, 
Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. O projeto desde o início tem 
sido levado a cabo fora de qualquer proposta que considere o 
planejamento regional ou metropolitano (ALMEIDA; VIDAL 2015, p. 
376). 

 

Apesar dos atores (públicos e privados) envolvidos diretamente com as 

obras do aeroporto e com os demais projetos ligados a este citarem 

                                                           
63 Lei Complementar nº 049, de 17 de julho de 2009. 
64 Lei Complementar nº 01, de 19 de dezembro de 2008. 
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frequentemente os benefícios futuros para toda a Região Metropolitana de 

Natal, não se percebe iniciativas de articulação entre as cidades da região 

pautadas no ordenamento do território. Isto põe em dúvida o tipo de 

desenvolvimento que o aeroporto traz para a RMN, uma vez que a falta de 

envolvimento das cidades da metrópole funcional acaba deixando a tomada de 

decisões referentes à região sob o comando do mercado e de algumas 

lideranças políticas. 

De uma forma geral, tem-se que projeto do aeroporto apresenta 

algumas características positivas para o alcance de uma mobilidade eficiente, 

como o adensamento populacional e a indução de usos mistos do solo, 

contribuindo para uma compacidade na medida em que uma nova centralidade 

urbana é formada com provisão de infraestruturas advindas de diversos 

investimentos, reduzindo os deslocamentos para o centro tradicional, em Natal. 

Da mesma forma é observado que o projeto atende às exigências dos órgãos 

ambientais, configurando aspectos também positivos para a mobilidade. 

Porém, tais características não são suficientes para uma mobilidade 

eficiente em termos metropolitanos na medida em que a ausência de um 

planejamento integrado não contribui para que haja o acesso democrático das 

vantagens urbanas entre todos os habitantes. A ação de agentes especulativos 

já é observada nas terras adjacentes ao aeroporto (OBSERVATÓRIO DAS 

METRPOPOLES, 2015), aumentando o preço do solo e afastando a 

possibilidade de uma diminuição dos níveis de segregação que poderia se dar 

através da maior compacidade.  

Ademais, não há provisão de um sistema de transporte dinâmico, 

tampouco de estruturas que priorizem os meios de transporte não motorizados 

e motorizados coletivos, o que torna o espaço mais acessível para os 

habitantes mais abastados através do uso de veículos particulares. O direito 

democrático de acesso à cidade acaba sendo comprometido, mostrando que o 

projeto do Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves se deu de forma 

alheia à gestão da mobilidade urbana. 
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4.2.2 Via Metropolitana 

 

A Via Metropolitana constitui um dos maiores projetos estruturantes de 

expansão viária da RM funcional, apresentando, de acordo com esta pesquisa, 

um alto potencial de coesão metropolitana, capaz de integrar o território dada 

sua abrangência sobre os principais municípios da região. Projetos viários de 

grande porte causam significativas transformações físico-territoriais ao passo 

que contribuem para dinamizar a economia. Idealizados para melhorar os 

deslocamentos de pessoas e mercadorias pelo espaço urbano, podem afetar 

de forma negativa a mobilidade se planejados sem considerar as 

especificidades do território onde se inserem. 

Como foi apresentado no capítulo 3, a Via Metropolitana se relaciona 

com diversos outros projetos de expansão urbana e viária da RMN, tanto no 

que se refere ao atendimento de projetos urbanos da ZPE de Macaíba e do 

Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, quanto na complementação de 

projetos viários como a Ponte Newton Navarro65, a duplicação da Av. Omar 

O’Grady e os acessos norte e sul ao próprio aeroporto. Sobre o projeto da Via 

Metropolitana e suas complementaridades em relação às vias de acesso ao 

empreendimento, Almeida e Vidal (2015, p. 364) apontam que: 

 

O primeiro acesso liga à BR-406 e, consequentemente, à Zona Norte 
e ao litoral norte, enquanto o segundo acesso vai ligar a BR-304, na 
altura do município de Macaíba. Quando a obra estiver pronta, ela vai 
configurar o anel viário da Via Metropolitana, via essa que vai integrar 
Natal com os municípios de São Gonçalo do Amarante, Macaíba e 
Parnamirim e, ao mesmo tempo, aparentemente, reduzir a pressão 
sobre o trânsito em Natal, dados os dois acessos que vão interligar a 
RMN às regiões norte e sul da cidade (ALMEIDA; VIDAL, 2015, p. 
364). 

 

Assim, apesar da citada ligação imediata com o funcionamento do novo 

aeroporto, a intenção do projeto é formar um anel viário que abrange os 

principais municípios da região metropolitana partindo das extremidades norte 

e sul do polo. As obras da Via Metropolitana foram assinadas em março de 

2010 pela então governadora do Rio Grande do Norte, Wilma de Faria, mas 

                                                           
65 No “Estudo Técnico do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante” (GOVERDO DO RN, 
2007), é citado que, como obras complementares de acesso, seria feita a interligação entre a Via 
Metropolitana e a Ponte Newton Navarro com investimento de R$ 72 milhões a partir do Projeto Pró-
transporte na Zona Norte de Natal. 
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não há grandes avanços desde então, com exceção dos trechos contemplados 

por outros projetos viários. 

