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RESUMO 

 

A urbanização do final do século XX no Brasil foi marcada por significativas características, a 

começar pelo ritmo bastante acelerado de crescimento das cidades e pela sua abrangência, agora 

mundial. Essas características contribuíram para que este processo se desencadeasse em diversas 

cidades também da região Nordeste, mesmo naquelas onde a industrialização não foi tão 

representativa como na cidade de Natal/RN. Até poucas décadas atrás, o Estado do Rio Grande 

do Norte era exemplo de um estado de economia agrária e população majoritariamente rural, mas 

que vem mudando aceleradamente esse quadro. Natal/RN com uma população que em 1980 era 

de 416.898 habitantes e que 2013 duplicou alcançando a surpreendente marca de 853.929 

habitantes que produziram um altissonante crescimento populacional ao longo das duas ultimas 

décadas materializando fortes influências urbanísticas na cidade através do processo de 

urbanização. Nesse contexto, a Av. Eng. Roberto Freire desempenha um papel fundamental no 

sistema viário da zona do município de Natal, articulando e distribuindo o tráfego local para 

bairros como Capim Macio, Neópolis e cidades vizinhas da região metropolitana como 

Parnamirim, bem como servindo ao tráfego de passagem que se dirige ao bairro de Ponta Negra e 

ao litoral sul do Estado. Diante desse atual ritmo acelerado em que o processo de urbanização 

vem transformando e produzindo o espaço urbano da cidade de Natal/RN, objetivou-se entender 

as espacialidades e materialidades do planejamento urbano, do urbanismo e do processo de 

urbanização na Av. Eng. Roberto Freire/Natal/RN nos últimos 30 anos. Desta forma, a Av. Eng. 

Roberto Freire tornou-se para a pesquisa a base onde se averiguou as materialidades e as 

influências desse processo de urbanização, que está fortemente aliado aos ditames do 

desenvolvimento da atividade turística na cidade de Natal/RN nas últimas duas décadas e que tem 

influências materiais significativas nas práticas espaciais e nos territórios usados dos usuários da 

via. Ao proceder metodologicamente, considerando a legislação pertinente, foi desenvolvido um 

percurso a pé ao longo de toda avenida observando, identificando e fotografando as 

materialidades onde se realizam as práticas espaciais que a caracterizam a as condições de 

mobilidade e circulação de pedestres na realização dos seus respectivos territórios usados. O 

percurso teve início da Feirinha de Ponta Negra (cruzamento da Av. Eng. Roberto Freire com a 

Rua Praia de Tibau) e término no Supermercado Nordestão (cruzamento da BR – 101 com a Rua 

Monte Sinai) 

 

Palavras-chave: Urbanização. Urbanismo. Planejamento urbano. Urbanidade. Avenida 

Engenheiro Roberto Freire. Prática espacial. Território-usado.  
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ABSTRACT 

 

The urbanization of the late twentieth century in Brazil was marked by important features, 

starting with the rapid pace of growth of cities and their scope, now worldwide. In fact, the 

changes that capitalism promoted in several national companies contributed to this process would 

start in several cities also the Northeast, even those where industrialization was not as 

representative as the city of Natal / RN. Until a few decades ago, the State of Rio Grande do 

Norte was an example of a state of agrarian economy and largely rural population, but that is 

changing rapidly this picture. Natal / RN with a population in 1980 was 416,898 inhabitants and 

in 2013 doubled reaching 853,929 inhabitants amazing brand that produced a resounding 

population growth over the last two decades and that materialized strong urban influences in the 

city through the process of urbanization. In this context, Av. Eng. Roberto Freire plays a key role 

in the road system of the city of Natal zone, coordinating and distributing local traffic to 

neighborhoods like grass Soft, Neópolis and surrounding towns of the metropolitan area as 

Paranamirim, as well as serving the through traffic that goes to Ponta Negra and south coast of 

the state. Today, eight out of ten Brazilians live in cities and this concentration of people in these 

urban centers has a number of spatial and urban implications, be they social, economic or 

environmental. Given this current fast pace in the process of urbanization has been transforming 

and producing urban space of the city of Natal / RN aimed to understand the spatiality and 

materiality of urban planning, urban planning and the process of urbanization in Av. Eng. 

Roberto Freire / Natal / RN for 20 years. Thus Av. Eng. Roberto Freire became the basis for 

research where it was established the materiality and the influences of urbanization process that is 

strongly coupled to the dictates of the tourism development in the city of Natal / RN in the last 

two decades and has significant material influences the spatial practices and territories used the 

resident community of engineering system. 

 

Keywords: Urbanization. Urbanism. Urban Planning. Urban behavior. Engineer Roberto Freire 

Avenue / Natal-RN. Practice Space. Territory-used. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A urbanização do final do século XX, no Brasil, foi marcada por importantes 

características, a começar pelo ritmo bastante acelerado de crescimento das cidades e pela sua 

abrangência. Hoje, oito em cada dez brasileiros vivem em cidades e essa concentração de pessoas 

em centros urbanos traz uma série de implicações espaciais e urbanísticas que envolvem aspectos 

de ordem social, econômica, de sistemas de engenharia e ambiental. De fato, as transformações 

que o capitalismo promoveu no território brasileiro contribuíram para que este processo se 

desencadeasse em diversas cidades também da região Nordeste, mesmo naquelas onde a 

industrialização não foi tão representativa como é o caso da cidade de Natal/RN.  

Diante do ritmo acelerado em que o processo de urbanização vem transformando e 

produzindo o espaço urbano  de Natal/RN, o objetivo deste estudo é explicar as espacialidades e 

materialidades do planejamento urbano, do urbanismo e da urbanização na Avenida Engenheiro 

Roberto Freire/Natal/RN, nos últimos 30 anos. Desta forma, a Av. Eng. Roberto Freire tornou-se 

para a pesquisa a base onde se averiguou as materialidades e as influências dessa  urbanização 

que está fortemente aliado aos ditames do desenvolvimento da atividade turística na cidade de 

Natal/RN nas últimas três décadas e que tem influências materiais significativas nas práticas 

espaciais e nos territórios usados da comunidade residente na área afetada por esse sistema de 

engenharia. 

O local foi adotado como tal, porque, historicamente, nas últimas três décadas o 

planejamento urbano de cunho turístico, associado a um urbanismo e a sua urbanização, 

materializaram reestruturações e correções geométricas na Av. Eng. Roberto Freire que não 

priorizaram a adequação e manutenção de seus equipamentos e mobiliários urbanos para 

mobilidade e acessibilidade de pedestres residentes, da mesma forma que priorizaram melhorias 

da avenida para a mobilidade dos automóveis, mostrando evidências que nos indicam 

características espaciais na contemporaneidade dessa urbanização por que passa Natal/RN.  

Ainda observou-se que reestruturações e correções geométricas implementadas na 

avenida priorizando os automóveis e o fluxo turístico, cada vez mais, têm reduzido à adequação e 

manutenção dos equipamentos e mobiliários urbanos usados pelos pedestres. As condições atuais 

das calçadas na Av. Eng. Roberto Freire foram bases materiais fundamentais para pesquisa, 
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fornecendo evidências de como anda as condições desses equipamentos e mobiliários urbanos 

para a comunidade residente. Na medida em que se instituiu como base material, o estudo dos 

usos das calçadas possibilitou perceber processos de produção espacial da avenida na atualidade 

que materializam influências significativas nas práticas espaciais dos indivíduos que usam os 

territórios da Avenida como espaços para caminhada, evidenciando territorialidades 

heterogêneas, que inclui em diferentes interesses e ações da comunidade. 

Nesse sentido, a direção tomada nesse estudo se voltou à perspectiva das práticas 

espaciais, nesse cenário urbano, envolvendo a problematização de aspectos relacionados ao 

planejamento, qualidade dos espaços públicos e a relação entre território usado dos usuários de 

carros versus território usado dos pedestres.  Buscou-se observar e explicar as condições físicas 

das calçadas da Av. Eng. Roberto Freire para analisar se as condições de conservação e 

adequação são condizentes com as normas e leis urbanísticas adotadas pelo município de Natal.  

Desta feita, as questões que envolveram a problemática da pesquisa foram: Como se 

configura a urbanização contemporânea, em Natal-RN, tendo como prisma a Av. Eng. Roberto 

Freire? Como o planejamento urbano, nas duas últimas décadas reestruturou e implantou 

mudanças urbanísticas na Avenida?  Quais influências materiais essas reestruturações produziram 

nas práticas espaciais dos usuários?  Como se encontram as condições materiais de alguns 

equipamentos e mobiliários urbanos de mobilidade para o pedestre, mais especificamente as 

calçadas na Avenida? Como se dão alguns conflitos de mobilidade entre aqueles que utilizam 

avenida com automóveis aqueles que usam as calçadas?     

Para desenvolver as questões levantadas definiu-se como objetivos específicos da 

pesquisa: 

(I) Discutir a de urbanização, urbanismo e planejamento urbano de Natal/RN tendo como 

subsídio a da Av. Eng. Roberto Freire; 

 

(II)  Caracterizar o meio físico da área de estudo da Av. Eng. Roberto Freire, contemplando 

itens como infraestrutura viária, condições de acessos, condições de tráfego de veículos 

e de pedestres, à acessibilidade e mobilidade urbana na via.  

(III)  Analisar Av. Eng. Roberto Freire através de pontuais restruturações urbanísticas e 

correções geométricas nas últimas três décadas, observando e caracterizando o grau de 
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adequação das calçadas e outros equipamentos e mobiliários urbanos da Avenida para 

quem utiliza a via a pé. 

 

 O trabalho teve como apoio teórico autores como: Lefebvre, Harvey; Santos, Choay, 

Souza, Maricato, Esposito, Claval, Ponty, Aguiar, Monbeig, Montagu, Lima, Nobre, Lopes 

Junior, Corrêa, Cruz, Furtado que nos deram aporte para maior aprofundamento e 

instrumentalização dos conceitos chaves da dissertação sendo eles: Urbanização, Urbanismo, 

Planejamento urbano, Avenida Engenheiro Roberto Freire, Prática espacial, Território-usado. Ao 

proceder metodologicamente, considerando a legislação pertinente, foi desenvolvido um percurso 

a pé ao longo de toda Avenida observando, participando, identificando e fotografando as práticas 

espaciais que a caracterizam e as condições de mobilidade e circulação de pedestres na realização 

dos seus respectivos territórios usados. O percurso teve início da Feirinha de Ponta Negra 

(cruzamento da Av. Eng. Roberto Freire com a Rua Praia de Tibau) e término no Supermercado 

Nordestão (cruzamento da BR – 101 com a Rua Monte Sinai). Essa dissertação encontra-se 

estruturada com uma introdução, o delineamento de três capítulos subsequentes, e considerações 

finais. 

 

 O primeiro capítulo intitulado: Primeiros passos: conceituação e caracterização do 

planejamento urbano e seu processo de urbanização em Natal/RN, nas últimas três décadas 

versa sobre a base teórico-metodológica e conceitual do trabalho, na qual se elaborou uma 

discussão conceitual sobre as ações do planejamento urbano de Natal/RN, nas últimas duas 

décadas, e as consequências deste planejamento sobre o urbanismo e sua  respectiva  urbanização 

em, Natal/RN, hoje. Na atualidade, supostamente, não existe o que conhecemos como 

urbanização que não contemple um impacto de ordem ambiental devido à expansão ou 

crescimento da população, ainda que existam urbanizações, mesmo que não seja como regras, 

que estão integradas ao meio aonde são construídas.  

O segundo capítulo Estrada de Ponta Negra - Av. Eng. Roberto Freire: Os efeitos da 

urbanização turística transformando um sistema de engenharia versa sobre aspectos espaço-

temporais da via e as influências do turismo e dos seus programas de desenvolvimento e 

reordenamento territorial na atual configuração da Avenida. Também revelando ambiguidades, 

próprias de uma nova urbanização que fortalece o turismo internacional, calcados em projetos de 

http://queconceito.com.br/populacao
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grande envergadura, financiados por capitais transnacionais, nos quais a tendência a exclusão das 

comunidades locais e impactos marcantes nas práticas espaciais do residente são preocupantes.  

No terceiro capítulo intitulado: Um olhar sobre os desdobramentos espaciais da 

urbanização contemporânea na Av. Eng. Roberto Freire pautou-se em uma análise, 

considerando a caracterização física da via, analisando a infraestrutura viária, caracterizando-a, 

quanto às condições de acessos, condições de tráfego de veículos e de pedestres, assim como 

outros aspectos relacionados com a mobilidade, fluxo automotivo e de pedestres, inclusive as 

condições físicas e operacionais do sistema viário e a identificação da infraestrutura viária. Neste 

capítulo, procedem-se metodologicamente, analisando em nível de adequação que se encontram 

alguns pontos de calçadas e suas atuais condições para a circulação de pedestres. Além da NBR 

9050/2004 (ABNT, 2004), que trata da acessibilidade, mobilidade e adequação das condições 

materiais das edificações, mobiliários e equipamentos urbanos, este item também utiliza como 

parâmetro a Lei Complementar nº 055/2004, que institui o Código de Obras e Edificações do 

Município de Natal (NATAL, 2004), e trata, a nível municipal, das questões referentes aos 

acessos às edificações, dos estacionamentos e das calçadas.  
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1 PRIMEIROS PASSOS: CONCEITUAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO 

PLANEJAMENTO URBANO, URBANISMO E  URBANIZAÇÃO EM NATAL/RN NAS 

DUAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 

 A urbanização é ação ou resultado de urbanizar. O termo urbanizar é polissêmico 

apresenta usos bem diferentes entre si; um dos usos do termo refere-se à construção de casas em 

terrenos delimitados de forma prévia para tal fim e previsto de todos os serviços básicos para que 

sejam habilitados para que as pessoas possam fazer uso do espaço construído.  

Urbanização também é um conceito geográfico que representa o desenvolvimento, 

expansão e configuração das cidades. Neste processo, ocorre a construção de sistemas de 

engenharia que contém: casas, prédios, redes de esgoto, ruas, avenidas, escolas, hospitais, rede 

elétrica, shoppings e suas interconexões (SANTOS 1997). 

A noção de urbanização é variável, porém, está sempre relacionada a aspectos que alteram 

as feições da paisagem, na direção de uma paisagem marcada pela transformação e incorporação 

de objetos construídos. Assim, a urbanização contribui para que se percebam as diferenças 

espaciais quanto aos distintos níveis de engenharia que se acoplam no espaço. Para além dos 

objetos físicos que reconstroem o espaço, outra variável importante diz respeito ao crescimento 

da população. Nesse aspecto, a urbanização ocorre quando a população urbana  cresce em ritmo 

mais acelerado do que a população das áreas rurais.  

O crescimento demográfico das cidades é um elemento que pressiona o espaço urbano na 

direção de ampliação dos sistemas de engenharia responsáveis pela adequação ou não das 

demandas existentes. Os deslocamentos populacionais em direção a cidade, somados ao 

crescimento vegetativo existentes no interior das mesmas, além do crescimento das atividades 

econômicas que delineiam os processos de urbanização que se instauram nos diferentes territórios 

e lugares (SANTOS, 1993). 

A urbanização na atualidade também nos trás visões distorcidas das nossas cidades e 

incredulidade sobre transformações vindouras. Ações e comandos sendo decididos em nível 

global, com significativas influências no local, veloz e com alto teor progressista mais de 

superficial desenvolvimento para o residente. A realização sobre o espaço de um urbanismo e seu 

respectivo processo de urbanização, mediante um controle "local" da parcela técnica da produção 
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e um controle global e remoto da parcela política da produção. Onde a parcela técnica da 

produção permite que as cidades locais ou regionais tenham certo comando sobre a porção de 

território que as rodeia, onde se realiza o trabalho a que presidem. 

No Brasil, a partir de meados dos anos de 1980, o urbanismo e a urbanização estão 

relacionados ao desenvolvimento de sistemas técnicos de engenharia passam por um processo 

acelerado, com forte interferência na configuração territorial.  

A respeito desse tema, Santos elenca: 

Há um desenvolvimento muito grande da configuração territorial. A 

configuração territorial é formada pelo conjunto de sistemas de engenharia que 

o homem vai superpondo à natureza, verdadeiras próteses de maneira a permitir 

que se criem as condições de trabalho próprias de cada época. O 

desenvolvimento da configuração territorial na fase atual vem com um 

desenvolvimento exponencial do sistema de transportes e do sistema de 

telecomunicações e da produção de energia. Outro aspecto importante a levar em 

conta é o enorme desenvolvimento da produção material. A produção material 

brasileira, industrial e agrícola, muda de estrutura; a estrutura da circulação e da 

distribuição muda; a do consumo muda exponencialmente; todos esses dados da 

vida material conhecem transformações extraordinárias, ao mesmo tempo em 

que há disseminação no território dessas novas formas produtivas. Outro dado 

importante a considerar é o desenvolvimento de novas formas econômicas: não 

apenas há um desenvolvimento das formas de produção material, há também 

uma grande expansão das formas de produção não-material da saúde, da 

educação, do lazer, da informação e até mesmo das esperanças. São formas de 

consumo não-material que se disseminam sobre o território (1993, p. 38). 

Esse contexto de mudança é embalado pelo discurso do crescimento econômico que 

reverbera espacialmente na produção de uma psicosfera, tendente a aceitar as novas 

configurações territoriais como exercício da modernidade. Hoje, a modernização e urbanização 

do país e do seu território não são apenas uma preocupação do próprio país, mas tarefa de 

interesse mundial, embora seja a sociedade nacional que deva arcar com esses interesses globais 

(SANTOS, 1993). O equipamento do território nacional é frequentemente financiado com a 

conjunção de recursos nacionais e de recursos externos, na forma de empréstimos e pagamentos 

multilaterais.  

 

2.1 REFLEXÕES ESPACIAIS SOBRE O PLANEJAMENTO, URBANISMO E O PROCESSO 

DE URBANIZAÇÃO DE NATAL/RN A PARTIR DA DÉCADA DE 1980 
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O urbanismo, a urbanização e crescimento da cidade de Natal/RN, desde 1980, vem se 

realizando de forma muito acelerada, devido às transformações ocorridas nas relações de trabalho 

em cidades menores da região metropolitana e zona rural e a forma de expansão do modo de 

produção capitalista em vários setores das atividades secundárias e terciárias, principalmente a 

atividade turística (LIMA, 2001). 

Em Natal/RN, a concentração da população na área urbana dá-se de maneira significativa, 

por falta de trabalho e de condições de sobrevivência nos municípios vizinhos da região 

metropolitana. E esse crescimento provoca vários tipos de problemas devido às consequências do 

crescimento desordenado e descontrolado da cidade. Entre tais problemas podemos observar 

produção de favelas, violência urbana, falta de infraestrutura, desemprego entre outras. 

A Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), foi criada pela lei n 

3.692, de 15 de dezembro 1959 como uma forma de intervenção do Estado na Região Nordeste, 

com o objetivo de promover e coordenar o desenvolvimento da Região (BRASIL, 1959). Sua 

criação resultou da percepção de que, mesmo com o processo de industrialização, crescia a 

diferença entre o Nordeste e o Centro Sul do Brasil sendo necessário, assim, haver uma 

intervenção direta na região, guiada pelo planejamento, entendido como caminho para o 

desenvolvimento para as décadas vindouras (BNB, 2005). 

Essa filosofia de desenvolvimento implementada pela SUDENE, nas décadas seguintes, 

impulsionou investimentos na infra estruturação e reurbanização das principais cidades da região, 

focando no incentivo e desenvolvimento da atividade turística e ainda atraindo capitais internos e 

externos. A cidade de Natal/RN recebeu algumas dessas politicas públicas de expansão e 

restruturação de suas avenidas, rodovias, hipermercados, shoppings e hotéis (BNB, 2005). 

Nesse contexto, destacam-se implementações e restruturações urbanísticas de sistemas de 

engenharia de mobilidade urbana, voltados  para dinamizar a atividade turística em Natal/RN. 

Como exemplos destacam-se, a restruturação da antiga Estrada de Ponta Negra no início dos anos 

oitenta, tornando-se Av. Eng. Roberto Freire, via fundamental para o desenvolvimento e 

mobilidade do fluxo turístico da capital, e, também a construção da Via Costeira, em 1983, que se 

tornou um marco da modernização turística em Natal. Uma avenida litorânea construída em meio 

a uma área de preservação ambiental (o Parque das Dunas) voltada para construção de hotéis de 

grande porte na orla natalense, ligando as praias do centro da cidade, a praia de Ponta Negra, em 

seu extremo sul, suscitando com isso um corredor de hotéis a beira-mar e implementando uma 
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infraestrutura hoteleira com condições significativas de competitividade regional, nacional e 

global (BNB, 2005). 

Com a construção da Via costeira e as reestruturações e correções geométricas 

significativas na Av. Eng. Roberto Freire, criou-se condições ideais para um quadro de mudanças 

urbanísticas que permitiram que esta Avenida se transformasse em o mais importante complexo 

turístico do Estado do Rio Grande do Norte, com sua grande variedade de empreendimentos e 

infraestrutura voltados ao turismo (FURTADO, 2005). 

Esse quadro revigorou-se ainda mais com implementação do “Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte”, intitulado PRODETUR/NE, em sua 

primeira versão, implementada “efetivamente” entre os anos de 1995 à 2002. Tal política pública 

foi resultado do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE) 

(BNB, 2005). 

O PRODETUR se definia como uma política regional de turismo que visa o 

desenvolvimento da atividade na região, através da geração de emprego e renda para os 

municípios envolvidos no setor, onde, consequentemente, atenta-se para a “possibilidade” de 

melhoria da qualidade de vida das populações locais. Para Natal o PRODETUR teve como uma 

de suas principais ações aquelas direcionadas a impulsionar a atividade turística, sendo relevante 

as modificações urbanísticas implementadas na Av. Eng. Roberto Freire, Via Costeira e Praia de 

Ponta Negra (BNB, 2005). 

A perspectiva de planejamento e desenvolvimento voltados essencialmente para o 

alavancamento do turismo em Natal-RN, especificamente, na Av. Eng. Roberto Freire, continha 

elementos importantes em seus discursos, mas fragilidades urbanísticas em parte de suas ações 

como um planejamento urbano e uma urbanização mais preocupada com o bem estar do turista 

do que com o bem estar urbano do indivíduo local. 

Frente a esse quadro de mudanças, o papel dos políticos e gestores do município de Natal 

em busca de reestruturar e corrigir falhas geométricas na Av. Eng. Roberto Freire nas últimas 

duas décadas, foi, justamente, o de viabilizar os interesses do capital, na produção deste espaço 

urbano da cidade, através da criação de infraestrutura turística, apoio e financiamento indireto de 

empresas e a promoção dos atrativos locais para o turismo internacional (BNB, 2005). Assim 

sendo, o espaço da Av. Eng. Roberto Freire produzido por estas ações foi um espaço produzido 

capitalisticamente, com fins turísticos e com um pífio fim social na perspectiva do residente, isso 
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nos leva a refletir como andam as territorialidades do morador, do indivíduo autóctone, de quem 

vive a experiência interior desse espaço construído em uma escala intra-urbana?  

Nessa nova lógica de produção e organização do espaço urbano natalense, no qual o 

turismo é a condição ímpar para o desenvolvimento econômico, fica evidente que, a manutenção 

das territorialidades existentes no local requer um diálogo com as transformações em curso, o que 

supõe intervenções urbanas que atendam a demanda daqueles que transitam na cidade por três ou 

quatro dias na cidade, geralmente com carro e dificilmente a pé; mas também, daqueles que tem 

nesse espaço o chão de todos os dias, com suas práticas, desejos e entraves.   

No dizer de Maricato,  

A este tipo de planejamento ideológico que apenas interessa incidir, sobre a 

“cidade legal”, restando então o título do seu texto, “as ideias fora do lugar e o 

lugar fora das ideias”, ou seja, que o PRODETUR/RN I esteve relativamente 

fora dos interesses sociais e voltados aos interesses capitais da classe investidora 

no turismo (2000, p. 30). 

Na cidade do Natal/RN, focado na Av. Eng. Roberto Freire a sinergia entre urbanização e 

globalização invade o horizonte econômico, político, social e territorial do seu espaço urbano. 

Pautado em uma urbanização que pretende projetar a cidade a patamares de uma modernização 

de alcance global, governos empreendem intermináveis e perigosas reformas, até então, nem 

imaginadas. Essa perspectiva constitui o núcleo de um novo ordenamento e dinâmicas territoriais, 

sinal de reconhecimento recíproco das elites do poder do mundo comtemporâneo. Que pretendem 

“representar” de modo homôgeneo toda humanidade, seu futuro, seu passado histórico 

reavaliado: “a produção do espaço urbano globalizado, nova iniciação aos mistérios do poder”. 

Gente de esquerda ou de direita pode se satisfazer com ela (VERGAPOULOS, 2005).  

A urbanização em parceiria com a globalização serve de suporte teórico para explicar as 

fragmentações e diferenciações sentidas por parte da sociedade natalense, o arrefecimento das 

economias e desestabilização do sistema local e mundial e uma nova reestruturação urbana do 

mundo comtemporâneo. A atual urbanização materializada na Av. Eng. Roberto Freire, está 

atrelado a uma geografia multifacetada, para exemplificar o advento de um novo regime de 

acumulação capitalista flexível, tensamente baseado num arranjo territorial global restaurador, 

instavelmente ligado ao tecido cultural local comtemporâneo (HARVEY, 2005). 
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Mais importante do que analisar as formas e os níveis dessa articulação é saber em função 

de que ordem sociopolítica ela foi construída. Os atuais processos de urbanização que passa a Av. 

Eng. Roberto Freire se ancoram em um regime da produção do espaço global, intensificado por 

processos globalizantes, em função da relativa homogeneização promovida pelo urbanismo e sua 

forte urbanização baseados em um planejamento urbano ideológico e mercantil.  

Se o Estado através desse modelo de planejamento urbano de influências mercadológicas 

e globais, engajado no desenvolvimento de uma urbanização de cunho turístico, que não fornece 

condições adequadas para o indivíduo residente local desempenhar satisfatoriamente suas 

práticas espaciais cotidianas, inevitavelmente este tentará ordenar e usar esses territórios 

inadequados a sua maneira de acordo com suas necessidades.  

No bojo desse contexto, está a noção de território usado que para Santos: 

Constitui-se como um todo complexo onde se tece uma trama de relações 

complementares e conflitantes, centro difusor de potências criativas e singulares, 

que congregam valores conservados e multiplicados, para ajudar as 

sociabilidades locais diante do vigente paradigma global de urbanização que 

órbita em torno das relações de poder. Daí o vigor do conceito convidando a 

pensar processualmente as relações estabelecidas entre o individuo, a prática 

socioespacial e o território usado (1994, p 27). 

Essa categoria é caracterizada pela luta dos indivíduos pela ampla reestruturação das 

organizações sociais e foco de resistência contra um “planejamento mercadófilo” que deslegitima 

as instituições, enfraquece as premissas urbanísticas essenciais de bem estar urbano e deteriora os 

movimentos sociais (SOUZA, 2004). Os planejadores deveriam buscar melhor entender como os 

indivíduos praticam seus territórios usados na escala intra-urbana cotidianamente, para que essa 

imersão em uma escala mais aguda lhes sirva como ferramenta de expressiva importância para 

diagnosticarem com maior precisão problemas que assolam e dificultam a realização das práticas 

espaciais dos usuários no espaço público da Av. Eng. Roberto Freire.  

Esse planejamento “mercadófilo”, desconectado do social e da diversidade do espaço 

vivido, significa o rompimento como poder de regulação do Estado, que ainda era hegemônico 

nos anos 1970 em Natal/RN e a tentativa de deixar de domesticar ou disciplinar o capital para, 

em sentido contrário, melhor ajustá-lo aos seus interesses, inclusive imediatos, conforme expõe 

Souza (2004) citando Le Corbusier: “Nessa luta, desigual, o interesse privado triunfa o mais das 

vezes, assegurando o sucesso dos mais fortes em detrimento dos fracos”.  
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Essa forma de planejamento serve como ataques conservadores contra um planejamento 

mais regulatório, devido o enfraquecimento das ações reguladoras do Estado vigente nas últimas 

décadas. Como decorrência disto, têm-se uma série de estratégias que vêm ganhando terreno às 

suas custas, a começar pelo o que se está chamando de perspectivas “mercadófilas” (SOUZA, 

2004).  

O PRODETUR/RN, por exemplo, preconizava uma  urbanização, planejado para o 

mercado e urbanização turística, aumentando a especulação imobiliária interna, o 

desordenamento no uso e ocupação do solo, problemas ambientais diversos, aumento na taxa de 

imposto para as populações locais e rearranjo precipitado das atividades produtivas (CRUZ, 

1999).  

O PRODETUR/RN ainda apresentava discursos e ações que revelavam ambiguidade de 

propósitos caso comparado com algumas diretrizes para o turismo nacional interno, uma vez que 

tal política pública esteve voltada para o fortalecimento do turismo receptivo internacional, 

calcado em projetos de implementação e reestruturação urbanística de grande envergadura como 

a Via Costeira e Av. Eng. Roberto Freire (modelo mexicano), financiados por capitais 

transnacionais, nos quais a tendência à exclusão das comunidades locais é preocupante até hoje.   

Ainda houve a elevação do custo de vida das populações de localidades receptoras, o 

incremento do processo inflacionário, a segregação de residentes mediante a criação de territórios 

eminentemente turísticos, sendo que estes são apenas alguns dos aspectos negativos que o 

PRODETUR/RN não cita em seus discursos apresentados superficial e positivamente. As 

restruturações e correções geométricas materializadas na Av. Eng. Roberto Freire pelos 

investimentos do PRODETUR/RN demonstram clara tendência a criação de territórios turísticos 

isolados, desconectados dos respectivos contextos locais. Tais territórios segregados/segregantes 

constituem-se em sérias evidências do lado perverso e elitista de um planejamento de mercado 

sem preocupação com a base local (RODRIGUES, 1999). 

Cada vez mais as pessoas organizam seu significado não só em torno do que fazem, mas 

com base no que elas são ou acreditam que são. Enquanto isso a urbanização na, atualidade em 

Natal/RN, mais especificamente na Av. Eng. Roberto Freire, conecta e desconectam territórios 

usados dos indivíduos, de acordo com sua pertinência na realização dos objetivos processados 

globalmente, em um fluxo contínuo de decisões estratégicas.  
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Segue-se, então, uma divisão fundamental entre o instrumentalismo universal e as 

identidades particularistas historicamente enraizadas. Nesse contexto, os eventos da globalização 

e os eventos de uma urbanização acelerada favorecem a proliferação de outros usos dos 

territórios. Os territórios usados e os lugares, aliás, definem-se como funcionalização do mundo é 

e por eles que o espaço é percebido empiricamente (SANTOS, 1997). 

O recurso total do mundo ou de um país quer seja o capital, a população, a força de 

trabalho ou excedente, divide-se pelo movimento da totalidade, através da divisão de trabalho e 

na forma de eventos. A cada momento histórico, tais recursos são distribuídos de diferentes 

maneiras e velocidades distintas e localmente combinados, o que acarreta uma diferenciação no 

interior do espaço total e confere a cada território ou lugar sua especificidade e definição 

particular (SANTOS, 1997). 

A noção de território usado também possui uma segunda natureza e esta figura nas 

relações sociais globais de produção. As coêrencias da ordem espacial controlam as contradições 

inerentes ao capitalismo, em benefício dos interesses predominantes na sociedade. Portanto, o 

capitalismo enquanto modo de produção global sobreviveu, em parte, por seu uso das 

territorialidades mais íntimas como reforçador daquelas relações sociais necessárias a está 

sobrevivência.  

Em suma as propriedades dialéticas das práticas espaciais e as relações territorias se 

articulam com as propriedades exteriorizadas do modo de produção em inúmeros níveis. Essa 

visão é significativamente ignorada pelos planejadores, economistas e políticos – os quais 

reduzem as propiedades do território usado apenas ao ambiente construído. Portanto a questão do 

controle sobre as relações, o design e morfologias urbanas, tem para sociedade a mesma 

importância revolucionária pela luta pelo controle de outros meios de produção, tanto com as 

relações de posse dos territórios, pertencimento, quanto com a exteriorização material – isto é o 

território usado (SANTOS, 1994). 

O planejamento urbano do município de Natal/RN com suas políticas de urbanização e 

ordenamento territorial de cunho global e suas significativas influências sob a Av. Eng. Roberto 

Freire designam um acontecer hierárquico, resultante das ordens e das informações provenientes 

de um centro urbano e realizando-se em outro, como trabalho. É a outra cara do sistema urbano. 

Não é que haja um comandando o outro, senão como metáfora. Mas os limites à escolha de 
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comportamentos num território podem ser devidos a interesses globais sediados em outros 

territórios.  

Esse acontecer hierárquico cria em cidades como Natal-RN, mais claramente na Av. Eng. 

Roberto Freire verticalidades que são pontos no espaço que separados uns dos outros, asseguram 

o funcionamento global da sociedade urbana e da economia. Esses são os novos processos que 

regem a urbanização atual do município de Natal e da Avenida, esses são os novos recortes 

territoriais na era da globalização.  Mas o acontecer hierárquico dialeticamente, também deixa 

vestígios de horizontalidades que são extensões formadas de pontos se que se agregam sem 

descontinuidade (SANTOS, 1993). 

A verticalidade cria interdependências, tanto mais numerosas e atuantes quanto maiores as 

necessidades de cooperação entre os territórios, que criam uma “nova geografia flexível dos 

fluxos dos produtos” criando um “sistema de produção global”, a partir de suportes territoriais 

largamente redistribuídos e que asseguram a coesão do processo produtivo. A globalização 

impacta vigorosamente as esferas econômicas, social, política e cultural, mas é a organização 

espacial urbana realizada pelo urbanismo e sua urbanização que tanto reflete como condiciona 

essas esferas (SANTOS, 1997). 

Em outras palavras, a urbanização contemporânea em Natal-RN, manifestada na Av. Eng. 

Roberto Freire, impacta, ainda que desigualmente, as formas, funções e os agentes sociais, 

alterando-os em maior ou menor grau. Trata-se de reestruturações espaciais que se manifestam, 

na recriação das diferenças entre os centros urbanos globais e os centros urbanos locais como 

Natal-RN, uma constante relação dialética entre as verticalidades e horizontalidades. 

Nesse contexto, as verticalidades dão forte vazão às intenções e ações do planejamento 

“mercadófilo” na Av. Eng. Roberto Freire, transformando as horizontalidades, e de forte 

influência na não realização ou na precariedade do cumprimento das premissas básicas do 

planejamento regulatório do município, que deveriam ser cumpridos devidamente; pensados e 

implantados de acordo com as necessidades horizontais e reais dos usuários autóctones e 

praticantes do mais variados territórios usados na avenida. 

As verticalidades, pensadas e programadas segundo uma perspectiva global, criam e 

reestruturaram inúmeros territórios usados na cidade de Natal. Trata-se, de um urbano local 

impactado pelas relações verticais oriundas da globalização, na qual cada centro, por minúsculo 

que seja, participa, ainda que não exclusivamente, de um ou mais circuitos espaciais de produção, 
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produzindo, distribuindo ou apenas consumindo bens, serviços e informações que 

crescentemente, circulam por meio da efetiva e acelerada dinâmica urbana global.  

O planejamento urbano natalense e nas  reestruturações e correções geométricas na Av. 

Eng. Roberto Freire nas últimas duas décadas, tem sido executados através de fortes tendências e 

articulações políticas verticais e aceleradas, consequência da fragilidade técnica das construtoras 

locais para planejar, executar e gerir gigantescos e complexos projetos de engenharia. O estado 

do Rio Grande do Norte e a Prefeitura municipal de Natal abrem seus editais e processos 

licitatórios eminentemente para construtoras e empreiteiras nacionais que recebem investimentos 

do mesmo quilate de empresas multinacionais como: Odebrecht, Galvão engenharia Ltda., 

Queiroz Galvão, OAS em detrimento de construtoras e empreiteiras locais. 

Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, Mendes Junior, Engevix, Iesa, Galvão Engenharia e 

Queiroz Galvão, juntas estas empresas, são responsáveis pelas principais obras do país nos 

últimos vinte anos, tendo como principal investidor o Banco Nacional de investimentos- BNDES 

e o capital privado nacional e internacional (FURTADO, 2005). 

Segundo o jornal Estadão de São Paulo em reportagem do dia 14 de dezembro de 2014, 

intitulada: “ajustes nas contas públicas e Lava Jato devem travar obras de infraestrutura” diz que 

na empreiteira Mendes Junior 75% dos contratos eram públicos, na Galvão Engenharia 69%, e na 

Queiroz Galvão 53%. Já na Odebrecht, OAS e Camargo Corrêa, boa parte das receitas vem da 

iniciativa privada. O setor fechou o ano passado com o investimento 4,4% do PIB (PEREIRA, 

2014). 

A Queiroz Galvão e Andrade Gutierrez viram pagamentos feitos pelo Governo Federal na 

faixa de 244 milhões de reais em 2014; já a empreiteira Andrade Gutierrez foi ainda maior: em 

vez dos 250 milhões recebidos em 2012, a empreiteira recebeu 300 milhões em 2013. As contas 

também foram positivas para a OAS e para a Camargo Corrêa, com o total pago de 82 milhões 

em 2014; já a Camargo Corrêa, embora ainda seja a segunda empreiteira que mais recebeu 

dinheiro do governo em 2014, viu seus pagamentos diminuírem de 592 milhões de reais em 2013 

para 459 milhões de reais no ano passado, esses valores são apenas dos pagamentos diretos a 

cada empreiteira, sem considerar os consórcios (PEREIRA, 2014). 

Essas empreiteiras que atuaram nas duas últimas Três décadas na criação da Via Costeira 

e na restruturação da Av. Eng. Roberto Freire, colaboraram efetivamente na materialização de um 

planejamento “mercadófilo” ideológico, que desenvolveu regimes de contratação de construtoras 
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via editais e processos licitatórios, que exigem prazos bastante reduzidos para finalização e 

conclusão de obras monumentais na data limite de 24 meses.  

Essa surpreendente agilidade e velocidade compulsória para conclusão de obras 

extremamente complexas e laboriosas de infraestrutura turística na cidade do Natal/RN, em 

especial na Av. Eng. Roberto Freire, acabam fragilizando as premissas de um planejamento uma 

urbanização condizente com a real necessidade dos residentes e não só do turista. Como também 

fragilizam ações básicas de comunicação e mobilização social, previstas por lei pelos órgãos de 

meio ambiente para instalação e operação de quaisquer obras e empreendimentos urbanos.  

Atualmente, observa-se um dinâmico ritmo na produção espacial da Av. Eng. Roberto 

Freire, que se vincula ,em parte, a esse modelo de urbanismo e de urbanização que se globaliza 

aceleradamente. Algo diferente se instaura no tecido da avenida, que se desdobra em dinâmicos 

processos de produção do espaço e em práticas espaciais produtoras de territórios usados que 

deveriam ser melhor analisados pelas empreiteiras e o Estado nos estudos de impacto ambiental 

para se repensar políticas de ordenamento territorial mais universais e humanas.  

Este foi o cenário que motivou e auxiliou a pesquisa na explicação de como se configura o 

processo de urbanização em Natal-RN na atualidade, através do prisma das reestruturações e 

correções geométricas realizadas em um sistema de engenharia, mais especificamente na Av. 

Eng. Roberto Freire nas duas últimas décadas. Fruto de um planejamento urbano “mercadófilo” 

de fortes influências globais, que influenciam localmente na prática espacial dos indivíduos e 

,mais especificamente, no praticar dos seus territórios usados no cotidiano da Avenida. 

Nesse contexto Lefebvre diz: 

A prática espacial de uma sociedade secreta seu espaço, ela o põe e o supõe, 

numa interação dialética: ela produz lenta e seguramente, dominando-o e dele se 

apropriando. Para analise, a prática espacial de uma sociedade é descoberta 

decifrando seu espaço (2000, p. 34). 