O projeto prevê que a Via seja totalmente duplicada, o que configura a 

ligação direta com o projeto de duplicação da Av. Omar O’Grady66, importante 

trecho da Via. A intenção do projeto da Via Metropolitana é desafogar o trânsito 

de Natal, em grande medida dificultado por veículos de carga vindos do interior 

e de outros estados. Uma vez que o trajeto da Via cobre rotas com menores 

fluxos de veículos urbanos, pode absorver os veículos pesados, reduzindo os 

congestionamentos no polo. Atualmente, estes veículos de carga passam por 

importantes avenidas de Natal como a Hermes da Fonseca e Prudente de 

Morais em direção do Porto de Natal ou mesmo ao longo das BR-101, BR-304 

e BR-406. 

 

FIGURA 16 - Duplicação da Av. Omar O’Grady 

FONTE: Tribuna do Norte (2015). 
 
 

 

                                                           
66 O projeto vem se desenvolvendo de forma lenta desde 2007, ano de início das obras, devido a diversas 
entraves como alterações de projeto e mudança de construtoras. Atualmente, há um entrave quanto as 
desapropriações para a conclusão da duplicação, ao passo que os motoristas que utilizam a via reclamam 
de falta de sinalização e iluminação (TRIBUNA DO NORTE, 2015). 
Disponível em: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/minista-rio-paoblico-vai-apurar-problemas-da-
omar-oa-grady/306382 
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Os benefícios do projeto da Via Metropolitana são, de fato, favoráveis ao 

fluxo do trânsito na RM funcional, mas isso não significa uma melhoria da 

mobilidade a longo prazo, o que depende de uma série de elementos. O projeto 

tem capacidade para prover infraestrutura urbana em áreas mais afastadas, 

sobretudo em áreas da periferia de Natal e zonas com aspectos 

predominantemente rurais em São Gonçalo do Amarante e Macaíba, tornando 

essas áreas mais conectadas com a região e beneficiando os municípios como 

um todo.  

No que se refere à porção sul de Natal e a Parnamirim, a Via passará 

por um trajeto com um alto grau de urbanização, com predominância de 

residências e comércios no espaço do primeiro e de indústrias no segundo. 

Assim, o projeto pode diversificar a economia dos trechos por onde passa e 

contribuir para os empreendimentos comerciais consolidados. 

No caso das regiões mais afastadas, é positivo para a mobilidade 

metropolitana dado que os investimentos adquiridos podem ajudar a formar 

novas centralidades e reduzir a necessidade de deslocamentos para o polo. A 

FIGURA 17 mostra com detalhe o trajeto da Via Metropolitana, sendo possível 

identificar os setores com maior ou menor urbanização. 
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FIGURA 17 - Trajeto da Via Metropolitana no Território da RMN 

FONTE: Elaboração do autor (Google Earth). 

 

A partir da figura vemos que a Via (em laranja) interliga os principais 

equipamentos urbanos da RMN, criando um importante anel viário que compõe 

o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, a ZPE de Macaíba e o Porto de 

Natal, evidenciando a vantagem para a economia do estado. Apesar dos 

ganhos econômicos, a ausência de fortes medidas de combate à especulação 

das terras urbanas certamente contribuirá para que esta ocorra, tanto nos 

trechos menos edificados, como onde já existe um maior grau de urbanização. 

Por sua vez, a especulação é um fator de impedimento para o aumento do 

adensamento populacional e pela diversificação dos usos mistos do solo. 

Sem a presença de adensamento e diversificação do solo, um projeto de 

expansão viária da magnitude da Via Metropolitana pode não contribuir para a 

compacidade urbana em novas centralidades. O potencial para formar estes 

novos centros acaba sendo reduzido pelas frágeis aplicações das políticas de 

uso e ocupação que permitam a democratização do espaço. Ademais, não são 

identificados no projeto aspectos que apontam para a priorização de meios de 

transporte motorizados coletivos e não motorizados no decorrer da Via. 
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Com o propósito de configurar um trajeto totalmente duplicado e de 

desafogar o trânsito na capital, como foi posto inicialmente, o projeto não tem a 

finalidade de consistir em uma via exclusiva para veículos de carga. A Via 

Metropolitana consiste em uma grande oportunidade de iniciar a integração 

devida do transporte urbano metropolitano, dado seu longo trajeto e 

abrangência. Assim, seria extremamente necessário que, para uma efetiva 

integração metropolitana, o projeto incluísse a priorização dos ônibus 

municipais e intermunicipais, com trechos de vias exclusivas e estações para 

que fosse possível realizar a conexão de linhas.  