Cabe aos grandes centros urbanos decidir sobre significativas configurações e 

ordenamentos territoriais, e produção dos espaços urbanos menores (PEDRAZZINE, 2007). Está 

urbanização contemporânea, em Natal-RN, que tem na Av. Eng. Roberto Freire como um dos 

seus principais desdobramentos técnicos e que recorre a outros sistemas técnicos que aceleram a 

implantação dos seus discutíveis sistemas de engenharia, não segue seu curso sem exercer forte 

influência sobre a produção dos territórios, sobre os usos de suas topografias e sobre as práticas 
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espaciais que seus habitantes realizam, e que geralmente acarretam significativos problemas para 

seus citadinos. A pesquisa constatou esses impactos através da precária situação que se 

encontram cerca de 90% das calçadas da Avenida Engenheiro Robert Freire que dificultam e, em 

alguns trechos de calçada, até mesmo, impedem a passagem dos pedestres, cadeirantes, cliclistas 

e carrinhos de bebê. 

A aceleração da  urbanização na Avenida impôs novos ritmos ao deslocamento dos corpos 

e ao transporte das ideias, mas, também, acrescentou novos itens à história da cidade e territórios. 

A aceleração da urbanização contemporânea é por isso mesmo, um resultado também da 

banalização da invenção, do perecimento prematuro dos engenhos e de sua sucessão alucinante. 

São, na verdade, acelerações superpostas, concomitantes, as que hoje assistimos. Daí a sensação 

de um presente efêmero (SANTOS, 1994). 

O planejamento e a urbanização preconizados pelos planejadores de Natal/RN nas últimas 

três décadas, operaram um urbanismo sob a Av. Eng. Roberto Freire que está intimamente ligado 

a uma acentuada e acelerada especialização técnica da produção espacial global. Essa 

especialização técnica global é incorporada pelos centros urbanos, como Natal e sentida 

significativamente pelos indivíduos que praticam as calçadas como seus territórios usados na Av. 

Eng. Roberto Freire, e ditam os novos ritmos de reconfiguração das fronteiras usuais do território 

e do tempo, produzindo uma relação global exacerbada e ilusória. Ilusória, porque pauta-se na 

melhoria da Avenida para os turistas, alegando-se que as melhorias são equivalentes para o 

residente que usa as calçadas da Avenida. 

Segundo Lefebvre: 

A arquitetura e o urbanismo contemporâneos encobrem essa gigantesca 

operação. Eles dissimulam os traços fundamentais da cidade, seu sentido e 

finalidade. Eles ocultam, sob uma aparência positiva, humanista, tecnológica, a 

estratégia capitalista: o domínio do espaço (2000, p.18). 

As características técnicas e morfológicas de grande parte das capitais brasileiras, como 

Natal, sofreram forte influência do urbanismo modernista. Predominantemente funcional, 

concentrado em planos urbanos de larga escala, de alcance metropolitano, tecnologicamente 

racional e nem tão eficiente, sustentado por uma arquitetura um tanto quanto despojada, e que, ao 

longo do século XX, teve como pretensão a universalidade científica. No século XXI, a 
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especialização das técnicas de produção do espaço em cidades nacionais centrais, á sinais 

contundentes dessas influências na forma de planejar e urbanizar. 

Nas últimas duas décadas a urbanização natalense, sinaliza nitididamente através da 

implantação e restruturação de sistemas de engenharia de larga escala e alcançe metropolitano, 

principalmente no que diz respeito à implantação de infraestruturas tecnologicamente racionais 

em detrimento de usos mais familiarizados e específicos dos territórios.  

Por mais que a intenção da urbanização pareça ser de homogeinezar a cidade e os 

territórios, através da implantação e restruturação de sistemas técnicos de engenharia de larga 

escala pradronizados, nos parece que o mais evidente é a diferenciação (SPOSITO, 2000). 

Para Santos (1994) o meio ambiente construído se diferencia pela carga maior ou menor 

de ciência, tecnologia e informação, segundo regiões e lugares, sendo que o artifício tende a se 

sobrepor e substituir a natureza. É desse modo que o espaço humano reveste hoje maiores 

diferenciações e disparidades, na aparência, nas estruturas ocultas e no uso.  

Segundo Harvey:  

A cidade contemporânea delineia uma transformação por trazer uma nova 

concepção de sociedade incluída na categoria de “tecido social urbano”, que 

mistura formas dentro de uma visão fragmentária”. O espaço, nesse sentido, 

deixa de ser visto como algo a ser moldado para ser entendido como um espaço 

com objetivos compostos de princípios estéticos que se sobrepõem a proposições 

sociais. 

O pós-modernismo(alta-modernidade, modernidade-tardia, hiper-modernidade) 

procura de todas as formas, dentro da proposição de urbanismo-urbanização, 

descobrir maneiras de manifestar uma estética da unidade, o que de outro lado 

pode resultar em problemas, pois os grupos urbanos apresentam também 

diferentes “[...] culturas de gostos [...] (2004, p. 45). 

 

Processos de urbanização e reestruturação realizados na Av. Eng. Roberto Freire nas três 

últimas décadas deixaram significativos resquíscios de fragmentação socio-espacial, como 

abismo que se criou entre as melhorias dos equipamentos e mobiliários urbanos para quem 

prática a Avenida de carro e quem usa as calçadas cotidianamente a pé. Resultado de um 

planejamento ineficaz regído pela implantação cada vez mais veloz e de larga escala de 

infraestrutura  inadequadas que não  condizem com a realidades dos praticantes e usuários das 

calçadas da Avenida 

As cidades na contemporaneidade caracterizam-se essencialmente pela descontinuidade 

do tecido urbano e por uma especialização das técnicas de produção do espaço que permitem uma 

abertura nunca antes vista da retícula urbana e que contribui para outras formas de controle e 



29 
 

 

agenciamento dos territórios (PREVOT, 2001), desrespeitando os diferentes gostos culturais e as 

práticas espaciais cotidianas subjetivas dos individuos, imersos em seus respectivos territórios 

usados.  

Um dos efeitos mais latentes  da urbanização é o de diferenciação socioespacial. Sua 

fragmentação é dada pela perda de unidade dos territórios usados urbanos, divididos e cada vez 

mais afastados. As possibilidades de se analisar a diferenciação sócio-espacial são múltiplas e 

complementares entre si. É possível considerá-la em suas temporalidades, em sua dimensão 

conflitiva, em suas relações com políticas públicas e por intermédio de suas representações 

sociais. As leituras econômicas a respeito da diferenciação sócio-espacial são inúmeras. No 

contexto da pesquisa, o conceito foi considerado em termos de suas relações com a escala e em 

conexão com as práticas espaciais (CORRÊA, 1992). 

Um planejamento mercadófilo em detrimento de um planejamento mais humanistico e 

embuído de justiça social escancarou as janelas para os incentivos e investimentos do capital, 

com função de impulsionar o crescimento e acelerar a urbanização na Av. Eng. Roberto Freire 

Mas que nem tão efetivos assim, se transformaram em produtores de significativos traços de 

fragmentação territorial na Avenida. 

Através de análise impírica constatou-se que na Avenida, em mais da metade dos 4,1 km 

de sua extensão, parte significativa das infraestruturas, equipamentos e mobiliários urbanos de 

mobilidade, acessibilidade, sinalização e laser; como calçadão, calçadas, faixas de pedestre, 

passarelas, rebaixamento da guia para travessia (pedestre, cadeirante e carrinho de bebe), rampas, 

bancos, paradas de ônibus) (ABNT NBR 9050) tornaram-se morfologias simbólicas, de baixa 

funcionalidade e efetividade e que poderiam ter trazido melhorias territóriais necessárias, se 

tivessem sido planejadas de forma a atender primeiramente aos indivíduos que praticam os 

territórios usados da Avenida e ,subsequentemente, o turista, seguindo um plano de urbanização 

uno, integrador, multifuncional e sistemático.  

Essa aceleração no desenvolvimento e produção do espaço urbano natalense, sobre a 

égide do capitalismo comtemporâneo nas últimas duas décadas, fez com que a Secretaria da 

Infraestrutura do Rio Grande do Norte (SIN/RN) e orgãos de urbanismo e meio ambiente do 

município de Natal, através da iniciativa privada, materializassem e restruturassemm sistemas de 

engenharia mais preocupados com a contínua reproduçao e circulação do capital do que com o 
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bem estar do residente local, fragilizando questões basilares de urbanidade, direito a cidade e 

cidadania, elementos essências do urbanismo.  

Em parecer técnico emitido em doze de setembro de 2011 pela SIN/RN, acerca do 

processo 156829/2011-6 e contrato de número 052/2010-SIN que regia um aditivo finaceiro para 

a Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Melhorias da Circulação a Av. Eng. 

Roberto Freire, parte integrante das obras de melhorias viárias da cidadade do Natal/RN, em face 

da construção do complexo esportivo Arena das Dunas. 

No dia 29 de julho de 2011, a empreiteira e construtora pernambucana Thenge Engenharia 

Ltda, contratada para elaboração do Projeto Executivo em tela, protocolou solicitação de 

adiantamento de valor de quase um milhão de reais para excução dos serviços, alegando que a 

nova etapa de execução ficaria mais cara, pois necessita de mais serviços do que os contratados 

inicialmente. 

O escopo dos serviços era solucionar 3 (três) interferências pontuais na Avenida sendo 

eles: 

1) Entrocamento com Avenida Ayrton Senna; 

2) Entrocamento com a Rua missionáro Gunnar Vingren; 

3) Entroncamento com a Via Costeira (RN-301). 

 

 Ao iniciar os estudos de tráfego, a contratada verificou somente depois das avaliações 

pré-eliminares que além dos trechos destacados, havia outros pontos de interferência que 

mereciam ser estudados, pois tinham influências na circulação de veiculos ao longo da via. Dessa 

forma, os estudos de tráfego foram desenvolvidos e apontaram para o aumento da capacidade da 

via. Conforme indicaram os estudos no Relatório de andamento número 02, o nível de serviço da 

via, no seu segmento mais carregado, é atualmente classificado como “E”, que representa a via 

operando no máximo de sua capacidade, próxima ao colapso, que seria nível “F”. Neste estudo 

constatou-se que obras pontuais e framgentárias, executadas somente nos três entrocamentos 

destacados, acarretariam grande investimento finaceiro, meses de transtornos psicológicos e 

comportamentais a população que se serve com carro da Av. Eng. Roberto Freire e das vias 

alternativas a ela. Os níveis de serviços ,praticamente, não seriam alterados e os usuários de 

veículos continuariam a enfrentar dificuldades para praticar e circular na rodovia. 
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A partir dessa constatação, os estudos passaram a ter como objetivo o aumento da 

capacidade da via com soluções eminetemente direcionadas para os veículos em detrimento de 

soluções que também contemplassem as práticas espaciais dos pedestres  nos principais 

entrocamentos da avenida. 

Acreditando ter chegado a um “bom” resultado, a SIN/RN resolveu apresentar o projeto 

aos orgãos envolvidos com o tema tráfego/trânsito/infraestrutura viária da cidade do Natal/RN e 

convidou orgãos e entidades das esferas federal, estadual e municipal para uma reunião de 

trabalho, que foi realizada no dia 13 de julho de 2011, no auditório da Secretaria da 

Administração. No evento estavam presentes representantes dos seguintes orgãos/entidades: 

 Departamento Nacional de Infraestruturade transportes (DNIT) Superintendência 

Regional do DNIT no RN; 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); 

 Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN); 

 Departamento Estadual de estradase Rodagem do Rio Grande do Norte (DER); 

 Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN); 

 SIN; 

 Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (SEMOB); 

 Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB); 

 Secretaria de Obras Públicas e Infraestrutura de Natal (SEMOPI). 

O projeto foi apresentado pelos técnicos da empreitera contratada e da SIN, sendo em 

seguida  aberta discussão, com a participação de todos os presentes. Com uma fraca aceitação 

onde as principais ressalvas e críticas foram: 

 Ausência de priorização de transporte coletivo; 

 Não contemplação de ciclovias;  

 Existência de segmentos da via que não sofreriam intervenção e que, em consequência da 

manutenção da capacidade de tráfego atual, seriam os novos gargalos da via; 

 Melhoria e modernização das calçadas.  

Mesmo diante de uma questionável aceitação do estudo a fiscalização da SIN entendeu 

que o projeto a ser desenvolvido era a solução mais viável para Av. Eng. Roberto Freire, pois é a 

única que tornava a via sustentável, justificando os transtornos durante a execução das obras, 



32 
 

 

apresentando um resultado condizente com o valor do investimento e “atendendo a expectativa da 

população”.  

Então a SIN foi favorável à concessão do aditivo de valor pleiteado pela Thenge 

Engenharia Ltda, no valor de R$ 475.008,62 (quatrocentos e setenta e cinco mil, oito reais e 

sessenta e dois centavos). No final de 2011 a SIN comunicou o Ministério das Cidades que o 

projeto tinha passado por alterações e passaria custar 220 milhões.  

A partir deste momento a SIN buscou estratégias angariar recurso, mas o ministério da 

cidade ressaltou que existia um projeto de contrapartida para as obras do PAC, chamado 

Contrapartida PAC (CPAC).  A contrapartida necessária para completar o recurso do 

financiamento, foi viabilizada pelo Estado do Rio Grande do Norte atingindo R$  220 milhões 

necessários para realização do empreendimento (FLAMARION, 2014).  

No dia 6 de setembro de 2012, foi realizada a primeira audiência pública para 

apresentação do projeto de engenharia das obras de mobilidade urbana de reestruturação da 

Avenida Eng. Roberto Freire – RN 063. Para essa audiência, foi criado um regulamento aplicável 

para apresentação do projeto de engenharia por parte da SIN à população. O roteiro da audiência 

foi: recepção dos convidados, solenidade de abertura, apresentação do projeto, debates e 

encerramento.  

A finalização dos tramites necessários para repasse dos recursos por parte do governo 

federal foi realizado e no final do mesmo ano de 2012, a SIN chegou a um consenso  acerca do 

orçamento. A SIN conclui que era estratégico fazer uso do Regime Diferenciado de Contratação 

(RDC) para contratar as obras da Av. Eng. Roberto Freire, pois possuíam um projeto executivo. 

O RDC é um regime que foi criado como um regime de exceção, pois existe a lei 8.866 que é a 

lei de contração do serviço público e essa foi uma forma de viabilizar grandes obras para 

megaeventos.  

No início de 2013, o empreendimento da Av. Engenheiro Roberto Freire saiu da Matriz de 

Responsabilidade da Copa e passou a ser obra do PAC, e dentro do PAC/RDC, existem diversas 

modalidades de contratação, a SIN escolheu a contratação integrada.  

Em fevereiro de 2013 foi lançada outra licitação, e a Galvão Engenharia S.A venceu, 

sendo contratada por 259 milhões. Em sua proposta de execução, a empresa apresentou algumas 

alternativas tecnológicas distintas da Thenge e também apresentou algumas inovações nem tão 

eficientes assim. 
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Diante deste cenário concluímos que o desenvolvimento da Avenida Eng. Roberto Freire 

ao longo do tempo, tem mostrado que, o fator cênico aliado à difusão de um mercado imobiliário 

e um dinâmico processo de construção civil fomentador do turismo, encontra-se como um dos 

grandes motivos de transformação arquitetônica, urbanística e ambiental da via. Hoje com a nova 

tentativa de restruturação da via; o que haverá no decorrer da avenida é a diversidade de usos que 

caracterizarão uma supervalorização fundiária e novas centralidades.  

Constatou-se também que as reestruturações urbanísticas e correções geométricas 

pontuais nas últimas duas décadas reforçaram em demasiado, o uso da via pelos carros em 

detrimento da adequação e melhoria equivalente aos territórios usados pelo pedestre, que sofre 

com a baixa funcionalidade e a precariedade dos equipamentos e mobiliários urbanos atuais 

principalmente as calçadas, faixas e passarela. Encontramos nas calçadas indícios na Avenida que 

passaram a equivaler a sua deteriorização, pois o Estado deveria ser um facilitador de uma 

urbanização mais humanista, com níveis mais altos de urbanidade, bem estar e que também 

estejam atentas as práticas espacias dos microgrupos nos seus respectivos territorios usados. Mas 

o que parece e que os gestores, intelectuais e técnicos do urbano, desde os anos noventa estão 

mais fortemente impenhados na iniciativa de “esfacelar o espaço público”, apoiada amplamente e 

pela parceiria entre os poderes locais e globais (PEDRAZZINE, 2007). 
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3 ESTRADA DE PONTA NEGRA - AV. ENG. ROBERTO FREIRE: O PROCESSO DE 

URBANIZAÇÃO TURÍSTICA TRANSFORMANDO UM SISTEMA DE ENGENHARIA: 

 

3.1 DESDOBRAMENTOS E EFEITOS DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO TURÍSTICA 

SOBRE UM SISTEMA DE ENGENHARIA 

 

Natal é um município brasileiro, capital do estado do Rio Grande do Norte. Pertence à 

Mesorregião do Leste Potiguar e à Microrregião de Natal. Com uma área de 167,263 km², é a 

segunda capital brasileira com a menor área territorial (maior apenas que Vitória), fazendo desta 

a sexta maior capital do país em densidade populacional, distando 2.507quilômetros de Brasília, a 

capital nacional. De acordo com a estimativa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2012, sua população é de 853.929 habitantes, sendo o décimo nono 

município mais populoso do país (IBGE, 2012).  

Sua região metropolitana, formada por Natal e outros nove municípios do Rio Grande do 

Norte, possui uma população de quase 1,5 milhões de habitantes, formando a quarta maior 

aglomeração urbana do Nordeste. No contexto espacial de sua Região Metropolitana, Natal 

assume uma importância de grande expressão, por ser o lugar em que se consegue manter 

maiores percentuais de ocupação da População Economicamente Ativa (PEA), seguido apenas 

por Parnamirim (IBGE, 2012). 

Natal classificada como Capital Regional compõe a gama de 70 centros que, como as 

metrópoles, também se relacionam com o estrato superior da rede urbana. Com capacidade de 

gestão no nível imediatamente inferior ao das metrópoles, têm área de influência de âmbito 

regional, sendo referidas como destino, para um conjunto de atividades econômicas, por grande 

número de municípios. Este nível também tem três subdivisões: Capital regional A (11 cidades, 

com medianas de 955 mil habitantes e 487 relacionamentos); Capital regional B(20 cidades, com 

medianas de 435 mil habitantes e 406 relacionamentos); Capital regional C (39 cidades com 

medianas de 250 mil habitantes e 162 relacionamentos) (IBGE, 2012). 

Sua mancha metropolitana apresenta-se em processo de expansão, tem sido reconhecida 

nacionalmente e internacionalmente pelos seus atributos paisagísticos, desde pelo menos a 
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década de 1980. Como em outras capitais litorâneas brasileiras, esses atributos têm sido 

explorados pelo turismo como viés econômico preponderante (LOPES JUNIOR, 2000). 

Soma-se a isso o dinamismo do urbanismo em conjunto com um processo de urbanização 

que aqueceu o setor da construção civil, e que se beneficiou com os incentivos públicos e 

privados ocorridos desde então. Isso é perceptível, por exemplo, em um dos eixos de maior 

movimento e tráfego da malha viária local, a Av. Eng. Roberto Freire, onde o espaço construído, 

a arquitetura e o urbanismo são objetos de constante atualização com vistas a atender demandas 

turísticas. 

Essa urbanização intimamente conectada com o desenvolvimento da atividade, turística 

tem emergido nos últimos anos para expressar uma nova forma urbana derivada da conexão do 

desenvolvimento de atividades turísticas e a emergência de novas paisagens e territórios urbanos 

no fim do século XX (LOPES JUNIOR, 2000). Diversos pesquisadores apontam sua importância 

como expressão de uma forma de urbanização, que ao contrario da urbanização industrial, tem 

sua produção de significados e identidades sociais da produção para o consumo. E não qualquer 

consumo, mas o consumo individual cujo alvo é o corpo. 

Para Lefebvre,  

A cidade, o espaço urbano, dependem de uma especialidade: o urbanismo. 

Quanto ao espaço mais amplo, o território (local, regional, nacional, continental 

e mundial), é da alçada de uma competência diferente, a dos planificadores, dos 

economistas. Portanto, ora essas “especialidades” entram uma nas outras, 

telescopando-o sob o tacão de um ator privilegiado, o político. Ora elas caem 

umas fora das outras, abandonado todo o projeto comum e toda comunidade 

teórica” (2000, p 18). 

 Esta forma e processo de urbanização contemporânea que passa Natal/RN e que  produz 

significados e identidades sociais da produção para o consumo e cujo alvo é o corpo foi 

identificado na fortemente na Avenida Engenheiro Roberto Freire. 

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

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

Capim Macio e Ponta Negra. Ela se conecta à BR101, à Via Costeira e à Rota do Sol, que dão 

acesso à boa parte dos bairros da cidade, bem como às praias do litoral norte e sul. A avenida tem 

cerca de 4 km de extensão e corta os bairros de Capim Macio e Ponta Negra, desde a BR101 até a 

praia de Ponta Negra, passando pelo Parque das Dunas. A avenida possui e sua configuração 
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espacial uma gama diversificada de comércios e serviços que são fundamentais para dinamizar e 

diversificar as práticas espaciais na Avenida. (Mapa1)  

A Av. Eng. Roberto Freire é classificada pelo atual plano diretor de Natal como Via 

Estrutural da Classe Arterial II, conferindo penetração aos bairros por onde passa e para onde 

desembocam ruas de menor tráfego. Está em uma área de Zonas de Adensamento Básico, 

Controle de Gabarito, Preservação Ambiental (ZPA) e Zona de Interesse Turístico (ZIT).  

 

Mapa 01 – Localização e caracterização de comércios e serviços na Av. Engenheiro Roberto 

Freire  
 

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Evanimek Bernardo 

Ainda de acordo com o plano diretor a densidade demográfica atual dos bairros de Capim 

Macio e Ponta Negra estão entre 60 e 100 hab/ha e 40 e 60 hab/ha, respectivamente (NATAL, 

2007).  

Na década de 1960, a Prefeitura institucionalizou o planejamento urbano que, até a década 

de 1990 totalizaram quatro. Em 1968, foi o Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal, o 
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Primeiro Plano Diretor; em 1974, os técnicos da Prefeitura criaram o Segundo Plano Diretor; em 

1984, novamente a Prefeitura desenvolve o Terceiro Plano Diretor de Organização Físico-

Territorial do Município de Natal; e por fim, em 1994, o Quarto Plano Diretor, nenhum 

implantado na íntegra, contudo servindo como norte às pressões de expansão da ocupação do 

espaço natalense (SOUZA, 2004).  

A Av. Eng. Roberto Freire propriamente surge no ano de 1980, substituindo a antiga 

Estrada de Ponta Negra, aberta em 1923, para dar acesso à Vila de Ponta Negra, e às casas de 

veraneio da população abastada de Natal, indo da BR – 101 até o bairro de Ponta Negra, com 

função de escoar a população e o fluxo automobilístico dos bairros no sentido centro e do centro 

para o sentido do litoral Sul. Em 1975, a Estrada ganhou asfaltamento e iluminação. A obra como 

a conhecemos hoje, foi realizada pelo então governador Lavoisier Maia, em 1983 (SOUZA, 

2004). Sua implementação foi responsável pela aceleração na ocupação e povoamento, 

residencial e comercial dos bairros de Capim Macio e Ponta Negra. 

Historicamente a Avenida Eng. Roberto Freire foi uma estrada carroçável, ao redor da 

qual se concentravam colônias de pescadores (Vila de Ponta Negra), propriedades rurais e casas 

de veraneio pertencentes, na maioria dos casos, a membros da classe média alta local que, aos 

poucos, foram negociando suas propriedades para a incorporação imobiliária (conjuntos e 

loteamentos). A disponibilidade de terras loteadas capazes de acomodar empreendimentos para 

habitação horizontal em larga escala, preferidos pelo mercado local à época, impulsionou a 

valorização fundiária e imobiliária da área a partir da década de 1970.  

A Vila de Ponta Negra que sempre foi um dos principais destinos da Avenida, antes 

predominantemente rural se transformou em um cenário marcadamente urbano. Segundo Lima 

(2001), a criação de atributos urbanos, na forma de objetos imobiliários e novos sistemas de 

engenharia, corresponderiam às exigências e necessidades sociais, além de interesse de grupos 

econômicos atraídos com o crescimento da atividade turística.  

Na década de 1970, as características da povoação, moradia, atividade pesqueira e geração 

de renda (atividade artesanal das bordadeiras e rendeiras do local) foram sendo modificadas 

através dos impactos gerados pelo processo de urbanização de cunho turístico. Os atributos 

urbanos surgidos traduziram-se em um sistema de objetos urbanos interligados funcionalmente, 

que contribuíram na redefinição das condições sociais distintas percebidas, também, das novas 

condições de trabalho e moradia local.  
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Na avaliação de Lopes Junior (2000), a maior distinção entre a Vila de Ponta Negra e o 

Conjunto Ponta Negra é sua heterogênea apropriação sócio espacial. Situada no ponto mais alto 

de Ponta Negra, a Vila foi à base para construção do que é hoje o grande bairro de Ponta Negra. 

Sua ligação com a cidade de Natal só se consolidaria no final dos anos sessenta com a construção 

da Via Costeira e a duplicação da Avenida Eng. Roberto Freire. A Vila de Ponta Negra tornou-se 

destino final das linhas de ônibus que utilizam unicamente a Avenida Eng. Roberto freire e que 

ligam o centro e alguns bairros da cidade a Praia de Ponta Negra  

 Após a restruturação da Estrada de Ponta e o surgimento da Av. Eng. Roberto Freire 

houve investimentos em infraestrutura para consolidar uma rede viária turística partindo da BR-

101 até a Via Costeira e Rota do Sol. Essa fase marca a inserção da avenida como principal 

acesso aos novos conjuntos habitacionais que receberam uma camada social de renda média. A 

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

pela avenida,  já pavimentada e duplicada, mas nos cenários litorâneos aos quais conduzia o que 

fez despertar o interesse da administração pública na valorização das potencialidades turísticas.  

A duplicação da Avenida Eng. Roberto Freire e sua interligação com a Via Costeira 

estimularam a fixação de camadas de maior renda em meados dos anos 1980. Isso se notabilizou 

nos loteamentos e conjuntos habitacionais que acompanham a linearidade da avenida, como é o 

caso dos loteamentos localizados no bairro de Capim Macio, a exemplo o Loteamento Sayonara, 

Loteamento Ipê e Loteamento Village dos Mares.  

Nascimento (2011), afirma que a partir da década de 1990 tem-se percebido uma 

tendência cada vez maior por parte dos natalense de classe média para se transferir para região 

entre Natal e Parnamirim. Construtoras e empreiteiras de grande porte têm implantado torres de 

mais de 10 pavimentos em áreas de conexão entre as Avenidas Ayrton Senna e a Rota do Sol, 

está última com acesso à Av. Eng. Roberto Freire, e ao bairro de Cidade Verde, novo reduto de 

condomínios e de forte atuação da produção privadas de moradias. Contemporaneamente, 

construtoras têm apresentado interesse em investir na cidade mediante novas modalidades de 

programas federais de financiamento.  

Na visão de Lopes Júnior, 

 

É nessa faixa urbana que se desenvolve uma parte substancial da economia 

cultural da urbanização turística de Natal. Se na Via Costeira, são os hotéis que 

dirigem as transformações sociespaciais, na Avenida. Engenheiro Roberto Freire 
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são os restaurantes, bares, boates e secundariamente, as pousadas impõem sua 

lógica ao lugar, dando o tom da diferenciação socioespacial, que hoje pouco 

lembra a época em que a população era basicamente de pescadores, onde a praia 

de Ponta Negra funcionava as atividades comerciais dos barraqueiros nativos e 

pouco estruturados (2000, p. 25). 

No final da década de 1990, incentivos financeiros de programas federais como o 

PRODETUR-NE de desenvolvimento e infraestrutura para fomento do turismo local e a 

consequente penetração do capital privado nacional e estrangeiro favoreceram surgimento de 

edificações comerciais (shoppings, supermercados), de serviços (bancos, hotéis, pousadas e flats), 

e residenciais (condomínios verticais e horizontais) para dá suporte a essa nova realidade.  

As tentativas de ordenamento do espaço da Avenida Eng. Roberto Freire constantemente 

enfrentaram tensões. As antigas casas de veraneio no bairro de Ponta Negra foram cedendo lugar 

para os hotéis, bares, boates e pousadas, na medida em que Ponta Negra foi se firmando como 

ponta de lança da urbanização turística de Natal. Para Nobre (2001) o bairro de Ponta Negra se 

tornou atraente ao capital imobiliário por dispor de um amplo estoque de terras, adequadas aos 

novos conceitos de condomínios concebidos com amplas áreas verdes e equipamentos de lazer, 

além de possibilitarem atender às exigências da legislação urbanística com relação às taxas de 

ocupação e permeabilização.  

Em 1999, com a execução de um projeto de reordenamento urbano, proposto ainda em 

1995 a partir do “Concurso Nacional de Ideias Para Ponta Negra”, o bairro foi beneficiado pela 

implantação das redes de saneamento e pavimentação, dinamizando ainda mais a atividades 

turísticas e os fluxos e deslocamentos em direção a Av. Eng. Roberto Freire. Essas ideias e 

apologia ao desenvolvimento turístico através do processo de urbanização encontrou respaldo na 

mídia da época, como pode ser constatados nos textos publicados no Jornal Diário de Natal e 

abaixo transcritos:  

Antes de Ponta Negra receber as melhorias, a área mais valorizada de Natal era 

o bairro de Petrópolis, devido à infraestrutura. Há muitos anos Petrópolis possui 

saneamento básico e ruas e calçadas. Só que Ponta Negra, [...] dispõe de uma 

das vistas mais bonitas da capital: o Morro do Careca, Aí está o diferencial! 

(VIDAL, 2000a, p11) Ponta Negra. Beira mar, brisa, e lá no alto o Morro do 

Careca. O sonho de muita gente é morar pertinho da praia, e este bairro da 

Cidade do Sol, além de ser conhecido mundialmente como um belíssimo cartão 

postal, é também desejado pelos natalenses e turistas como espaço para viver. O 

bairro cresce freneticamente. A urbanização da praia, o comércio, os hotéis, o 

turismo, os restaurantes e a noite agitada são algumas das boas razões disso. 



40 
 

 

Junto a esse desenvolvimento, aumenta cada vez mais o número de pessoas que 

busca um cantinho para morar nesse ambiente (VIDAL, 2001). 

Aprovada ontem na Câmara Municipal uma emenda à Lei Complementar [nº 

027/2000] que trata de alterações no Plano Diretor do bairro de Ponta Negra. A 

emenda foi criada pelos vereadores Fernando Mineiro e Emilson Medeiros, 

membros da comissão de meio ambiente e garante a manutenção da região 

próxima à praia na Zona Especial de Interesse Turístico, área sujeita a 

regulamentação especial. Além disso, a emenda exclui a Vila de Ponta Negra da 

área sujeita a um maior adensamento populacional. A Lei Complementar, 

proposta pela prefeita Wilma de Faria, determina modificações no plano diretor 

[...] O argumento utilizado é que com a conclusão do saneamento do bairro, 

Ponta Negra passará a suportar um adensamento maior, comportando 

construções de grande porte [...] A Lei Complementar foi criada pela prefeita em 

junho deste ano e já tramita na Câmara Municipal há alguns meses. O projeto 

inicial foi, inclusive, aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento [...] (VIDAL, 2000b). 

Antes da aprovação das alterações no Plano Diretor de Natal de 1984, no bairro de Ponta 

Negra, eram aplicados estreitamente a densidade básica residencial (180 hab/ha) e o coeficiente 

de aproveitamento básico (1,8), pois o bairro se localiza na Zona de Adensamento Básico, de 

acordo com o macrozoneamento do município (NATAL, 1994). Quando o Plano Diretor foi 

elaborado, a densidade básica foi aplicada ao bairro de Ponta Negra em função da reduzida 

capacidade de suporte das redes de infraestrutura urbana (NOBRE, 2001). 

Além disso, a ocupação do bairro era então horizontalizada em sua maior parte, tanto na 

orla, composta por construções remanescentes do período em que a praia era usada apenas 

enquanto núcleo de veraneio, quanto na sua parte posterior, composta da original vila de 

pescadores e de um grande conjunto habitacional construído nos anos 1980.  

Como o bairro foi objeto de investimentos públicos entre os anos de 1999 e 2000, em 

termos de implantação da rede de esgotamento sanitário, melhoramentos na malha viária e 

reabilitação dos espaços à beira-mar, foram viabilizadas as condições para o aumento da 

densidade no local.  

Após a aprovação da Lei Complementar nº 027/2000 de ocupação, a densidade aplicada 

no bairro passou a ser de 350 hab/ha e o coeficiente de aproveitamento máximo foi aumentado 

para 3,5, excetuando-se a ZIT-1 e a Vila de Ponta Negra. Tal modificação implicou em efeitos 

negativos para o bairro. Pois favoreceu os investimentos em termos de equipamentos destinados 
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somente ao turismo e ao turista, e que teoricamente aumentou a oferta de empregos, mas não 

possibilitou a inserção de parte da população nos ganhos do setor.  

A referida Lei Complementar propunha também eliminar o controle de gabarito na orla 

marítima e a área nom aedificandi do bairro com objetivo exclusivo de atender as demandas 

turísticas em detrimento do usuário residente, não fosse à emenda aprovada pela Câmara 

Municipal com o objetivo de manter a regulamentação da área, como pode ser constatado na 

matéria intitulada: “Ponta Negra: prefeitura planeja mudanças na área”, transcrita abaixo:  

Após o pedido de aumento da densidade demográfica no Bairro de Ponta Negra, 

a prefeita Vilma de Faria prepara uma nova modificação da Lei que regulamenta 

o desenvolvimento urbano do local. No início do próximo ano será apresentado 

à Câmara Municipal uma proposta de utilização dos nove lotes localizados na 

margem esquerda da Av. Eng. Roberto Freire – sentido Centro/Ponta Negra – 

que desde 1987 são Non Aedificandi, ou seja, não podem receber qualquer tipo 

de construção. O estudo está sendo coordenado pelo assessor especial da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Moacir Gomes. O projeto 

está em fase de conclusão e deverá propor a liberação de alguns lotes para a 

construção de imóveis com até 7,5 metros de altura ou que utilizando o desnível 

do local – possam ser erguidos sem ultrapassar um metro em relação ao nível da 

Av. Eng. Roberto Freire [...] Os lotes foram tornados Non Aedificandi com o 

argumento de que construções naquela área tirariam – de quem passasse pela 

Avenida Roberto Freire – a vista da praia de Ponta Negra. A lei que regulamenta 

essa decisão é a de nº3. 607/87, datada de 18 de novembro de 1987. Os nove 

lotes que margeiam a Av. Eng. Roberto Freire deveriam ter recebido 

interferências previstas no projeto de reurbanização de Ponta Negra [...] Como 

isso não ocorreu, alguns proprietários entraram na justiça para reivindicar o 

direito de utilização da área [...] No projeto enviado à Câmara Municipal de 

Natal esta semana pedindo o aumento da densidade demográfica de Ponta Negra 

a área dos nove lotes Non Aedificandi estava incluída. Se tivesse sido aprovado 

sem a emenda proposta [...] o Projeto de Lei liberaria a área para receber 

construções de até 7,5 metros. Tais construções bloqueariam qualquer visão da 

praia de Ponta Negra. A emenda aceita pela Câmara deixou de fora das 

mudanças previstas no Projeto de Lei a área localizada entre a Av. Eng. Roberto 

Freire e a praia e a Vila de Ponta Negra (VIDAL, 2000a). 

Segundo Nobre (2001), fica clara a determinação da Prefeitura de Natal em abolir da 

legislação urbanística quaisquer instrumentos capazes de diminuir o potencial construtivo na 

cidade, fruto de um planejamento superficial de características privatizantes e totalmente 

desconectado com as premissas básicas de bem estar para os indivíduos e grupos locais. 

Passados três anos, no segundo semestre de 2003, o tema da área nom aedificandi 

localizada no bairro de Ponta Negra voltou a ser debatido, uma vez que os proprietários dos lotes 
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ali contidos passaram a questionar a legitimidade da sobreposição de duas leis em vigor na orla 

do referido bairro: a Lei nº 3.607/1987, que regulamenta a área nom aedificandi e a Lei 

Complementar nº 07/1994 que define a Zona Especial de Interesse Turístico, na qual é permitida 

a construção de edifícios com até sete metros e meio (7,5 m) de altura, a partir do nível do solo, 

como foi mencionado acima.  

Em 2005 o debate se tornou amplo na mídia impressa e televisiva, diante da disposição da 

Prefeitura Municipal em flexibilizar a ocupação da área, admitindo a inexistência de recursos 

para a indenização dos proprietários e alegando que em alguns trechos da Av. Eng. Roberto 

Freire, os visuais da praia de Ponta Negra já se encontram obstruídas por construções existentes 

no entorno da área nom aedificandi.  

Para tanto, a SEMURB elaborou uma pesquisa junto aos usuários do local, no intuito de 

subsidiar uma proposta de ocupação para a área que mescle a construção de praças públicas nos 

lotes de topografia plana e equipamentos de lazer, comércio e de prestação de serviços, que 

seriam construídos em parceria com os referidos proprietários, tirando partido da topografia 

acidentada que conforma alguns daqueles terrenos. Além disso, alguns trechos seriam liberados 

para a verticalização, partindo do princípio de que ali a visão do mar já se encontra 

comprometida. 

Segundo Nascimento (2011), o Bairro de Capim Macio, por exemplo, que também 

margeia a avenida Eng. Roberto Freire, foi alvo de sucessivos desmembramentos e loteamentos 

nos últimos quarenta anos, que acabaram sendo reconhecido como área nobre, mas com 

significativa ausência de pavimentação, calçadas deterioradas e poucas áreas para sociabilidade e 

convivência, situação denunciada ano a ano pela imprensa natalense. A despeito disso, 

permanece como um dos bairros de maior IPTU e valor por metro quadrado, o que vem 

despertando o interesse imobiliário em adensá-lo como edifícios verticais de alto padrão, uma vez 

que a localidade ainda dispõe de grandes áreas vazias. 

De acordo com Nascimento (2011), apesar da crise financeira ocorrida em 2008, que 

bloqueou temporariamente os investimentos vindos do capital estrangeiro e de setores a eles 

relacionados, a Avenida ainda é lembrada pelo significativo número de visitantes nacionais e 

internacionais, em virtude de urbanização turística e entretenimento. A retração desse setor por 

ocasião dessa crise fez reaquecer o mercado interno destinado a camadas de renda popular e de 

classe média local em outras localidades da região metropolitana de Natal/RN.  
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Mesmo diante desse quadro, a Avenida ainda é caracterizada pelo número diversificado 

de pessoas que nela e circulam, não somente de carro, mas também a pé, de cadeira de rodas, de 

bicicleta e carrinho de bebê através das calçadas, faixas e passarelas, devido a grande variedade 

de atividades desenvolvidas pelos indivíduos no seu entorno como ida ao bairro de Capim Macio, 

bairro de Ponta Negra e praias do litoral sul onde está localizado, o grande número de 

empreendimentos de comércio e serviços.  

Na medida em que o discurso a respeito do desenvolvimento econômico proporcionado 

pelo turismo em seu respectivo processo de urbanização em Natal/RN aparece como um 

imperativo, a questão ambiental deve estar a ele subordinada. Embora se reconheça que  essa 

urbanização turística influenciou na transformação e materialização espacial da Av. Eng. Roberto 

Freire, poucos são os que ousam questionar esse processo veloz, na medida em que os atrativos 

resultados financeiros internacionais da atividade foram incorporados ao roteiro turístico local.  

Essa mesma situação se produz, com consequências ambientais mais graves em relação à 

ocupação da Via. A ocupação por hotéis restaurantes e shoppings tem sido avessa a qualquer 

planejamento estável, de longo prazo e que pense no residente local que pratica a avenida a pé da 

mesma maneira que se pensa a melhoria da via para os carros. Após duas décadas do início de 

sua ocupação, a avenida somente teve uma ocupação mais racional nos quatro anos do governo 

Geraldo Melo (1987-1990), quando se tentou estabelecer normas para as construções na avenida, 

segundo Lopez Junior (2000). Afora essa exceção à regra tem sido estender ao máximo os limites 

espaciais de unidades turísticas na área.  