A Via também surge como uma oportunidade ideal para a implantação 

de trechos de ciclovias, visto que estas estruturas se dão de maneira bastante 

modesta em Natal, o que reflete a constante ocorrência de acidentes 

envolvendo ciclistas em toda a RM funcional. Mais uma vez, a priorização dos 

veículos particulares em projetos estruturantes na Região Metropolitana de 

Natal mostra uma clara ausência de relação entre a implantação dos projetos e 

a gestão da mobilidade urbana.  

A inexistência de estruturas que garantam a prioridade para os ônibus e 

bicicletas em uma obra que será uma das principais vias (senão a principal) da 

RMN mostra a baixa preocupação da gestão metropolitana com o acesso 

democrático da população. Evidencia também, em grande medida, a falta de 

comprometimento ambiental do projeto, contribuindo para uma política de 

mobilidade ultrapassada.  

Apesar da implantação da Via Metropolitana atender as exigências para 

o licenciamento perante os órgãos de meio ambiente, o maior espaço dado aos 

veículos motorizados particulares contribui para o aumento dos níveis de gases 

tóxicos na atmosfera, pondo o projeto contramão de uma mobilidade urbana 

eficiente na RM funcional. A Via Metropolitana é um importante projeto 

estruturante de expansão viária com inúmeros benefícios para todo o Rio 

Grande do Norte, notadamente para o tráfego e para a economia. Contudo, os 

efeitos negativos sobre o território, por não contribuir para uma mobilidade 

urbana eficiente a longo prazo, reduzem o impacto positivo no que se refere ao 

crescimento ordenado e ao desenvolvimento sustentável. 
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4.2.3 Veículo Leve Sobre Trilhos 

 

O VLT constitui um dos principais projetos estruturantes de expansão 

viária da RMN implantados nas últimas décadas, além de possuir um alto 

potencial de coesão metropolitana, com capacidade para aumentar a 

integração da metrópole através de um eficiente sistema de transportes com 

abrangência sobre todos os municípios da RM funcional. O VLT é tido como 

uma das principais opções para ajudar a solucionar o problema da mobilidade 

urbana nas grandes cidades, uma vez que o custo e as intervenções no espaço 

urbano são extremamente inferiores comparados à implantação de um sistema 

de metrô e polui menos que os veículos como os ônibus urbanos. 

Atualmente os modais rodoviários – ônibus municipais e intermunicipais, 

alternativos, vans e táxi – constituem 98,53% do sistema de transporte de 

passageiros na Região Metropolitana de Natal, enquanto os trens urbanos 

correspondem 1,7% na participação (SEMOB-Natal, 2015). A RMN possui um 

serviço de trem de trem em operação, gerida pela Companhia Brasileira de 

Trens Urbanos (CBTU), que há muitos anos faz conexão entre os municípios 

de Ceará-Mirim, Extremoz, Natal e Parnamirim.  

Grande parte das locomotivas e vagões está sucateada e não oferece 

nenhum conforto ou acessibilidade. Geralmente os trens urbanos são utilizados 

pela população de baixa renda como alternativa mais barata ao ônibus. A linha 

férrea e os cruzamentos apresentam infraestrutura inadequada, passando por 

áreas residenciais, geralmente nas regiões periféricas, resultando em altos 

riscos para os moradores, ao passo que muitas das estações têm infraestrutura 

comprometida. A partir dessa situação a CBTU desenvolveu um plano 

Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Natal, buscando atribuir 

eficiência e segurança, além de possibilitar a integração com os modais de 

transporte rodoviário. 
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FIGURA 18 - Composição de Trem Urbano da Região Metropolitana de Natal 

 
 

FONTE: www.estacoesferroviarias.com.br (2016). 

 

A substituição das locomotivas e vagões por Veículos Leves sobre 

Trilhos é o principal projeto da modernização do sistema de trens da região 

metropolitana. Com a existência dos meios mais eficientes e seguros para 

realizar o transporte de passageiros é possível ampliar as linhas e tornar o 

modal ferroviário um dos principais meios de locomoção na RMN, tanto para 

fins de trabalho e educação, como de lazer. O recebimento dos primeiros 

veículos em 2014 deu início ao projeto do VLT em Natal com vistas à melhoria 

da estrutura existente. 