Diante da necessidade de compreensão desse cenário onde atua essa urbanização turística 

sobre a Av. Eng. Roberto Freire ao longo de sua evolução histórica e geográfica, desenvolveu-se 

um Diagnóstico Ambiental da Área Diretamente Afetada da Av. Eng. Roberto Freire, com o 

objetivo de analisar e caracterizar alguns impactos da urbanização turística, sobre o espaço 

construído da via contemplando os itens: caracterização e análise da infraestrutura viária, 

notadamente quanto às condições de acessos, condições de tráfego de veículos e de pedestres, 

assim como outros aspectos relacionados com a acessibilidade e mobilidade, inclusive as 

condições físicas e operacionais do sistema viário que nos auxiliaram na identificação da 

infraestrutura viária, informando acessos, rodovias estadual e federal. 

Este diagnóstico inicialmente foi realizado para dar suporte ao Estudo de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) proposto pela Secretaria de Estado de 
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Infraestrutura do Rio Grande do Norte/SIN/RN em meados de 2013, referente ao 

empreendimento denominado: Restruturação da Av. Eng. Roberto Freire, onde o pesquisador em 

destaque, em sinergia com professores e alunos da Base de pesquisa Territorium, do 

Departamento de Graduação em Geografia da UFRN e Fundação de Pesquisa e Cultura 

(FUNPEC) realizaram um levantamento de campo, em que foram quantificados e analisados 

alguns equipamentos urbanos de mobilidade como: calçadas, passarela e faixas de pedestres, 

onde se constatou a inadequação e precariedade desses equipamentos e mobiliários urbanos para 

o usuário local residente que prática a avenida a pé. Para este estudo reformulamos e 

acrescentamos alguns itens ao diagnóstico que foram necessários para evolução da pesquisa. 

Vale justificar que o uso de ferramentas do licenciamento ambiental (Resolução 

CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997) (BRASIL, 1997), mais especificamente o: 

“Diagnóstico Ambiental da Área de Influência da Av. Eng. Roberto Freire”, foi de fundamental 

importância estratégica e técnica, visto que acreditamos no poder que está ferramenta do 

Licenciamento Ambiental confere aos estudos de ordenamento territorial. 

O Art. 3º da Resolução diz: 

A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de 

prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o 

meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual se dará publicidade, garantida a realização 

de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação 

(BRASIL, 1997). 

Na confecção do diagnóstico ambiental da Avenida Engenheiro Roberto Avenida, 

levantou-se dados das últimas intervenções urbanísticas realizadas na via no segundo semestre de 

2013, informações que compunham sua situação atual tendo em vista as restruturações e 

correções geométricas implementadas na via nas ultimas duas décadas, através da força da 

urbanização turística promovida pelo Estado, ficando claro para este estudo que o cerne destas 

restruturações e correções geométricas sobre a Av. Eng. Roberto Freire foi à melhoria da via para 

fluxos dos automóveis em prejuízo do fluxo de pedestres. A partir dos dados obtidos, foram 

desenvolvidos alguns pontos da descrição da situação física atual da via; análise de algumas 

características geométricas e condições de tráfego; interseções e condições dos acessos para 

quem pratica a Avenida à pé. 
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Cotidianamente o pesquisador observou, ocupou e participou da avenida, pois como 

morador da Vila de Ponta Negra, obrigatoriamente tem que caminhar ou trafegar de carro ou de 

ônibus pela via diariamente para chegar em casa. Todos os dias desta peregrinação urbana foram 

gerados e anotados dados conclusivos fundamentais, produção cinematográfica (mini-doc), 

utilizando celulares, câmeras e GPS que nos auxiliaram na realização do Trabalho em tela. Foram 

realizados levantamentos e observações, feitas a partir de um percurso a pé ao longo de toda Av. 

Eng. Roberto Freire identificando como anda as condições físicas de alguns equipamentos e 

mobiliários urbanos de mobilidade e acessibilidade. O foco forma as calçadas como equipamento 

urbano essencial para prática dos territórios usados dos pedestres; nesse leque destacamos ainda a 

passarela na frente do supermercado Extra e algumas faixas de pedestre da Avenida.  

A análise do diagnóstico revelou através de registros fotográficos de setenta pontos de 

calçadas ao longo dos 4 km da Av. Eng. Roberto Freire, que dos setenta pontos analisados, 

sessenta pontos de calçadas encontram-se inadequadas para o uso, ou seja, cerca de 90% das 

calçadas encontram-se precárias, fora do padrão estabelecido pelo plano diretor de Natal e da 

NBR/9050.   

 

3.2 REFLEXÕES SOBRE O ESPAÇO CONSTRUÍDO: AS MATERIALIDADES DA AV. 

ENG. ROBERTO FREIRE 

 

Av. Eng. Roberto Freire, medindo aproximadamente 4,1 quilômetros é a principal via da 

Zona Administrativa Sul do Município de Natal/RN. Trata-se de um trecho da rodovia estadual 

RN-063 que foi engolfado pela expansão urbana da capital norte-rio-grandense. Tem como 

principal função dar acesso ao bairro de Ponta Negra, à Via Costeira e a Rota do Sol, essa última 

uma importante ligação do município com o litoral sul do estado (Mapa 02). 

Além do acesso aos municípios circunvizinhos de Parnamirim com a Praia de Pirangi e o 

município de Nísia Floresta com a Praia de Tabatinga e os seus fortes componentes turísticos, a 

avenida corta longitudinalmente o bairro de Capim Macio - importante área residencial, 

coletando seu tráfego e direcionando-o às demais áreas da cidade – especialmente à BR-101 e ao 

Campus Universitário da UFRN.  
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Mapa 02 – Avenida Engenheiro Roberto Freire – Natal/RN: localização dos subtrechos 

01,02,03. 

 

Fonte: CPRM, 2010. Elaboração: Yuri Macedo. 

 

Em termos gerais trata-se de uma via com duas pistas de rolamento, pavimentada em 

asfalto, comportando 03 faixas de tráfego em cada sentido. A separação entre as pistas é feita por 

um amplo canteiro central ajardinado no qual está implantada a iluminação pública. Todas as 

interseções ocorrem no mesmo nível, sendo que seis são semaforizadas. Nos lotes com 

edificações predominam os usos turístico, comercial e de prestação de serviços (Fotografia 01). 
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Fotografia 01– Av. Eng. Roberto Freire: entorno da Rua Valter Fernandes 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

 

A área da via diretamente afetada pela urbanização turística encontra-se entre o viaduto de 

Ponta Negra e o cruzamento da Av. Engenheiro Roberto Freire com a Av. Praia de Tibau, onde 

apresenta as seguintes características, equipamentos e mobiliários urbanos: 

 

Quadro 01 – Resumo das Características Físicas e Geométricas da Av. Eng. Roberto Freire. 

CARACTERÍSTICAS QUANTIDADE OBSERVAÇÕES 

COMPRIMENTO 4.000 m Viaduto/Rua da Palestina 

Nº DE PISTAS 02  

CANTEIRO CENTRAL Sim Largura variável 

FAIXAS DE TRÁFEGO  03 (por sentido)  

PAVIMENTAÇÃO 

 Asfalto/Pedra Portuguesa/Piso 

Intertravado/Paralelepípedo/Barro

/ Areia 

Falta de padronização e 

regularidade 

MEIO FIO Concreto  

RETORNOS 04  

INTERSEÇÕES 27  

LARGURA MÉDIA 11,00  

Calçadas Subtrecho 01 34 pontos analisados 29 Inadequadas 
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Calçadas Subtrecho 02 44 pontos analisados 37 Inadequadas 

TRAVESSIAS DE 

PEDESTRES 
8 

 Faixa de pedestres, 

sinalização inadequada. 

CRUZAMENTOS 

SEMÁFORIZADOS 
9 

Longo tempo de espera 

para pedestres e as 

botoeiras em dois 

subtrechos não funcionam 

PASSARELAS 01 
Elevado nível de 

deterioração 

PONTOS DE ÔNIBUS 09 
Sentido Ponta Negra – BR 

101 

PONTOS DE ÔNIBUS 10 
Sentido BR 101 – Ponta 

Negra  

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Ao longo dos seus 4 km a Av. Eng. Roberto Freire atravessa áreas com características de 

ocupação, práticas espaciais e usos do território intensos e diferenciados (comércios e serviços) o 

que faz com que ocorram variações tanto nos seus aspectos físicos quanto nos volumes de tráfego 

de indivíduos que por ela trafegam. O estudo não conseguiu mensurar precisamente o número de 

indivíduos que praticam a avenida cotidianamente, mas através de alguns dados fornecidos pela 

Secretária de Mobilidade Urbana de Natal/SEMOB sobre o número de empresas e frotas de 

ônibus que circulam por Natal, chegou-se a constatação de que existem sete empresas de 

transporte público sendo elas: Guanabara, Santa Maria, Nossa Senhora da Conceição, Cidade das 

Dunas, Reunidas, Riograndense e Oceano. Juntas essas empresas operam cerca de 90 linhas de 

ônibus, com uma frota efetiva de 646 ônibus circulando pela cidade de Natal/RN. Cerca de um 

quarto dos ônibus dessas frotas circulam pela Zona sul de Natal e inevitavelmente também 

trafegam em parte da Avenida Senador Salgado Filho e Av. Eng. Roberto Freire. DE maneira 

aproximada,  isso representa cerca de 250 mil passageiros/dia ou dois milhões de passageiros/mês 

que praticam a Avenida de alguma forma.  

Partindo da leitura do quadro 1 constatou-se em todo o sistema de engenharia da Av. Eng. 

Roberto Freire que existe em 4,1 km de avenida somente 19 paradas de ônibus, 8 faixas de 
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pedestres e uma passarela para atender cerca de 120 mil pedestres/dia (SEMOB, 2014), sem 

contar os que praticam a avenida em cadeiras de rodas, em bicicletas, carrinhos de bebê, patins, 

skate entre outros modais. Esses dados ratificam a ideia de que o urbanismo e o processo de 

urbanização turística que regeram as restruturações e correções geométricas da avenida nas 

últimas duas décadas, priorizavam em demasiado o fluxo dos carros em detrimento do fluxo de 

pedestres; o turista em detrimento do residente. 

Para efeito desta análise e descrição, a avenida será dividida em três subtrechos com 

características similares, são eles (Mapa 2): 

(i) Subtrecho 01 

Entre o Viaduto de Ponta Negra e a interseção com a Rua Solón de Miranda 

Galvão (descida para UFRN) – Apresenta ocupação, práticas espaciais mais densas 

em ambos os lados da via, forte concentração comercial formal e informal, vários 

empreendimentos possuem acesso direto à via; 

 

(ii)  Subtrecho 02  

Entre a interseção com a Rua Solón de Miranda Galvão e a Rotatória da Via 

Costeira – a ocupação e outras práticas espaciais ocorrem na margem direita (sentido 

BR-101/Ponta Negra) e na margem esquerda no Calçadão que se destaca pelas 

práticas espaciais relacionadas ao lazer e desporto. Os empreendimentos de maior 

porte apresentam acessos pelas vias transversais 

 

(iii) Subtrecho 03  

Entre a rotatória da Via Costeira e a interseção com a Rua Palestina – 

Apresenta marginal na margem direita e área no-edificandi à esquerda. Também se 

destaca o uso comercial e de entretenimento turístico, porém com intensidade e 

práticas espaciais diferenciadas do que nos trechos anteriores por conta do acesso 

direto Praia de Ponta Negra. 
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Figura 01 – Localização dos subtrechos da Av. Eng. Roberto Freire. 

 
Fonte: Google Maps,2014. Adaptado pelo autor. 

 

 

3.3 DA CONCENTRAÇÃO COMERCIAL AOS SERVIÇOS TURÍSTICOS - SUBTRECHO 01  

 

Entre o Viaduto de Ponta Negra e a interseção com a Rua Solón de Miranda Galvão 

(descida para Universidade Federal do Rio Grande do Norte/ UFRN). Caracteriza-se 

essencialmente por uma ocupação horizontal (até 02 pavimentos) voltada para o uso comercial e 

de prestação de serviços. Destacam-se shopping centers, supermercados, postos de combustível e 

lojas de grandes redes varejistas (Nordestão, Carrefour, Shopping Cidade Jardim, Armazém Pará, 

Lojas Maia-Magazine Luíza, Insinuante entre outras) (ver figura 02). Constatou-se que a forte 

concentração comercial deste subtrecho possui forte influencia no expressivo número de 

calçadas. Na maior parte deste trecho as calçadas encontram-se irregulares e inadequadas mesmo 

sendo esse trecho, a área mais adensada cortada pela via. 

N

ORTE 

LEGENDA 

1º SUBTRECHO 

2º SUBTRECHO 

3º SUBTRECHO 
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Figura 02 – Subtrecho 01 – Intersecção: Logradouros/Estabelecimentos Comerciais 

 

Fonte: Google Maps, 2014. Adaptado pelo autor. 
 

A Avenida é composta por duas pistas de rolamento separadas por um amplo canteiro 

central. Cada pista está subdividida em três faixas de tráfego, cada uma com aproximadamente 

3,50m de largura com pequenas variações. Desta forma apresenta uma largura média de 11,00 m 

ao longo do trecho. 

No sentido BR-101/Ponta Negra existem 07 interseções, na sequência: Av. Ayrton Senna, 

Rua Teatrólogo Meira Pires, Rua Missionário Gunnar Vingren, Rua Alexis Gurgel, Rua Dr. 

Alexander Fleming, Rua Aldo de Melo Freire e Rua Orlando Azevedo. Destas, apenas a Rua Mis. 

Gunnar Vingren permite acesso a ambos os sentidos da Av. Eng. Roberto Freire, neste trecho 

facilmente observa-se calçadas em péssimo estado de conservação e faixas de pedestres 

inadequadas, muitas vezes sem o rebaixamento obrigatório da guia para passagem de pedestre, 

cadeirantes, ciclistas e carrinhos de bebê. 
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Segundo a norma ABNT 9050 (ABNT, 2004) as calçadas em vias arteriais como a Av. 

Eng. Roberto Freire devem medir 3,5 metros de cada lado da via, no mínimo, e canteiro central, 

com largura mínima de 2,0 metros. Em vias principais 3,0 metros de cada lado da via, no 

mínimo; e em vias locais (exemplos ruas residenciais) 2,5 metros de cada lado da via, no mínimo. 

A NBR 9050 ainda prevê que os materiais empregados nas calçadas devem ser duráveis, 

não podendo resultar em superfície escorregadia ou derrapante (ABNT, 2004). Considerando 

aprovados os seguintes materiais: concreto, mosaico e ladrilho hidráulico. Outros materiais 

poderão ser autorizados desde que ofereçam condições seguras para o trânsito de pedestres. Na 

prática, essa determinação do Decreto 27.505/1988, é continuamente desrespeitada.  

Segundo levantamento realizado nesta pesquisa, e que será detalhado doravante, 

constatou-se que não há um padrão adequado em 90% das calçadas existentes na Av. Eng. 

Roberto Freire. As inadequações apresentam armadilhas para os pedestres incautos que pisam 

sobre as pedras maiores de granito que se distribuem entre as pedras menores do tipo mosaico 

português, buracos, bueiros abertos e charcos.  Basta lembrar episódios criados pelas calçadas, 

que se transformam, em dias de chuva, num verdadeiro “tobogã”. Os pedestres residentes que ali 

escorregam e caem sofrem impactos ao utilizarem as calçadas enquanto seus territórios usados. 

Diante deste ponto é fundamental esclarecer que segundo o Plano Diretor de Natal/RN 

de1994, as calçadas devem ser conservadas obrigatoriamente pelos proprietários do imóvel 

(VILLAÇA, 2008), sempre que a rua disponha de guia (meio fio) e sarjeta, mas para que esse 

dever do proprietário seja cumprido o município, também, possui o dever de fiscalizar e manter a 

qualidade e adequação das calçadas, e ainda, o pedestre deve conhecer minimamente seus diretos 

e deveres no uso e ocupação destes territórios usados.  

Percebe-se que em toda extensão da Av. Eng. Roberto Freire o desrespeito a esse 

regulamento (NBR 9050/2004) é tão comum que já transformou a regra em exceção.  Quanto à 

falta de conservação é um fenômeno generalizado em toda avenida, sendo que as empresas de 

serviços públicos contribuem para isso, quando quebram os poucos e bons passeios existentes, 

devolvendo-os ao público em mau estado.   

Além disso, já se tornou prática corrente na avenida ocupar-se parte das calçadas com 

veículos e vegetação espinhosa, proibida pela legislação. Ou então, prejudica-se a circulação do 

pedestre com a colocação de floreiras, de pouca flor e muito concreto, ou de barras de ferro e 

prismas de concreto para servirem de barreira aos veículos.  Pior do que tudo isso, porém, é o 
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asfaltamento de ruas ou de antigos caminhos de terra, estreitos e sinuosos, sem a construção de 

guias e sarjetas.  

Sem calçada ou acostamento por onde andar o pedestre é obrigado a disputar espaço com 

os veículos na própria pista asfaltada, expondo-se a sérios riscos de atropelamento, normalmente 

de gravidade, já que não há controle de velocidade nessas vias normalmente mal sinalizadas (ver 

fotografias 02, 03 e 04). Através destes aspectos averiguou-se que o processo de urbanização 

turística que recai sobre a Av. Eng. Roberto Freire trata-se de uma supremacia do turismo de um 

ou outro trecho em que prevalecem empreendimentos e sistemas de engenharia que modernizam 

os territórios e os standardizam para o uso mundializado turístico, mas deixa de lado a adequação 

e modernização dos territórios usados da avenida que são fundamentais para realização das 

práticas espaciais do residente cotidianamente (FURTADO, 2005). 

Fotografia 02 – Subtrecho 01 – Precariedade e Inadequação das Calçadas 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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Fotografia 03 – Subtrecho 01 - Precariedade do rebaixamento da guia para mobilidade e 

acessibilidade de pedestres, cadeirantes, ciclistas e carrinho de bebê.  

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Fotografia 04 – Subtrecho 01 - Precariedade da faixa de pedestre. 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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Ainda no subtrecho 01, mas no sentido oposto, Ponta Negra/BR-101, ocorrem 08 

interseções, quais sejam: Rua Dr. Solón de Miranda Galvão, Rua Adolfo Ramires, Rua Prof. Levi 

Higino Jales, Rua Prof. Manoel Vilar, Rua Antônio Henrique de Melo, Av. Odilon Gomes de 

Lima, Av. Gustavo Neves e a Rua Monte Sinai. Destas apenas a Av. Odilon Gomes de Lima 

permite acesso aos dois sentidos da Av. Eng. Roberto Freire, sendo que na altura da Rua Solón de 

Miranda Galvão é permitida a conversão á esquerda. 

Quatro pontos são semaforizados nesse subtrecho: a interseção com a Av. Ayrton Senna, 

A interseção com a Rua Mis. Gunnar Vingren, a interseção com a Av. Odilon Gomes de Lima e o 

acesso a Rua Solón de Miranda Galvão, sendo que esse último apenas limita a conversão à 

esquerda – deixando livre o tráfego que segue no sentido Ponta Negra. No sentido oposto as 

mesmas interseções são semaforizadas. A temporização dos semáforos neste subtrecho para 

quem circula de carro e de apenas 30 segundos de sinal vermelho enquanto o pedestre tem que 

aguardar dois minutos para atravessar a faixa. Em dias muito quentes torna-se um martírio 

aguardar e na maioria das vezes esses pedestres tem que correr para atravessar. 

Observou-se que sinalizações horizontais e verticais desse trecho não se encontram em 

bom estado de conservação, e o pedestre ainda sofrem com a poluição visual dos anúncios 

comerciais que se proliferaram ao longo da via (ver fotografia 05). 

Fotografia 05 – Subtrecho 01 - Precariedade das sinalizações verticais e  

horizontais  e poluição visual publicitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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Nas duas últimas décadas a expansão imobiliária e o aumento da atividade turística vêm 

provocando um significativo crescimento demográfico da zona sul de Natal que amplia ainda 

mais o processo de urbanização turística. A Av. Eng. Roberto Freire, enquanto principal via de 

acesso aos bairros de Ponta Negra e Capim Macio, vem recebendo um fluxo cada vez maior de 

veículos acarretando congestionamentos consideráveis, especialmente nos horários de pico, e 

transtorno e mal estar para o pedestre residente; que é quem mais sofre com as reestruturações e 

correções geométricas, que priorizam melhorias para os usuários de carro, dirimindo cada vez 

mais os territórios usados dos pedestres.   