 

O Sistema atual tem 22 estações, distribuídas numa extensão de 56,2 
km, e é composto por duas linhas, Norte e Sul. O material rodante é 
composto por três locomotivas e 20 carros de passageiros, realizando 
10 viagens/dia na Linha Norte e 14 viagens/dia na Linha Sul, 
transportando, em média, cerca de 7 mil passageiros/dia. No ano de 
2014, a STU-NAT recebeu duas locomotivas novas e dois VLTs (de 
um total de 12 veículos, a serem entregues até o final de 2015), os 
quais já se encontram em operação. O Ramal Norte, que inicia na 
Estação Terminal de Natal, localizada no bairro da Ribeira, cruza os 
bairros do Alecrim, Quintas, Nordeste e a área do Além Potengi, 
seguindo em direção aos municípios de Extremoz e Ceará-Mirim. O 
Ramal Sul inicia também na Estação Terminal de Natal, cruza os 
bairros de Alecrim, Dix-Sept Rosado, Bom Pastor, Cidade da 
Esperança, Felipe Camarão, Pitimbu, Cidade Satélite e Distrito 
Industrial, terminando no município de Parnamirim (CBTU, 2015). 
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O projeto de modernização inclui realocações, reformas e reparos nas 

estações existentes, além da construção de estações no percurso das novas 

linhas implantadas e provisão de outras estruturas necessárias, como pontes e 

viadutos. A parte do projeto em andamento, licitada em 2014, consiste na 

reestruturação da parte existente, que é a primeira etapa. Ao todo, são quatro 

etapas que formam oito linhas e 38 estações ao longo da região metropolitana, 

dando cobertura não só às cidades da RM funcional – Ceará-Mirim, Extremoz, 

Natal, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Parnamirm –, como também aos 

municípios de São José de Mipibú e Nísia Floresta. (CBTU, 2015). 
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FIGURA 19 - Representação das Linhas e Estações do VLT 

 
FONTE: CBTU, 2015. 

 

A Etapa 1, atendendo ao sistema atual, será composta por três linhas ao 

longo de 56 km, incluindo a Linha Amarela (Ligando Parnamirim a Natal, com 

12 estações), a Linha Verde (ligando o centro de Natal até a extremidade da 

Zona Norte, com 10 estações) e a Linha Azul (ligando o extremo norte de Natal 

a Ceará-Mirim, com 8 estações). A Etapa 2 fará a ligação da RMN com o 

Campus Universitário da UFRN, compondo a Linha Marrom (fazendo a ligação 

entre a Ribeira e a universidade pela Avenida Jaguarari e o bairro de 

Candelária) e a Linha Laranja (formando um anel que conecta as linhas 
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Marrom e Amarela pelas Avenidas Capitão-Mor Gouveia e Jaguarari, 

possibilitando a conexão entre todos os destinos). 

A Etapa 3 compreende a criação da Linha Roxa, com destino ao 

Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves e constituindo um anel 

ferroviário que conecta São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Parnamirim e 

Natal. Finalmente, a Etapa 4 visa implantar em um ramal ferroviário já existente 

a Linha Branca, uma extensão da linha Amarela que atende os municípios de 

São José do Mipibú e Nísia Floresta, realizando uma importante conexão viária 

entre a metrópole funcional e formal. 

A partir da aquisição dos Veículos Leves para a progressiva substituição 

da frota de locomotivas e vagões antigos, o projeto começou a tomar forma na 

região, sendo realizadas as primeiras adequações referentes às estações de 

passageiros. A implantação do projeto demonstra um grande aspecto social, 

visto que a estrutura moderna e confortável dos veículos e das estações, 

utilizados em grande medida por grupos populacionais de mais baixa renda, 

oferece a estes habitantes um transporte digno, atribuindo qualidade ao 

deslocamento das pessoas que não podem usufruir de um transporte particular 

e tampouco encontram um serviço satisfatório nos ônibus urbanos. 
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FIGURA 20 - Composição do VLT 
 

FONTE: www.viacertanatal.com (2015). 

 

Além de vantagem para a população de áreas periféricas, é possível 

constatar que este projeto estruturante configura um investimento nas próprias 

áreas, posto que a reestruturação das linhas férreas, canteiros de segurança, 

cruzamentos e estações contribui para a infraestrutura dos bairros situados nos 

trajetos, geralmente carentes de saneamento, pavimentação e limpeza pública. 

A provisão de estrutura nas áreas periféricas é um quesito importante para a 

eficiência da mobilidade metropolitana, no entanto, como discutido nos projetos 

do aeroporto e da Via Metropolitana, é preciso dar atenção a questão das 

atividades de especulação da terra, sobretudo nas áreas não edificadas. 

No Plano de Ação 2015 da CBTU para Natal67 há uma lista de pontos 

positivos e negativos do ambiente urbano para a realização das atividades 

ferroviárias, onde a Companhia aponta como aspecto negativo o fato de que o 

Plano Diretor de Natal “contempla apenas estudo de impacto de circulação e 

rede viária, não fazendo vinculação alguma entre o uso do solo e transporte” 

(CBTU, 2015, p. 20). Esta passagem indica a preocupação da CBTU com os 

desdobramentos que projetos viários podem causar sobre o espaço urbano 

                                                           
67 Disponível em: http://www.cbtu.gov.br/images/relatorios/planodeacao2015_natal.pdf 
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caso não haja relação entre o planejamento urbano e a mobilidade, o que se 

conecta com a questão da especulação provocada a partir da implantação de 

grandes projetos, diminuindo os impactos positivos. 