Com o ritmo atual de crescimento da frota de veículos, o poder público consegue apenas 

realizar ações paliativas para reduzir o caos no trânsito. A opinião quase unânime dos 

especialistas no tema encontra base nos dados estatísticos, que mostram um impressionante 

crescimento no número de carros licenciados no Rio Grande do Norte: nos últimos 18 anos, 

segundo informações oficiais do Departamento Estadual de Trânsito/DETRAN, a frota potiguar 

cresceu 526,81%, passando de 121.557 em 1992 para mais de 760 mil veículos em 2014.  

Em Natal, a frota quadruplicou no mesmo período, passando de 74.275 veículos em 1992 

para 298.995 em 2014. Esse crescimento não foi acompanhado de infraestrutura viária adequada 

para possibilitar a mobilidade necessária. Segundo o secretário-adjunto de Trânsito da SEMOB, 

Haroldo Maia, todas as cidades de médio e grande porte no Brasil já enfrentam problemas de 

congestionamento. “Não existem obras de engenharia para acompanhar o crescimento da frota”. 

Qualquer intervenção que vise o transporte individual é um paliativo que terá efeitos apenas 

imediatos. A saída é investir no transporte coletivo e garantir espaço segregado para os ônibus. 

“Com essa quantidade de automóveis, não existe solução porque a quantidade de vias não a 

comporta”, afirma. Para passar da teoria à prática, a SEMOB recorreu a uma solução comum nas 

administrações brasileiras: contratou mais um plano de mobilidade, já em elaboração, que vai 

traçar, mas um desenho da rede de transporte da capital potiguar (TRIBUNA DO NORTE, 

2014).Todos os anos entre dezembro e janeiro os problemas relativos a mobilidade se agravam 

em função do pico do fluxo turístico (Fotografia 06). 
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Fotografia 06 - Vista geral da Av. Eng. Roberto Freire. 

 

Fonte: Sena, 2014. 

 

Nesse sentido a SIN, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagens (DER) em 

parceria com o DETRAN, SEMURB, SEMOB e SEMOPI, promoveram na Av. Eng. Roberto 

Freire nos últimos cinco anos restruturações, correções geométricas, ajustes na sinalização e 

alteração nas linhas de transporte que alavancaram ainda mais os efeitos da urbanização turística 

sobre a avenida. Obras de infraestrutura, equipamentos e mobiliários urbanos com o intuito 

preponderante de minimizar os problemas decorrentes do volume de tráfego de carros e 

modernizar os territórios turísticos, colocando de lado novamente os problemas nevrálgicos 

referentes à adequação da via e de seus mobiliários também para o pedestre residente. 

O trabalho destaca as quatro últimas correções geométricas realizadas neste subtrecho 01 

da Av. Eng. Roberto Freire com objetivo de analisar espacialmente a dinâmica do  urbanismo que 

se integra ao mercado turístico e da vazão ao processo de urbanização turística com ações que 

superestimam o carro e subestimam o pedestre residente (ver figura 03): 

 INTERSEÇÃO COM A AV. AYRTON SENNA; 

 RETORNO NAS IMEDIAÇÕES DA RUA GUSTAVO GUEDES (Supermercado 

Nordestão); 

 INTERSEÇÃO COM A RUA MANOEL VILAR (Concessionária Fiat); 

 INTERSEÇÃO COM A RUA SOLÓN GALVÃO (Hipermercado Bompreço). 
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Figura 03 – Subtrecho 01 – Correções Geométricas Recentes. 

 

Fonte: Google Maps,2014. [Adaptado pelo autor]. 

 

O principal objetivo dessa primeira correção geométrica foi de tentar adequar esse ponto 

crítico da avenida para fluxo de automóveis no subtrecho 01, onde se encontra a interseção da 

Av. Eng. Roberto Freire com a Av. Ayrton Senna, importante via de acesso de transporte coletivo 

publico e particulares ao bairro de Neópolis e ao município de Parnamirim. O semáforo logo após 

a descida do viaduto retém o fluxo no sentido BR-101/Ponta Negra permitindo a conversão dos 

veículos oriundos do sentido Ponta Negra/BR-101 que se dirigem a Av. Ayrton Senna.  

A implantação de um retorno com baia dupla (02 faixas) antes desse semáforo foi feito 

para tentar evitar que parte do tráfego, especialmente de transporte coletivo, adentrasse a Roberto 

Freire. Mas o que se verificou empiricamente após a correção geométrica e que os veículos de 

transporte coletivo formal e ainda o informal com vans e micro-ônibus, continuam burlando o 

que prevê a geometria atual da via e adentram na avenida. Também se verificou que nada foi 

pensado em prol da adequação e melhoria dos equipamentos e mobiliários urbanos para o 
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pedestre principalmente as calçadas, as faixas e os semáforos com botoeiras que há muito não 

funcionam (ver figura 04 e fotografia 07). 

Com a execução da correção geométrica a Av. Eng. Roberto Freire foi alargada e ficou 

com sete faixas de tráfego sendo duas para conversão à esquerda, duas para conversão à direita e 

três em frente. Essas correções geométricas claramente priorizaram o fluxo de automóveis em 

detrimento do fluxo de pedestre, pois da mesma forma que ampliaram os corredores de passagem 

de veículos, diminuíram as passagens para o pedestre, além disso, a temporização dos semáforos 

também dedica dois minutos para passagem de veículos e trinta segundos para passagem de 

pedestres obrigando-os a acelerarem desconfortavelmente o passo, principalmente para idosos e 

cadeirantes.   

Figura 04 – Correção Geométrica: Retorno  Hiperbompreço/Supermercado Nordestão. 

 

Fonte:Acervo Grupo de Pesquisa Territorium. 
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Fotografia 07 – Retorno Hiperbompreço/Supermercado Nordestão. 

 

Fonte: Sena, 2014. 

 

A segunda intervenção nesse mesmo ponto teve dois objetivos principais são eles: (i) 

associar dois bloqueios de tráfego muito próximos (semáforo da Rua Gustavo Guedes e botoeira 

da travessia de pedestres defronte o supermercado Nordestão) e, (ii) dar vazão e canalizar o fluxo 

do retorno Roberto Freire/Ayrton Senna.  Eliminando o primeiro retorno e a botoeira, foi 

implantado um único semáforo sequencial implicando em um ganho de fluidez da via para os 

carros e redução do tempo para travessia, o que gera aglomeração de pedestre na disputa por 

espaço na faixa em horários de pico.  

Inclusive o fluxo de veículos da Avenida Ayrton Senna aumentou consideravelmente, e a 

faixa de pedestre, logo na sua entrada, encontra-se em estado precário para uso, pois sem 

semáforo os motoristas não respeitam a prioridade de passagem do pedestre prevista no código de 

trânsito, amedrontando e trazendo desconforto para o pedestre, tornando essa faixa em uma 

verdadeira armadilha.  

Completando essa intervenção foi alargada e redefinida a baia do retorno citado, de modo 

a comportar dois veículos em paralelo (giro de 90º e 180º) e ajustar geometricamente a 

concordância com o alinhamento da Av. Ayrton Senna (ver figura 05 e fotografias 08 e 09). 
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Figura 05 – Subtrecho 01- Continuidade da Correção Geométrica: Retorno 

Hiperpombreço/Supermercado Nordestão. 

 

Fonte: Acervo Grupo de Pesquisa Territorium. 

 
 

Fotografia 08 – Correção geométrica: Retorno Hiperbompreço/Supermercado Nordestão. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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Fotografia 09 – Correção Geométrica: Retorno Hipermercado/Supermercado Nordestão. 

 

Fonte: Sena, 2014. 

 

Na terceira correção geométrica ainda no subtrecho 01 houve um importante ganho de 

tempo com a redução de uma fase (conversão Roberto Freire – Rua Manoel Vilar), limitando o 

acesso na direção do conjunto Village dos Mares. Mesmo com a manutenção do semáforo, em 

razão da travessia de pedestres as condições de sinalização da faixa e rebaixamento da guia para 

passagem de pedestres, cadeirantes, ciclistas e carrinhos de bebê encontram-se precárias, tal 

mudança objetivava trazer mais dinamismo e mais fluidez para os veículos que trafegam na 

direção BR-101/Ponta Negra mais o que se constatou foi um novo caos entre as 12h00min as 

14h00min h e das 17h00min as 19h00min. O último quarteirão da Rua Prof. Manoel Vilar passou 

a operar em mão única ampliando a fluidez no sentido Ponta Negra. Mas uns exemplos de como 

essas medidas paliativas de correções pontuais dos problemas da avenida priorizam a adequação 

da avenida para fluxo automotivo, em detrimento do fluxo de pedestres (fotografia 10). 
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Fotografia 10 – Correção geométrica. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

 

 

Figura 06 – Correção Geométrica: Retorno Defronte a Concessionária Fiat. 

 
Fonte: Acervo Grupo de Pesquisa Territorium. 
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Fotografia 11 – Correção Geométrica: Retorno Defronte a Concessionária Fiat. 

 
Fonte: Sena, 2014. 

 

A quarta e última alteração foi à criação do retorno semaforizado para conversão à 

esquerda na altura da Rua Solón de Miranda Galvão. Alinhando o retorno com a referida via 

criou-se duas opções – retornar na própria Av. Eng. Roberto Freire ou acessar a última via antes 

do início do Parque das Dunas. Parte do canteiro central foi utilizada para acomodar uma baia 

com capacidade para aproximadamente 30 veículos, de modo que a conversão interferisse o 

mínimo possível no fluxo na Roberto Freire. Somente foi implantado semáforo no sentido Ponta 

Negra/BR-101 mantendo a fluidez no sentido oposto (ver figura 07 e fotografia 12). 

Figura 07 – Correção Geométrica: Retorno defronte a Churrascaria Sal e Brasa. 

 
Fonte:  Acervo Grupo de Pesquisa Territorium. 
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Fotografia 12 – Correção Geométrica: Retorno defronte a Churrascaria Sal e Brasa. 

 

Fonte: Sena, 2014. 

 

Diante deste panorama verificou-se que o planejamento urbano e o seu atual processo de 

urbanização no município de Natal/RN articulam suas ações urbanísticas no campo da urgência, 

da velocidade, que acabam acarretando em superficiais planos de ação, recursos mal investidos à 

adoção das medidas paliativas descritas até aqui. Essas intervenções pontuais contribuíram para o 

aumento da fluidez de automóveis na avenida. Mesmo sem resolver os problemas de forma 

definitiva. Em contrapartida, destaca-se que a eliminação de semáforos, sem a implantação de 

passarelas, acarretou em dificuldades para os pedestres espaçando os pontos de travessia. 

 

3.4 DO CALÇADÃO AOS SHOPPINGS - SUBTRECHO 02 

 

Esse subtrecho localiza-se entre a Rua Solón de Miranda Galvão e a rotatória da Via 

Costeira. A principal característica nesse subtrecho é o fato de existir ocupação urbana como 

comércio e serviços no lado direito da via e no lado esquerdo, um Calçadão em precário estado 

de conservação e inadequação, sendo seu calçamento de pedra portuguesa irregular, possuindo 10 

paradas de ônibus precárias e seu uso e ocupação é realizado através práticas espaciais voltadas 

ao lazer e desporto. No sentido Ponta Negra/BR-101 a pista margeia o Parque das Dunas – 

principal unidade de conservação ambiental do estado e não recebe nenhuma contribuição de 
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tráfego. Já no sentido BR-101/Ponta Negra predomina o uso turístico, comercial e de prestação 

de serviços com destaque para os shoppings: Seaway, Dunas e Praia e equipamentos 

educacionais (faculdades) – importantes geradores de tráfego de carros e indivíduos com grande 

parte das suas calçadas inadequadas para uso dos pedestres. 

Nesse subtrecho 02 é composto por duas pistas de rolamento separadas por um amplo 

canteiro central. Cada pista está subdividida em três faixas de tráfego, cada uma com 

aproximadamente 3,50m de largura com pequenas variações. Desta forma apresenta uma largura 

média de 11,00 m ao longo do trecho. No sentido Ponta Negra/BR-101 atualmente encontra-se 

implantado um calçadão com 3,00 metros de largura, pavimentado em pedra portuguesa com 

inúmeros buracos, condições de limpeza inadequadas, baixa funcionalidade, iluminação 

inadequada e que segundo a análise das condições materiais da via, dificultam consideravelmente 

práticas espaciais como caminhar e correr. Fora o precário mobiliário urbano que não contribui 

efetivamente com as práticas espaciais dos usuários (bancos, paradas de ônibus e lixeiras). 

No sentido BR-101/Ponta Negra existem 18 interseções, na sequência: Rua Américo 

Soares Wanderley, Rua Francisco Pignataro, Rua Valter Fernandes, Rua Neuza Farache, Rua 

Antônio Farache, Rua Mis. Joel Carlson, Rua Dona Maria Câmara, Rua Des. José Gomes da 

Costa, Rua Abraham Tahim, Rua Enrico Monteiro, Rua Prof.ª Dirce Coutinho, Rua Humberto 

Monte, Rua Alexandre Câmara, Rua Esc. José Mauro de Vasconcelos, Rua Francisco Maciel 

Costa. Francisco Fausto de Souza e a Rua Praia de Genipabú. Destas apenas as Ruas Valter 

Fernandes e Abraham Tahim permitem acesso a ambos os sentidos da Av. Eng. Roberto Freire – 

tratam-se das únicas interseções semaforizadas desse subtrecho.  

Entre as Ruas Missionário Joel Carlson e Antônio Farache existem a única passarela da 

Av. Eng. Roberto Freire, que segundo observação e acompanhamento fica claro a precariedade 

na conservação iluminação e conforto. Diante desse panorama surgiu uma indagação: porque em 

uma via com poucos equipamentos para mobilidade de pedestre essa passarela e pouco utilizada?   

Existem várias manifestações técnicas e populares a favor do uso de passarelas na área 

urbana, quando o volume de pedestres é muito elevado e preponderante, onde o fluxo de veículos 

é intenso, como nas estradas e rodovias, a construção de passarela é aceitável, ainda que 

desconfortável ergonomicamente, geradora de condições para assaltos, medo de altura 

(acrofobia), inadequada iluminação e falta de proteção aos pedestres que nelas circulam. É 

importante que se procure mitigar esses inconvenientes, colocando-as próximas a postos de 
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gasolina ou de polícia, por exemplo. Também se deve buscar uma topografia que lhe seja 

favorável, isto é, que desestimule a passagem por baixo da passarela.  

Segundo Gold (2014) o acompanhamento dos resultados da implantação de passarelas 

revela a eliminação de até 100% dos atropelamentos e, paralelamente, uma diminuição das 

perturbações ao fluxo veicular. Contudo, alguns técnicos de segurança do trânsito argumentam 

que os pedestres não utilizam voluntariamente as passarelas ou que é muito caro construir e 

mantê-las. Com base nesses argumentos, alguns projetistas de engenharia de tráfego deixam de 

considerar passarelas como uma solução técnica e economicamente viável. Assessorados por 

eles, os políticos também acabam desprezando passarelas e os pedestres continuam sendo 

atropelados. O autor ainda investigou esse paradoxo em vários países latino-americanos e 

constatou que muitas das passarelas foram construídas em lugares errados. Além disso, foram 

mal projetadas e construídas, a manutenção é deficiente, não são convidativas para os pedestres e 

apresentam características que atraem assaltantes (GOLD, 2014). 

 

Fotografia 13 – Subtrecho 02: Passarela em frente Supermercado Extra-  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.  
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Diferentemente do subtrecho anterior, esse subtrecho recebe uma maior quantidade de 

tráfego de passagem de veículos, devido a sua extensão, que possibilita o desenvolvimento de 

velocidades mais altas. Foram realizadas intervenções em dois pontos críticos, quais sejam: 

 INTERSEÇÃO COM A RUA VALTER FERNANDES; 

 INTERSEÇÃO COM A RUA ABRAHAM TAHIM; 

 TRAVESSIA DEFRONTE O PRAIA SHOPPING. 

No primeiro caso trata-se da principal via de escoamento do tráfego local (Capim Macio e 

Neópolis) que se dirige à BR-101 ou arredor. Um semáforo retinha o fluxo nos dois sentidos da 

Roberto Freire para permitir o acesso do fluxo da Rua Valter Fernandes. Com a mudança foi 

implantada uma baia com tachões para acomodar a conversão à esquerda possibilitando a retirada 

do semáforo no sentido Ponta Negra/BR-101, ou seja, o fluxo passou a ser contínuo em duas 

faixas de tráfego. Apesar da intervenção registrou-se que o tráfego na Rua Valter Fernandes 

continua intenso gerando longas filas, especialmente nos horários de pico da manhã. (07h00minh 

às 08h30minh).  

 

Figura 08 – Interseção Roberto Freire/Valter Fernandes. 

 
Fonte: Google Maps,2014. Adaptado pelo autor. 
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Fotografia 14 – Interseção Av. Eng. Roberto Freire/Valter Fernandes. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

Fotografia 15 – Interseção Av. Eng. Roberto Freire/Valter Fernandes 

 
Fonte: Sena, 2014. 

 

No segundo ponto crítico, entroncamento da Av. Eng. Roberto Freire com Rua Abraham 

Tahim, a intervenção foi provocada pela instalação de um grande Polo Gerador de Tráfego – a 

Universidade Potiguar. Após elaboração do Relatório de Impacto de Transporte e Tráfego 

Urbano (RITUR) pela SIN foi recomendada a instalação de um semáforo que controlasse o 

acesso dos veículos oriundos daquela unidade educacional no sentido Ponta Negra/BR-101 na 

Rua Abraham Tahim, conforme se pode ver nas (ver figura 09 e fotografia 16). A correção 
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geométrica se limitou a abertura do canteiro central, ou seja, não adotou a mesma solução (baia) 

da Rua Valter Fernandes.  

Figura 09 – Interseção Roberto Freire/Abraham Tahim 

 
Fonte: Google Maps,2014. Adaptado pelo autor. 

 

Fotografia 16 – Interseção Av. Eng. Roberto Freire Roberto Freire/Abraham Tahim. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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Fotografia 17 – Interseção Av. Eng. Roberto Freire/Abraham Tahim. 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

O terceiro ponto crítico diz respeito à travessia de pedestres nas proximidades do Praia 

Shopping. Situado entre os semáforos da Abraham Tahim e da rotatória da Via Costeira, esse 

ponto não apresentava interseção, porém o fluxo de pedestres sempre foi intenso e nada ainda 

tinha sido feito para ordenar esse fluxo de pedestres. Em setembro de 2013 implantaram um 

semáforo com botoeira que em nada melhorou o fluxo de pedestre pois a botoeira logo estragou e 

até hoje ainda não funciona. 

Fotografia 18 - Subtrecho 02: Av. Eng. Roberto 

Freire – Acesso a marginal- 

Inadequação precariedade da botoeira  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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Fotografia 19 – Av.Roberto Freire – Semáforo com Botoeira no Praia Shopping. 

 
Fonte: Sena, 2014. 

 

Fotografia 20 – Av. Eng. Roberto Freire – Semáforo da Rotatória da Via Costeira. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

3.5 – SUBTRECHO 03 -  PORTAL DO SOL: MOBILIDADE EM DIREÇÃO AO MAR  

 

Esse subtrecho localiza-se entre a rotatória da Via Costeira e a interseção com a Rua 

Palestina. A rotatória da Via Costeira é uma importante articulação entre dois subtrechos da Av. 

Eng.º Roberto Freire e a Av. Senador Dinarte Mariz, conhecida como Via Costeira, artéria viária 

estratégica que com sua implantação em 1983 tornou-se o carro chefe do processo de urbanização 

turística que se materializou nas restruturações e correções geométricas nos últimos vinte anos na 

Av. Eng. Roberto Freire. No subtrecho 03, a Av. Eng. Roberto Freire assume um caráter mais 
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turístico do que nos subtrechos anteriores, margeando a Praia de Ponta Negra o conjunto 

habitacional Ponta Negra e a área non-edificandi da Praia de mesmo nome. Dois aspectos 

diferenciam esse subtrecho: a existência de uma via marginal no sentido BR-101/Ponta Negra e a 

menor densidade da ocupação urbana. Também predominam os usos não residenciais, porém de 

porte bem menor do que nas etapas anteriores.  