No que se refere à contribuição para o adensamento populacional, não 

são observadas na Etapa 1 do projeto mudanças significativas na medida em 

que as áreas cobertas pelo serviço já são bastante adensadas. Por outro lado, 

o adensamento existente configura um aspecto positivo para a mobilidade pelo 

fato de que a melhoria no serviço aumentará a adesão de passageiros nessas 

localidades e nas áreas contíguas. Com a maior utilização do transporte 

ferroviário, os lucros serão maiores e poderão refletir na expansão e 

consequente qualidade dos serviços. 

Com a implantação das próximas etapas, o VLT possibilitará maior 

variação no uso do solo, com exceção de áreas de vazios urbanos em que as 

edificações são restritas, o que ocorre em pontos de Parnamirim (devido a 

restrições da Aeronáutica) e em áreas ambientais localizadas sobretudo nas 

zonas rurais dos demais municípios.  

A cobertura em áreas com alta densidade populacional e a possibilidade 

de haver variação no uso do solo faz com que o projeto do VLT contribua para 

uma maior compacidade urbana em áreas da RMN. Dessa maneira, o projeto 

coopera para reduzir as necessidades de deslocamentos ao mesmo tempo em 

que contribui para a integração metropolitana com a provisão de um transporte 

eficiente. 

A própria natureza do projeto contribui para que seja estimulada a 

utilização de meios de transporte coletivos, trazendo benefícios para a 

mobilidade se o serviço for capaz de absorver uma parcela dos usuários de 

veículos particulares, configurando um grande avanço na cultura de 

deslocamentos da região metropolitana. No que versa à integração de modais, 

apesar da intenção do projeto em realizar a conexão com outros meios de 

transporte urbano, o VLT pode enfrentar obstáculos devido a própria política de 

transportes de Natal e da RMN, dominada por grupos de interesses 

relacionados às empresas de ônibus municipais e intermunicipais. 

É verificada no sistema de transportes da região metropolitana a 

sobreposição de linhas de ônibus, o que aumenta o custo operacional, fazendo 

com que o preço seja repassado para o usuário no aumento das passagens. 
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Com uma integração e a redefinição dos sistemas haveria uma maior 

racionalização na utilização dos trechos, o que certamente causaria resistência 

das empresas rodoviárias pela redução dos lucros com a diminuição do 

atendimento de certas áreas. 

O problema se torna mais evidente quando é observada a sobreposição 

de linhas municipais e intermunicipais, inclusive com preços de passagens 

diferentes, ilustrando a total falta de integração do transporte metropolitano, 

que conta com um grande número de linhas que fazem os mesmos trajetos por 

todo o espaço metropolitano. Um grande exemplo da ausência de 

planejamento de transporte entre os municípios da RM funcional pode ser 

constatado nas linhas de ônibus do bairro de Nova Parnamirim, que faz parte 

do município de Parnamirim, mas é atendido por linhas de ônibus da capital. 

O bairro, fortemente conurbado com o município de Natal, tem toda a 

estrutura de paradas de ônibus e coberturas providas pelo município de 

Parnamirim. Mas chama atenção o fato de que, para se deslocarem em direção 

a outros bairros de Parnamirim, os moradores das Avenidas Maria Lacerda 

Montenegro, Abel Cabral e Ayrton Senna precisam recorrer às linhas 

alternativas de micro-ônibus, pois o sistema de transporte de Parnamirim é 

diferente.  

Dessa maneira, a implantação de um projeto como o VLT traria 

melhorias no deslocamento de passageiros e contribuiria para um avanço na 

discussão acerca de um transporte metropolitano mais integrado. Com a 

grande adesão de usuários a um modal mais rápido, confortável e eficiente, as 

empresas se veriam obrigadas a encontrar maneiras de se associarem ao 

sistema para não perder usuários. 

Para que a integração entre modais ocorra de fato, antes é preciso que 

o projeto do VLT aumente a sua própria frequência de viagens, uma vez que a 

integração exige rapidez nas conexões. O próprio Plano de Ação 2015 trata 

como aspecto negativo do sistema de trens existente as dificuldades técnicas 

na integração modal, afirmando que “as condições operacionais atuais, 

principalmente o intervalo entre viagens, não são adequadas à dinâmica que a 

integração exige” (CBTU, 2015, p. 21). 

Dessa maneira, os investimentos no andamento do projeto do VLT 

precisam ocorrer de forma rápida e dinâmica, posto que sem a consolidação do 



143 
 

serviço, será difícil atingir um patamar que efetive o transporte ferroviário na 

RM funcional, necessário para que haja a integração modal e, 

consequentemente, um transporte metropolitano racional com menos linhas de 

ônibus nas rotas. As diversas linhas sobrepostas em operação também 

dificultam a fluidez do trânsito, saturando vias e provocando competição entre 

veículos. O resultado é o aumento dos congestionamentos, redução da 

produtividade econômica urbana e aumento dos índices de poluição ambiental. 