Não houve intervenções recentes nesse subtrecho. A semaforização da rotatória, 

executada há vários anos, reflete o esgotamento daquela solução viária. Na interseção com a Av. 

Praia de Tibau (feirinha) a Secretaria de Mobilidade Urbana do município implantou uma mini 

rotatória como forma de disciplinar o tráfego, porém essa intervenção pouco se relaciona com o 

fluxo da Roberto Freire propriamente dita. As imagens contém informações que ratificam a 

descrição. 

Figura 10 – Interseção Av. Eng. Roberto Freire/Dinarte Mariz (Via Costeira). 

 
Fonte: Google Maps,2014. Adaptado pelo autor. 
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Fotografia 21 – Av.Roberto Freire – Semáforo da rotatória da Via Costeira 

 
Fonte: Pesquisa de campo , 2014. 

 

Fotografia 22 – Subtrecho 03- Av. Eng. Roberto Freire  

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Fotografia 23 – Av. Praia de Ponta Negra (marginal da Av. Eng. Roberto Freire). 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

 

 



75 
 

 

Fotografia 24 – Interseção Roberto Freire/Praia de Tibau. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

 

Figura 11 – Interseção Roberto Freire/Praia de Tibau. 

 

Fonte: Google Maps,2014. Adaptado pelo autor. 
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4 ANALISE ESPACIAL DAS CONDIÇÕES ATUAIS DE ADEQUAÇÃO DAS 

CALÇADAS DA AV. ENG. ROBERTO FREIRE PARA MOBILIDADE E CIRCULAÇÃO 

DE PEDESTRES 

 

Este item analisa as condições das calçadas para circulação de pedestres que praticam 

avenida e seus territórios usados através da prática cotidiana do caminhar na Av. Engenheiro 

Roberto Freire. Além da NBR 9050/2004, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos, este item utiliza como parâmetro a, Lei Complementar nº 

055/2004 que institui o Código de Obras e Edificações do Município de Natal, e trata, a nível 

Municipal, das questões referentes aos acessos às edificações, dos estacionamentos e das 

calçadas. 

De acordo com o referido Código, em seu Art. 105, compete ao proprietário do imóvel 

conservar as calçadas existentes (NATAL, 2004), isto, entretanto, não isenta o poder público de 

determinar os padrões construtivos e, principalmente, de fiscalizar a adequação às normas 

existentes. Também são definidos a dimensão mínima do passeio, a declividade máxima, a 

localização de equipamentos urbanos, o tipo de revestimento e outros. No quadro 2 apresentamos 

uma síntese de alguns parâmetros e normas preconizadas pelo código de obras de Natal/RN 

SEMOPI (2014), que foram fundamentais para analisar e construir considerações empíricas que 

melhor nos situassem sobre as reais e atuais as condições das calçadas da Av. Eng. Roberto 

Freire, e nos concedesse as mínimas condições de avaliação destas. Essa analise das calçadas da 

avenida tem como objetivo alcançar um olhar profundo a cerca da produção e as materializações 

do atual processo de urbanização sobre a manutenção desses territórios.  

 

Quadro 02 – Síntese dos parâmetros do Código de Obras de Natal. 

Art. 126 - Toda calçada deve possuir faixa de, no mínimo, um metro e vinte centímetros 

(1,20m) de largura, para a circulação de pedestres – passeio – com piso contínuo sem 

ressaltes ou depressões, antiderrapante, tátil, indicando limites e barreiras físicas. 

Art. 127 – É vedada a implantação ou permanência sobre o passeio de qualquer obstáculo 

que possa interferir no livre trânsito de pedestres. 

Art. 128 – Todo mobiliário urbano edificado em calçada e local de uso coletivo deve 
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atender às exigências contidas nas NBR’s específicas, quanto ao seu uso, instalação e 

sinalização. 

Art. 129 – Nas áreas em que houver descontinuidade entre a calçada e o limite do lote, 

principalmente quando se tratar de serviços com tráfego de veículos é obrigatório que se 

estabeleça uma faixa com tratamento diferenciado, de modo a permitir a sua fácil 

identificação às pessoas portadoras de deficiência visual. 

Art. 130 - II - declive longitudinal paralela à grade do logradouro lindeiro ao lote, vedada à 

mudança brusca de nível ou degrau. 

Art. 130 - III - declive transversal, com a variação de um por cento (1%) a três por cento 

(3%), em direção ao meio-fio. 

Fonte: NATAL, 2004.  
 

Assim, considerando a legislação pertinente, para dá maior concretude ao que dispõe a 

Lei, realizamos um percurso a pé ao longo da Av. Eng. Roberto Freire,  observando, 

identificando e fotografando os resultados materiais deste  planejamento urbano, do urbanismo 

implementado e do processo de urbanização turística que se configurou nas condições das 

calçadas existentes na avenida. 

O percurso teve início na Feirinha de Ponta Negra (cruzamento da Av. Eng. Roberto 

Freire com a Rua Praia de Tibau) e término no Supermercado Nordestão (cruzamento da BR – 

101 com a Rua Monte Sinai) (ver figura 12). 
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Figura 12 – Indicação do percurso realizado. 

 
Fonte: Google Maps, 2014. Adaptado pelo autor. 

 

Esta análise foi desenvolvida utilizando a mesma metodologia do item anterior, que 

descreve a situação física da via a partir de três subtrechos. Das observações feitas, realizou-se   o 

registro fotográfico de 78 pontos de calçadas (apêndice 01) que resultou em um panorama das 

condições físicas das calçadas para mobilidade e circulação humana dos subtrechos 01 e 02. Os 

pontos de calçadas analisados no subtrecho 01 e subtrecho 02 da avenida são: 

 PONTO 01 - CALÇADA DO RESTAURANTE SAL E BRASA;  

 PONTO 02 - CRUZAMENTO COM A RUA ORLANDO DE AZEVEDO;  

 PONTO 03 – TRECHO ENTRE A Rua ORLANDO DE AZEVEDO E A Rua ALDO DE 

MELO;  

 PONTO 04 – CRUZAMENTO COM A RUA ALDO DE MELO FREIRE;  

 PONTO 05 – TRECHO ENTRE A Rua ALDO DE MELO FREIRE E O ARMAZÉM 

PARÁ;  
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 PONTO 06 - CALÇADA DO ARMAZÉM PARÁ;  

 PONTO 07 – CRUZAMENTO COM A RUA DR. ALEXANDER FLEMING;  

 PONTO 08 – CALÇADA DA GALERIA – LOTUS, SACOLÃO E EMPÓRIO DO 

SONO;  

 PONTO 09 – CALÇADA DO TERRENO DE ESQUINA DA MOURA DOUBEAX;  

 PONTO 10 – CRUZAMENTO COM A RUA ALEXI GURGEL;  

 PONTO 11 – CALÇADA DA L. CIRNE PNEUS;  

 PONTO 12 – CALÇADA DO BANCO ITAÚ;  

 PONTO 13 – CRUZAMENTO DA RUA GUNNAR VINGREN; 

 PONTO 14 – CALÇADA DA DROGARIA GLOBO;  

 PONTO 15 – CALÇADA DO POSTO DE GASOLINA BR PETROBRÀS;  

 PONTO 15 – CALÇADA DO POSTO DE GASOLINA BR PETROBRÁS;  

 PONTO 16 – CRUZAMENTO COM A RUA TEATRÓLOGO MEIRA PIRES;  

 PONTO 17 – CALÇADA SO SHOPPING CIDADE JARDIM;  

 PONTO 18 – CRUZAMENTO COM A AV. AYRTON SENNA;  

 PONTO 19 – TRECHO ENTRE A AV. AYRTON SENNA E O HIPER BOM PREÇO;  

 PONTO 20 – CALÇADA DO HIPER BOM PREÇO;  

 PONTO 21 – CALÇADA DO NORDESTÃO;  

 PONTO 22 – CRUZAMENTO COM A AV. GUSTAVO NEVES;  

 PONTO 23- CONJUNTO DE LOJAS ENTRE A LOJA INSINUANTE E 

ART&CONFORTO;  

 PONTO 24 – CRUZAMENTO COM A AV. ODILON GOMES DE LIMA;  

 PONTO 25 – SHOPPING CCAB SUL;  

 PONTO 26 – CANTEIRO COM PARADA DE ONIBUS NA FRENTE DO CCAB SUL;  

 PONTO 27 – TRECHO ENTRE O REST. CON XIN CHINA E O POSTO DE 

GASOLINA;  

 PONTO 28 – CALÇADA DO POSTO DE GASOLINA BR PETROBRAS;  

 PONTO 29 – CRUZAMENTO COM A RUA MANOEL VILAR;  

 PONTO 30 – TRECHO ENTRE A PONTA NEGRA FIAT E A JAC MOTORS;  

 PONTO 31 – CRUZAMENTO COM A RUA PROFESSOR LEVI HIGINO JALES;  
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 PONTO 32 – TRECHO ENTRE A RUA PROF. LEVI HIGINO JALES E O HEMOLAB;  

 PONTO 33 – CALÇADA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA CIRELA;  

 PONTO 34 – CRUZAMENTO COM A RUA PROF. ADOLFO RAMIRES;  

 PONTO 35 – SUPERMERCADO BOMPREÇO;  

 PONTO 36 – CRUZAMENTO COM A RUA DR. SOLON DE MIRANDA GALVÃO;  

 PONTO 37– CRUZAMENTO COM A AV. PRAIA DE JENIPABU;  

 PONTO 38 – PRAIA SHOPPING;  

 PONTO 39 – CRUZAMENTO COM A RUA DOUTOR HERNANI HUGO GOMES;  

 PONTO 40 – CALÇADA DO SHOPPING DE ARTESANATO POTIGUAR;  

 PONTO 41 – LARGO CAPIM MACIO; 

 PONTO 42 – CRUZAMENTO COM A RUA FRANCISCO MACIEL COSTA 

 PONTO 43 – CRUZAMENTO COM A RUA FRANCISCO MACIEL COSTA; 

 PONTO 44 – CALÇADA DO RESTAURANTE THIN SAN E BANCO DO BRASIL; 

 PONTO 45 – ANTIGA CAIXA ECONOMICA FEDERAL; 

 PONTO 46 – CRUZAMENTO COM A RUA ESCADA JOSÉ MAURO DE 

VASCONCELOS; 

 PONTO 47 – DUNNAS SHOPPING; 

 PONTO 48 – CRUZAMENTO COM A RUA ALEXANDRE CÂMARA; 

 PONTO 49 – CALÇADA DO BOBS E DA PADARIA GOSTO DE PÃO; 

 PONTO 50 – CALÇADA DO BOBS E DA PADARIA GOSTO DE PÃO; 

 PONTO 51 – CRUZAMENTO COM A RUA HUMBERTO MONTE; 

 PONTO 52 – TERCHO ENTRE A Rua HUMBERTO MONTE E O REST. TÁBUA DE  

CARNE;  

 PONTO 53 – RESTAURANTE TÁBUA DE CARNE; 

 PONTO 54 – CRUZAMENTO COM A RUA Prof.ª DIRCE COUTINHO; 

 PONTO 55 – TRECHO ENTRE A R. Prof.ª DIRCE COUTINHO E A Rua ÉRICO 

MONTEIRO; 

 PONTO 56 – CRUZAMENTO COM A RUA ENICO MONTEIRO; 

 PONTO 57 – CALÇADA DA UNP; 

 PONTO 58 – CRUZAMENTO COM A RUA ABRANHAM TAHIM; 
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 PONTO 59 – TRECHO ENTRE A R. ABRANHAM TAHIM E A R. DES. JOSÉ G. 

COSTA; 

 PONTO 60 – TRECHO ENTRE A R. DES. JOSÉ G. COSTA E A R. D. MARIA 

CAMARA; 

 PONTO 61 – CRUZAMENTO COM A RUA DONA MARIA CAMARA; 

 PONTO 62 – CALÇADA DA WOLKSWAGEN - VIA COSTEIRA; 

 PONTO 63 – POSTO DE GASOLINA SHELL; 

 PONTO 64 – CRUZAMENTO COM A RUA MISSIONÁRIO JOEL CARLSON; 

 PONTO 65 – CALÇADA DO EXTRA; 

 PONTO 66 – CRUZAMENTO COM A RUA ANTONIO FARACHE; 

 PONTO 67 – CALÇADA DO ESPACIAL MALL; 

 PONTO 68 – CRUZAMENTO COM A RUA NEUZA FARACHE; 

 PONTO 69 – TRECHO ENTRE A RUA. NEUZA FARACHE E A Rua VALTER 

FERNANDES; 

 PONTO 70 – CRUZAMENTO COM A RUA VALTER FERNANDES; 

 PONTO 71 – CALÇADOA DO SUPERMERCADO FAVORITO; 

 PONTO 73 – CRUZAMENTO COM A RUA FRANCISCO PIGNATÁRO; 

 PONTO 74 – CALÇADA DA PIZZARIA REIS MAGOS; 

 PONTO 75 – CALÇADA DA LOCALIZA ALUGUEL DE CARROS; 

 PONTO 76 – CALÇADA DO POSTO DE GASOLINA BR PETROBRAS; 

 PONTO 77 – CRUZAMENTO COM A RUA AMÉRICO SOARES WANDERLEY; 

 PONTO 78 – TRECHO ENTRE A Rua AMÉRICO S. WANDERLEY E O SAL E 

BRASA. 

 

Foram analisados 78 pontos de calçadas, sendo elas: 34 calçadas no subtrecho 01 e 44 no 

subtrecho 02 (Mapa 01). No subtrecho 01 dos 34 pontos de calçadas analisadas 27 encontram-se 

inadequadas e somente 7 pontos de calçadas encontram-se adequadas segundo a NBR 9050/2004 

e a Lei Complementar N. 055/2004 do Código de Obras e Edificações do Município de Natal. Já 

no subtrecho 02 de 44 pontos de calçadas analisadas 37 pontos de calçadas encontram-se 

inadequadas e somente 7 pontos de calçadas encontram-se adequadas para o uso de pedestres.   
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Os 64 pontos de calçadas analisados no subtrecho 01 e subtrecho 02 são inadequados 

porque não atendem os parâmetros exigidos pela NBR 9050/2004 e pelo Código de Obras do 

Município de Natal/RN, porque apresentam falta de padronização das guias-rebaixadas nos 

cruzamentos, inadequação quanto à inclinação, pavimentação e precárias condições de limpeza e 

higiene destes pontos que são alarmantes. O passeio livre é superior a 1,20m, criando transições 

inadequadas e desníveis com as calçadas vizinhas.  

Também identificamos a falta de sinalização vertical e horizontal, além da confusão entre 

o que é jardim e entre o que é vegetação espinhosa daninha. Apresenta faixas de pedestres que 

são locadas inadequadamente. Vale ressaltar que não há regularidade e padrão entre as calçadas 

da Avenida, principalmente nos subtrecho 01 formado por um conjunto de comércios e serviços. 

Em geral, estes pontos de calçadas inadequados apresentam passeio livre junto ao lote, usando o 

recuo próximo ao meio fio como estacionamento. Todas apresentam sérios problemas de 

acessibilidade, especialmente com a colocação de obstáculos. Canteiro que apresenta uma parada 

de ônibus, entretanto, o mesmo não dispõe de qualquer característica referente à acessibilidade 

ou, simplesmente, qualidade da circulação do pedestre. Precariedade dos aspectos visuais da via e 

falta de manutenção e irregularidade da pavimentação que varia de Pedra Portuguesa a calçadas 

pavimentadas de barro e areia. 

Nessas calçadas em horário de maior fluxo se encontram carros que não respeitam o 

espaço da calçada para uso do pedestre ocupando todo o passeio e obstruindo as passagens de 

cadeirantes, ciclistas carrinhos de bebê. Encontram-se buracos e verdadeiros remendos, 

mostrando os resultados das inúmeras restruturações e correções geométricas pontuais e 

ineficazes realizadas na via ao longo de sua história, como mobiliário urbano com função de 

cestas de lixo, que além de obsoletas, encontram-se inviáveis para uso e ainda obstrui o passeio 

de pedestre.  

Esse referencial apresentado sobre os pontos de calçadas inadequadas para uso e pratica 

dos pedestres, deflagra a materialização de um absurdo urbanístico e a fragilidade das inúmeras 

restruturações e correções geométricas pontuais e precárias realizadas na Avenida.  

Somente 14 pontos de calçadas no subtrecho 01 e subtrecho 02 encontram-se adequados 

porque atendem às normas, apresentando pavimentação regular em bom estado de conservação, 

passeio livre igual ou superior a 1,20m e piso tátil de alerta junto ao meio-fio aplicado 

corretamente que favorece satisfatoriamente a prática espacial do pedestre. Apresentam 
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pavimentação adequada em bloco intertravado em ótimo estado de conservação e sem desníveis. 

O acesso de veículos aos empreendimentos apresenta faixas de pedestres elevadas ao nível da 

calçada (ver apêndice). 

Diante desse cenário percebe-se na contemporaneidade que as transformações 

urbanísticas materializadas na avenida pelo processo de urbanização nas últimas duas décadas 

marcaram profundamente a sua estrutura (FURTADO, 2005). Suas vias de acesso e circulação 

foram e ainda são redesenhadas num misto de relações de interesses públicos e privados, nem 

sempre atentos as reais necessidades da comunidade residente. De um modo geral, os benefícios 

dessa transformação para o residente, são obtidos virtualmente e superficialmente. O 

Planejamento urbano da cidade de Natal/RN, a reboque do interesse econômico, tem 

historicamente na Av. Eng. Roberto Freire privilegiado setores tradicionalmente hegemônicos 

detentores do poder, consonância com o modelo econômico vigente.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Natal/RN com uma população que em 1980 era de 416.898 habitantes e que 2013 

duplicou alcançando a surpreendente marca de 853.929 habitantes produzindo um altissonante 

crescimento populacional ao longo das duas ultimas décadas, materializou fortes influências 

urbanísticas na cidade através do processo de urbanização. Nesse contexto, a Av. Eng. Roberto 

Freire desempenha um papel fundamental no sistema viário da zona do município de Natal, 

articulando e distribuindo o tráfego local para bairros como Capim Macio, Neópolis e cidades 

vizinhas da região metropolitana como Parnamirim, bem como servindo ao tráfego de passagem 

que se dirige ao bairro de Ponta Negra e ao litoral sul do Estado. Implantada como uma rodovia 

estadual que dava acesso às praias atravessando uma área suburbana caracterizada pela existência 

de granjas e sítios de pequeno porte, a Roberto Freire acompanhou a gradativa transformação do 

seu entorno transformando-se em uma via urbana na qual predominam os usos não residenciais 

(prestação de serviço e comércio e turismo). 

Transformações no espaço construído da cidade como a implantação dos conjuntos 

habitacionais – Ponta Negra e Alagamar, a expansão da atividade turística e o consequente 

aumento do fluxo de veículos e pedestres ao longo dos anos, principalmente,  a partir da década 

de 1990, alteraram a dinâmica imobiliária das comunidades residentes dessa avenida que 

implicou em restruturações e correções geométricas pontuais e irrisórias na Avenida Engenheiro 

Robert Freire, que resultaram em alarmantes inadequações para o uso da comunidade residente.  

Atualmente a Av. Eng. Roberto Freire apresenta níveis de serviço desconfortáveis 

especialmente nos horários de pico, quando se apresentam os congestionamentos diários. Os 

reflexos desse fenômeno se espraiam por várias ruas dos bairros de Capim Macio e Lagoa Nova, 

especialmente na BR-101 e nas ruas Manoel Vilar, Odilon Gomes de Lima e Valter Fernandes. 

Ademais, a via carece de estruturas que priorizem o transporte coletivo (corredor exclusivo), o 

fluxo de pedestres, cadeirantes, carrinhos de bebê e a utilização da bicicleta como meio de 

transporte (ciclovia). 