O VLT também contribui para uma mobilidade urbana eficiente por 

agredir com muito menos intensidade o ambiente, posto que não utiliza 

combustíveis tão agressivos e proporciona um melhor uso das vias públicas. A 

cultura da utilização do transporte ferroviário é importante para a RMN porque 

os benefícios ambientais não são adquiridos apenas com a redução da 

emissão de poluentes, mas também porque proporciona mais espaços que 

podem ser utilizados pelas pessoas, dando lugar a praças, calçadões, parques 

e contribuindo para uma cidade mais agradável.  

As áreas centrais de grande parte dos municípios que compõem a 

metrópole funcional são tomadas pelos veículos motorizados, inclusive na 

provisão de estacionamentos, tornando o espaço urbano ofensivo e 

desagradável para qualquer pedestre. Tal qual a bicicleta, o modo a pé, como 

visto no capítulo 2, é essencial para a qualidade de vida nas cidades, tornando 

necessária uma infraestrutura eficiente que possibilite o conforto e segurança 

nesse tipo de deslocamento que, por sua vez, engloba cadeirantes e todos os 

tipos de deficientes físicos, cujo direito do acesso aos espaços urbanos deve 

ser garantido. 

De maneira geral, as vantagens da efetivação de um projeto como o 

VLT são diversas, contribuindo em inúmeros aspectos para o alcance de uma 

mobilidade urbana eficiente. Além de prover investimentos em áreas periféricas 

pela modernização das linhas, contribui para a compacidade e promove um 

maior acesso democrático da população à cidade através do próprio projeto e 

da posterior efetivação do serviço no território metropolitano, ao passo que 

agride o ambiente com menor intensidade. 

Diferentemente dos projetos do Aeroporto Internacional Governador 

Aluízio Alves e da Via Metropolitana, é observado no projeto do VLT uma maior 

busca de planejamento conjunto entre a companhia responsável – CBTU – e 
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os demais órgãos públicos da RMN, demonstrando, inclusive, a preocupação 

com a questão do descolamento entre as ações urbanas e a gestão da 

mobilidade. A CBTU apresenta em seus planos a importância de consultar a 

população das áreas em que o projeto será implantado, o que configura um 

importante aspecto democrático que não é observado com frequência na 

implantação de projetos estruturantes na Região Metropolitana de Natal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As consequências da implantação de projetos estruturantes sobre a 

mobilidade urbana podem ser negativas ou positivas, dependendo da 

conjuntura em que cada projeto é posto em prática. Se forem observadas 

características que apontam para o atendimento das prerrogativas do novo tipo 

de mobilidade urbana desejável, isto configura um indicativo de que a 

implantação dos empreendimentos foi realizada em consonância com a gestão 

da mobilidade (ainda que esta se dê de maneira incipiente), atendendo aos 

preceitos dos principais instrumentos da Política Urbana no Brasil. 

Uma maneira alternativa de verificar se a implantação dos projetos é 

realizada em consonância com a gestão da mobilidade poderia consistir na 

análise da relação entre os projetos e os dispositivos locais da política urbana 

(Planos Diretores, Planos de Transportes, Planos de Mobilidade Urbana, etc.). 

Em uma análise desta natureza, se as exigências do planejamento da 

mobilidade na RMN funcional estivessem sendo atendidas no âmbito da 

implantação dos empreendimentos, poderia significar que os projetos urbanos 

estavam em consonância com a gestão da mobilidade metropolitana.  

Porém, não existem planos metropolitanos efetivos que pudessem servir 

como base sólida para estas análises, consequência da ausência de uma 

estrutura de planejamento consistente na RMN para dar suporte a elaboração 

destes documentos, como pôde ser verificado no capítulo 3. Importantes 

iniciativas de planejamento metropolitano, como o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável para Região Metropolitana de Natal – “Natal 

2020”68, que constitui um complexo documento composto por oito produtos, 

trazendo uma análise detalhada de todos os elementos que compõem a RMN e 

o traçado de estratégias de desenvolvimento nas diversas áreas, acabam não 

sendo efetivados. 

A estrutura do Plano e sua riqueza de conteúdo poderiam nortear 

diversas ações metropolitanas, mas sua importância foi resumida a respaldos 

para justificar investimentos federais através dos projetos advindos de 

                                                           
68 Encomendado pelo Governo do Rio Grande do Norte e elaborado por equipes da UFPE e UFRN, com 

coordenação de Tânia Bacelar e Maria do Livramento Miranda Clementino, foi concluído em 2008 e 
apresentado ao Conselho Metropolitano, mas não obteve respaldo político para que fosse efetivado.  
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programas como o PAC. O Plano também serviu como referência para a 

elaboração de outro importante documento de abrangência metropolitana, o 

Plano Diretor de Transporte Metropolitano. Da mesma maneira, este segundo 

instrumento emperra na fragilidade de instituições metropolitanas que garantam 

o cumprimento da legislação, fazendo com que somente ações pontuais no 

campo do transporte público rodoviário fossem realizadas. 

Nem mesmo os Planos Diretores municipais parecem ter sido 

elaborados de forma a traçar estratégias em conjunto, o que ressalta a 

ausência de um planejamento metropolitano que pudesse servir como base 

para analisar a relação existente com a implantação dos projetos estruturantes. 

Esta mesma ausência de articulação é observada na elaboração de planos 

setoriais. Como foi apresentado no capítulo 2, a Lei 12.587/2012 obriga que 

municípios com mais de 20 mil habitantes e integrantes de regiões 

metropolitanas – entre outros pressupostos – elaborem seus respectivos 

Planos de Mobilidade Urbana.  

Já no prazo de entrega dos documentos, a Prefeitura do Natal concluiu 

as fases de audiências públicas e pretende entregar o seu PlanMob até 

outubro de 201669. As audiências foram realizadas nas quatro regiões 

administrativas de Natal para identificar as principais demandas da sociedade, 

mas, apesar de citar a importância do planejamento integrado dos municípios 

metropolitanos, não foi constatado nos editais nenhum tipo de articulação com 

os Planos de Mobilidade Urbana dos demais municípios da RMN.70 

Por estas razões, a observação 1) dos principais aspectos dos projetos 

estruturantes; 2) dos seus respectivos documentos técnicos; e 3) de outras 

pesquisas acadêmicas e estudo do Observatório das Metrópoles, constituíram 

os parâmetros para verificar a compatibilidade dos projetos com as 

prerrogativas no novo tipo de mobilidade urbana almejado.  

O atendimento, por parte dos projetos urbanos, destas novas 

prerrogativas da mobilidade urbana poderia constituir um indicativo de que há 

uma relação entre o planejamento dos demais setores urbanos com a (frágil) 

                                                           
69 http://www.planmobnatal.com.br/ 
70 Em 13 de abril de 2016 foi realizado contato com a equipe de elaboração do PlanMob através do site 

oficial levantando questionamentos acerca da existência de possíveis ações articuladas com os demais 
municípios da RMN, sobretudo os mais integrados, na elaboração do Plano. Até a conclusão desta 
dissertação, não houve retorno por parte da equipe. 
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gestão da mobilidade. Mas este não parece ser o caso da Região 

Metropolitana de Natal, uma vez que os projetos implantados, apesar de 

contribuírem em certos pontos para a mobilidade urbana regional, se 

encontram descolados da gestão da mobilidade metropolitana. 

O projeto do Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves traz 

aspectos positivos para a mobilidade por prover investimentos em áreas 

afastadas, contribuindo para a compacidade urbana através da diversificação 

do uso do solo e da tendência para o aumento da densidade populacional na 

região. No entanto, a fragilidade e a falta de integração das políticas urbanas 

dos municípios metropolitanos reduzem a possibilidade de contenção de 

atividades especulativas e o acesso democrático da população à essa nova 

centralidade que se forma. Não é identificada no projeto do aeroporto (cuja 

consolidação se deu através de instituições dos diversos níveis de governo, 

empresas privadas e figuras políticas, sem grande participação popular) a 

preocupação com a provisão de uma infraestrutura de transportes que facilite a 

acessibilidade ao empreendimento às áreas adjacentes. 

Situação semelhante ocorre com o projeto da Via Metropolitana, que 

tem a intenção de trazer benefícios para a mobilidade urbana integrando toda a 

RMN, mas, seguindo o modelo de expansão e alargamento de vias, reproduz 

as ultrapassadas práticas da mobilidade pautadas na priorização dos veículos 

motorizados particulares, afetando o meio ambiente e limitando o acesso 

democrático ao espaço urbano. Com a possibilidade de prover investimentos 

em localidades periféricas e aumentar a compacidade de novos centros, não é 

integrada a uma política de mobilidade metropolitana, ao passo que dá margem 

à especulação da terra urbana e apresenta vantagens resumidas à fluidez do 

trânsito e à economia regional. 

O projeto do Veículo Leve Sobre Trilhos se mostra como o mais 

articulado à gestão da mobilidade urbana, visto que as instituições 

responsáveis pelo projeto demonstram o interesse de não somente realizar 

uma atividade econômica baseada no transporte de passageiros, mas de 

seguir as diligências do novo tipo de mobilidade urbana desejável. Em outras 

palavras, não é observada a intenção de expandir os serviços de trens urbanos 

unicamente como forma de lucro através da provisão de um serviço mais 

eficiente, mas causar algum impacto positivo no espaço metropolitano além do 
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transporte, uma vez que para que sejam atendidas as diligências em questão, 

é necessário que o projeto exponha a necessidade de integração com as 

demais ações urbanas, assim como os meios para que isto ocorra. 

Dentre os três projetos, o VLT é, pela sua própria natureza, mais 

relacionado à mobilidade urbana, já que o próprio serviço tem como finalidade 

contribuir para este campo. O que o diferencia dos demais projetos 

estruturantes com mais evidência é justamente o fato de que há o 

reconhecimento da importância de ser um projeto que atenda aos preceitos 

para uma mobilidade eficiente. O VLT, portanto, não contribui para a 

mobilidade urbana unicamente por ser um projeto essencialmente idealizado 

para tal, mas por estar aberto à integração com as diversas esferas do 

planejamento, considerando as especificidades do território e reconhecendo a 

necessidade do diálogo com as instituições públicas e a população. 

Com exceção do VLT, o descolamento existente entre os maiores 

projetos estruturantes (aeroporto e Via Metropolitana) e o planejamento da 

mobilidade indica que os empreendimentos, que influenciam diretamente o 

crescimento da RMN, estão sendo implantados de maneira isolada e 

imprudente. Apesar de terem sido analisados apenas os projetos de maior 

Potencial de Coesão Metropolitana, características de outros projetos – 

apresentadas no capítulo 4 – expõem a semelhança com os projetos do 

aeroporto e da Via Metropolitana quanto à fragilidade no atendimento dos 

novos preceitos da mobilidade, inclusive pelo fato de que diversos projetos são 

complementares.  

Portanto, na Região Metropolitana de Natal, considerando o fato de que 

há um descolamento de projetos estruturantes e a gestão da mobilidade, é 

observado um grande entrave no alcance de uma mobilidade urbana eficiente. 

A existência de tal descolamento representa um obstáculo para que o 

crescimento metropolitano se dê de maneira ordenada, já que projetos 

estruturantes têm capacidade de direcionar os eixos de expansão, definindo 

novas configurações territoriais e influenciando a distribuição das diversas 

funções urbanas sobre o território. Com as funções distribuídas sem um 

planejamento adequado, os deslocamentos de pessoas e mercadorias tendem 

a ocorrer de forma irracional, impactando negativamente na mobilidade urbana, 
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que, por sua vez, constitui pilar fundamental para um desenvolvimento 

sustentável nas cidades contemporâneas 

Ademais, a própria gestão da mobilidade urbana na Região 

Metropolitana de Natal é desarticulada e frágil. Os municípios elaboram suas 

ferramentas de gestão que, somadas – mas não integradas – norteiam as 

ações de planejamento dos fluxos de pessoas e mercadorias no território 

metropolitano. Uma condição fundamental para que projetos estruturantes 

promovam, de fato, uma mobilidade eficiente é a existência de um ambiente 

metropolitano em que haja governança, com instituições capazes não só de 

realizar planos consistentes, mas de aplicá-los. 

Tal situação retorna à questão crucial para o desenvolvimento das 

grandes cidades brasileiras: planejar o espaço urbano a partir do olhar 

metropolitano. Enquanto as RMs não ganharem evidência nas agendas política 

e social, permitindo que haja o real investimento nessas áreas, o 

desenvolvimento urbano brasileiro será limitado, posto que as grandes cidades 

– centros econômicos em todo o mundo – fazem parte de regiões 

metropolitanas. 

Dispositivos como o Estatuto da Cidade e o a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana surgiram como suporte à gestão das cidades brasileiras, ao 

passo que o recém-instituído Estatuto da Metrópole configurou importante 

passo para regulamentar as RMs e criar condições de ampliar a ação do poder 

público sobre o contexto metropolitano, estimulando o fortalecimento de 

práticas conjuntas. No entanto, as limitações do novo Estatuto são diversas e 

não contribuem para resolver as principais questões expostas, notadamente 

para as grandes metrópoles já consolidadas e com problemas urbanos 

crônicos. 

No caso específico da RMN, tem-se que sua dimensão atual ainda não 

se compara às das grandes metrópoles nacionais, mas abriga um grande 

potencial de expansão a partir, notadamente, dos projetos analisados nesta 

pesquisa. Portanto, cabe aos habitantes questionarem o tipo de cidade que se 

deseja habitar no futuro enquanto o cenário ainda permite definir estratégias a 

curto, médio e longo prazo, o que é praticamente inviável em metrópoles 

saturadas do ponto de vista urbanístico.  
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Um espaço urbano onde qualquer habitante pode se deslocar com 

qualidade, ter acesso às mais diversas áreas da cidade e lograr de um meio 

ambiente saudável, ainda é possível de ser estimulado na Região 

Metropolitana de Natal. A partir do momento que os interesses privados tomam 

inteiramente o comando do desenvolvimento, aproveitando-se do crescente 

desinteresse político e social para com o espaço metropolitano, a liberdade dos 

cidadãos será, indubitavelmente, limitada. Como resultado, a metrópole se 

torna mais global, mas, por outro lado, menos humana. 
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