A Prefeitura autoriza a instalação de qualquer tipo de mobiliário urbano, desde que não 

bloqueie, obstrua ou dificulte o acesso de veículos, trânsito de pedestres, em especial dos 

deficientes físicos, ou a visibilidade dos motoristas. Nesses casos, seja qual for à largura do 

passeio, deverá ser mantida uma faixa mínima de 1,20 m para a livre circulação de pedestres. O 



85 
 

 

Manual de Segurança de Pedestres do Departamento Nacional de Trânsito-Conselho Nacional de 

Trânsito (DENATRAN-CONTRAN) recomenda ainda: "que a faixa central dos passeios seja 

mantida livre, concentrando-se a colocação do mobiliário urbano junto dos edifícios ou próximos 

do meio fio, por serem espaços aproveitados de maneira eficiente pelos pedestres”. 

Mas no espaço em tela a disposição do mobiliário urbano tem sido desordenada, gerando 

estrangulamentos, e até impedindo a circulação de pedestres. A faixa mínima de 1,20 m é 

frequentemente desrespeitada e, em muitos casos, é insuficiente, dando origem a “filas indianas” 

de pedestres para a transposição dos estrangulamentos existentes. Na Av. Eng. Roberto Freire, 

não obstante suas calçadas cumprem as exigências de largura, mas em cerca de 90% delas, 

existem inadequações estrangulamentos para a circulação de pedestres.  

As bancas de jornal ocupam espaços imensos, contrariando a legislação. As bancas, ao 

invés de serem longas e estreitas, são largas ao ponto de deixarem pouco espaço para o pedestre 

andar. Os deficientes visuais sofrem não só com os buracos e ondulações do pavimento, mas 

também com os telefones públicos e outros equipamentos cuja largura é bem superior a dos canos 

metálicos que os sustentam, dificultando a identificação do obstáculo com o uso de bengala. 

No que diz respeito às condições urbanas voltadas para atender aos pedestres, neste 

trabalho identificado através das calçadas, calçadão, faixas e passarela, diagnosticou-se a carência 

dos equipamentos para atender com urbanidade os interesses do cidadão comum, que usa o 

espaço para atender as suas necessidades diárias de ir e vir, tendo como meio de passagem a 

Avenida. Nela o cidadão buscar encontrar acomodações das mais diversas, porém, as condições 

ofertadas deixam a desejar. Calçadas em desnível, paradas de ônibus sem acomodação, colocam 

o uso desse espaço com limites e denotam a necessidade de refletir sobre o uso do território 

diante do processo de urbanização, a urbanidade do sistema de engenharia e o planejamento. A 

finalização desse trabalho nos remete a considerar que o espaço embora deva ser pensado a partir 

de suas conexões, estas devem supor ações e objetos que levem em conta não apenas as 

dimensões que enveredam pelas articulações entre o capital, as redes, as verticalidades. O sistema 

de engenharia que se sobrepõe ao espaço deve favorecer a fluidez em sentido amplo. Por isso, as 

próteses colocadas precisam considerar não apenas as condições para a viabilidade dos capitais 

ou grandes empreendimentos, como hotéis, bares, restaurantes. Mas, considera as pequenas 

realizações que decorrem dos indivíduos em seus fluxos cotidianos.  
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Assim, o território usado para mobilidade é esse misto contraditório entre a grande e 

pequena escala, o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Além das redes, antes das 

redes, apesar das redes, depois das redes, com as redes, há o espaço do indivíduo, porque as redes 

constituem apenas uma parte do espaço e o espaço de alguns. São, todavia, os mesmos lugares 

que formam redes e que formam o espaço de todos (SANTOS, 1997). 

Esse contemporâneo processo de urbanização acelerado que passa a Av. Eng. Roberto 

Freire, fortemente afastado de uma proposta urbanística mais humanista e que priorize o 

residente, é fruto das ações de um planejamento mercadológico, que influência significativamente 

o ritmo de sua tranformação. A pesquia constatou que as constantes reurbanizações, 

restruturações e correções geométricas paliativas implantadas na Av. Eng. Roberto Freire nas 

últimas duas décadas estiveram voltadas para atender os interesses do capital, mais diretamente, 

impedindo que outros usos pudessem ser feitos desse espaço. As experiências individuais ou em 

grupo se distanciam, fazendo concentrar uma realidade em que a criatividade quase inexiste.  

Isto nos faz pensar e melhor delinear que os impactos gerados pelas constantes 

restruturações e correções geométricas pontuais na Avenida, que priorizaram demaseadamente o 

fluxo de carros em detrimento do fluxo e mobilidade dos pedestres, podem ser interpretados 

como força motriz que tem amortecido os corpos, em sua experiência inteira com o território 

usado, para criarem, reiventarem e ressignificarem suas práticas espaciais que se encontram no 

cotidiano da Avenida, um envolvimento dialético com seus espaços vividos (LEFEBVRE, 2000). 

Nesse sentido, a limitação apresentada de uso do espaço pelo indivíduo, nos remete a 

pensar a necessidade de um planejamento que lide com a produção do espaço urbano enquanto 

obra das múltiplas percepções, práticas e experiências do território usado. Desta feita, as 

interveções deveriam ser mais amplas no sentido de pensar modelos de enganharia em que a 

urbanidade fosse uma premissa. Assim, os planejadores deveriam dar mais oportunidades de 

escuta nos processos de mobilização e consulta do residente, do indivíduo autóctone, para melhor 

auxiliar os técnicos e construtores na execução de empreendimentos urbanísticos menos 

fragmentadores, com maior nível de urbanidade, causando o mínimo de impactos as 

territorialidades ja constituídas.   

Neste sentido, Lefebvre diz: 

Se houve (sem duvida, a partir do século XVI até o século XIX) uma 

linguangem codificada sobre a base prática de uma detrminada relação entre a 
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cidade, o campo, e o território político, fundada sobre a perspectiva clássica e 

sobre o espaço euclidiano, porque e como essa codificação explodiu? É preciso 

se esforçar para reconstruir tal linguangem comum aos diversos membros da 

sociedade: usuários e habitantes, autoridades, técnicos, (arquitetos, urbanistas e 

planificadores) (2000, p. 21). 

Voltamos a enfatizar que percepção e observação mais profusa das singulares e ricas 

práticas espaciais dos indivíduos diante dos seus territórios provavelmente conduziriam e 

auxiliariam os técnicos e construtores, a elaborarem planos urbanos e politicas públicas mais 

universais, na tentativa de retomada das premissas de um planejamento regulatório mais 

humanista, tendo como objetivo uma linguagem em comum entre todos os praticantes da Av. 

Eng. Roberto Freire sejam turistas ou residentes. 

Nas últimas duas décadas a Avenida tem se transformado em lócus significativo de 

atuação do capital nacional e transnacional, passando por uma transformação e produção 

acelerada e contundente do seu traçado geométrico. Essa urbanização acelerada de fortes 

influências globais que materializam e evidenciam características de um conceito contemporâneo 

de descontinuidade do tecido urbano como algo necessariamente fragmentado, “colagens” 

(HARVEY, 2004) de usos correntes, muitos dos quais são efêmeros, a ser moldada segundo 

objetivos e principios estéticos que não tem necessariamente relação com o bem estar urbano dos 

individuos (pedestre-corpo) e não cumpri um objetivo social isonômico.  

Segundo Sposito: 

Com a unicidade técnica em movimento dialético com a unicidade do tempo, 

todos os espaço e territórios se articulam, de fato ou potencialmente; essas 

tendências colocam todos os lugares, todas as pessoas, todas as situações em 

comparação (2010, p. 129). 

A transformação urbanística que a passou a Avenida nas duas últimas décadas foi pautada 

na velocidade e na racionalidade tecnológica, em prol da produção capitalista do espaço, 

fragmentando e diferenciando os territórios, sua familiaridade, seu senso de urbanidade.  

O conceito de urbanidade, aqui focalizado, refere-se ao modo como espaços e os 

territórios da cidade acolhem as pessoas através da qualidade e eficiência dos seus equipamentos 

e mobiliários urbanos. Espaços com urbanidade são espaços hospitaleiros. O oposto são os 

espaços inóspitos ou de baixa urbanidade (AGUIAR, 2010). Também se constatou que há na Av. 

Eng. Roberto Freire uma elevada urbanização, capitaneada por um sistema de engenharia e uma 
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baixa urbanidade expressada na precariedade dos equipamentos urbanos e mobiliários como: 

calçadas, faixas, passarela, calçadão, paradas de ônibus e rebaixamento da guia para travessia de 

pedestres, ciclistas, cadeirantes, carrinhos de bebê entre outros modais. Fruto de um planejamento 

que pensa a via superficialmente, que dirimem cada vez mais os espaços de urbanidade e de 

mobilidade humana em função da apologia exacerbada ao uso de carros.  

Segundo Aguiar, 

A urbanidade é composta, portanto por algo que vem da cidade, da rua, do 

edifício e que é apropriado, em maior ou menor grau pelos corpos. A 

urbanidade, assim entendida, estaria precisamente nesse modo de apropriação da 

situação pelas pessoas, seja na escala do edifício, seja na escala da cidade. 

Urbanidade não é sinônimo de vitalidade, no sentido de presença de pessoas, 

embora possa incluí-la. Nesse contexto o corpo naturalmente é o parâmetro. A 

medida da delicadeza ou não, da civilidade é demonstrada pela conduta do 

corpo, do individual; em sua presença, em sua ausência, em sua postura. Ou seja, 

a urbanidade está no modo como essa relação espaço/corpo se materializa (2010, 

p 4). 

O impulsionante crescimento de Natal na ùltimas décadas produziu perceptivelmente 

espaços construídos com baixa urbanidade. Percebe-se ao andar nas ruas a débil urbanidade 

oferecida pelos sistesmas técnicos de engenharia principalmente de mobilidade como passarelas 

ergomomicamente obsoletas, que passam a sensação de claustrofobia pela reduzido corredor de 

passagem que, além disso, geram medo, pois em dias de rajadas fortes de vento as passarelas 

balançam trazendo insegurança além de em muitos casos estarem localizadas em pontos poucos 

funcionais e de péssima acessibilidade e iluminação, paradas de ônibus mal sinalizadas e 

ineficazes, pois, não protegem os transeuntes da chuva e nem do sol, estruturas de cornubação 

urbana como os viadutos construídos dinamicamente, descontextualizadas do entorno e tantos 

outros exemplos de descaso com bem estar urbano dos individuos. 

Esses processos de urbanização que analisamos são responsáveis pela intensa aceleração 

dos processos de produção espacial na cidade que distanciam os planejadores e seus 

planejamentos da fundamental necessidade de maior urbanidade na implantação dos sistemas de 

engenharia. Políticas públicas que contemplem as mais ricas e diversificadas leituras 

psicológicas, comportamentais dos territórios usados e formas da cidade de Natal, realizadas pelo 

indivíduo ao praticar seu espaço urbano. Para corroborar com a reflexão Claval diz: 
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Devido à constatação de que existe uma diversidade na realidade, e estas 

organizam o mundo socialmente, e ainda, as vidas dos grupos humanos vão para 

além da materialidade descrita pelos geógrafos da geografia cultural clássica. 

Estas vidas são regidas e tem expressões de diferentes processos cognitivos, de 

atividades mentais, de trocas de informações e ideias. Assim, as relações dos 

homens com seu meio ambiente são também psicológicas e sócias psicológicas 

(2001, p 45). 

Neste sentido, o aprofundamento dos estudos nos remete a reflexão sobre as relações dos 

indivíduos com as formas urbanas, materializadas pela urbanização contemporânea. Essas 

condições nos fizeram querer entender através de uma perspectiva geográfica as práticas 

espaciais, comportamentos e interações psicológicas dos indivíduos diante deste atual processo 

de urbanização acelerado. Neste sentido Monbeig (1950) diz:  

E está a importância dos fatos psicológicos que os geógrafos devem tomar para 

o tema de pesquisa. Que façam com extrema prudência e sem prejuízo do rumo 

tradicional de suas investigações, [...] porque cada vez mais me convenço da 

profunda complexidade dos conjuntos geográficos, complexidade que provém 

do lugar neles ocupado pelo grupo social.  Sem este, tudo seria mais simples, 

mas este é o sal da terra (apud DANTAS, 2005, p 17). 

O desenvolvimento desse estudo nos fez despertar para o esquecimento que o individuo e 

os corpos sofreram no processo de urbanização. Ao estudar a Av. Eng. Roberto Freire, ao 

frequentar os seus espaços, ao buscar evidências, verifica-se a ausência deste no processo de 

planejamento e execução dos sistemas de engenharia. Esse esquecimento se projeta como 

consequência na baixa urbanidade, considerando o contexto dos processos de urbanização 

acelerada contemporânea.  

O corpo com sua sensorialidade e os sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato são 

largamente estudados nos compêndios da psicologia e percepção ambiental e (pouco analisado 

entre os geógrafos), como importantes meios de compreensão, orientação e relacionamento do 

homem com o meio, detectando às diferentes matizes de sensações transmitidas e sentidas pelo 

corpo em territórios e espaços construídos com baixa ou alta urbanidade.  

O eficiente uso desses sentidos no meio urbano é considerado vital para pensar uma ação 

planejada no espaço construído, principalmente, quando esse espaço está em sintonia com os 

processos acelerados de urbanização. Em seu importante trabalho Montagu (1986), afirma que 

nós nas cidades ocidentais, estamos tentando resgatar os sentidos negligenciados e que estamos 
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tomando, de forma crescente, consciência da dolorosa privação das experiências sensoriais que 

sofremos em nossas cidades em função de planos urbanísticos que fragmentam e desestimulam o 

corpo na produção do seu espaço, pois, as experiências do corpo, nos ensinam a enraizar o espaço 

na existência (BICUDO, 1999).   

De modo sintético, poderíamos dizer que a Av. Eng. Roberto Freire é um exemplo, dentre 

tantos outros, dos percalços de uma urbanização que negligenciou a urbanidade, tornando o 

espaço uma cicatriz das intervenções, sempre necessárias para corrigir e adequar o sistema de 

engenharia a dinâmica imperfeita da sociedade. Aportada no desejo de crescer, a cidade refaz sua 

geografia, campo de apropriações espaciais desiguais, estorvo e possibilidade, fluidez e 

obstáculo, indivíduos e corporações. Corpo e matéria conflitam e desejam o mesmo espaço, a Av. 

Eng. Roberto Freire, indicando que a mesma não está definitivamente acabada.  



91 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

AGUIAR. Paulo. Aspectos da urbanidade. Revista Vitruvius, São Paulo, v. 02, n. 02, nov. 2010.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PEDESTRES. Manual de Segurança de Pedestres. 

Departamento Nacional de Trânsito-Conselho Nacional de Trânsito. 1999. Disponível em: 

http://www.ta.org.br/site/Banco/7manuais/Manual%20do%20Pedestre.doc Acesso em: 03 nov. 

2011.  

BICUDO, M. A. V. Contribuição da fenomenologia Educação. In: BICUDO, M.A. V.; 

CAPPELLETTI, I. F. (Orgs.). Fenomenologia: uma visão abrangente da educação. São Paulo: 

Olho d’Água, 1999. p. 11- 52.  

BNB. PRODETUR/NE. Componentes. Banco do Nordeste do Brasil. Fortaleza: Editora Federal, 

2005. Disponível em: www.bnb.gov.br. Acesso em: 04 set. 2014.  

BNB. PRODETUR/NE. Informações básicas. Banco do Nordeste do Brasil. Fortaleza: Editora 

Federal, 2005. Disponível em: www.bnb.gov.br. Acesso em: 04 set. 2014.  

BNB. PRODETUR/NE. Objetivos. Banco do Nordeste do Brasil. Fortaleza: Editora Federal 

2005. Disponível em: www.bnb.gov.br. Acesso em: 05 set. 2014.  

BNB. PRODETUR/NE. Visão Geral. Banco do Nordeste do Brasil. Fortaleza: Editora Federal, 

2005. Disponível em: www.bnb.gov.br. Acesso em: 06 set. 2014.  

BRASIL. Lei n 3.692, de 15 de dezembro 1959. Criação da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste. Brasília: Presidência da República, 1959.  

BRASIL. Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html Acesso em: 10 mar. 2014.  

CLAVAL, Paul. A Geografia cultural. Florianópolis: Editora UFSC, 2001.  

CORRÊA, Roberto L. Interações espaciais. In: CASTRO, Iná et al. Explorações geográficas. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992. 



92 
 

 

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Base de dado cartográfica. Shape 

da área de Natal, 2010.  

CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. Políticas de turismo e construção do espaço turístico-litorâneo no 

Nordeste do Brasil. In: LEMOS Amalia Inês Geraiges de. (Org.). Turismo: Impactos 

socioambientais. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1999.  

DANTAS, Aldo. Pierre Monbeig: Um marco na Geografia Brasileira. Porto Alegre: Editora 

Sulina, 2005.  

FLAMARION, Carlos. Reestruturação da infraestrutura da Av. Eng. Roberto Freire. Natal, 

08 jan. 2014. Entrevista concedida a Geovane Almeida.  

FURTADO, Edna Maria. A “Onda” do turismo na cidade do Sol: A reconfiguração urbana a 

de Natal. Natal: EDUFRN, 2005.  

GOLD, P. Melhorando as condições de caminhada em calçadas. São Paulo: Gold projects, 2014.  

GOOGLE MAPS. Imagens de Natal. 2014.  

HARVEY, David. A condição pós-moderna. 7. ed. São Paulo: Loyola, 2004.  

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005.  

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Base de dado cartográfica. Shape da área 

de Natal, 2010.  

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Perfil dos municípios brasileiros, 2012. 

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2012/ Acesso em: 

02 nov. 2014.  

JONHSON, R.J. The dictionary of human Geography. Oxford: Bleckweel, 1994.  

LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Paris: Editions anthropos, 2000.  

LIMA, Pedro de. Natal século XX: do urbanismo ao planejamento urbano. Natal: EDUFRN, 

2001.  

LOPES JUNIOR, Edmilson. A construção social da cidade do prazer. Natal: EDUFRN, 2000. 



93 
 

 

MARICATO, Ermínia. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias: planejamento urbano no 

Brasil. In: ARANTES, O.; VAINNER, C. B.; MARICATO, E. (Orgs.). A cidade do 

pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2000.  

MONTAGU, Ashley. Tocar: o significado da pele. São Paulo: Summus, 1986.  

NASCIMENTO, Rodrigo Costa. Natal qual é a sua cara? Análise do perfil edílico da Av. Eng. 

Roberto Freire à luz da acessibilidade. Natal: EDFURN, 2012.  

NATAL. Lei 3.175/1984. Plano Diretor de Organização físico-territorial do município de 

Natal e dá outras providências. Diário Oficial. Natal, 29 de fevereiro de 1984. 29 de fevereiro 

de 1984. 55p  

NATAL. Lei Complementar nº 055, de 02 de dezembro de 2000: Código de Obras e 

Edificações do Município de Natal, Natal, p.24-35, 2004. Secretaria Municipal de obras 

Públicas/SEMOPI  

NATAL. Lei Complementar nº 07, de 05 de agosto de 1994. Plano Diretor de Natal e dá outras 

providências. Diário Oficial, Natal, 07 de setembro de 1994. Caderno Especial. Lei do Plano 

Diretor de Natal e coletânea de leis dos limites dos bairros de Natal.  

NATAL. Lei Complementar nº 082, de 21 de junho de 2007. Plano Diretor de Natal e dá 

outras providências. Disponível em: https://www.leismunicipais.com.br/plano-diretor-natal-rn 

Acesso em: 02 nov. 2014.  

NOBRE, Paulo José Lisboa. Em busca da Singularidade na Estruturação da Paisagem. 2001. 

Disponível em: 

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT14/nobre_paulo_jos%E9_lisboa.pdf 

Acesso em: 15 nov. 2014.  

PEDRAZZINI, Yves. A violência das cidades. Tradução de Giselle Unti. Petrópolis: Vozes, 

2007.  

PEREIRA, Renée. Ajuste nas contas públicas e Lava Jato devem travar obras de infraestrutura. O 

Estado de São Paulo, São Paulo, 23 nov. 2014. Disponível em: 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ajuste-nas-contas-publicas-e-lava-jato-devem-

travar-obras-de-infraestrutura-imp-,1596770 Acesso em: 14 de dez. 2014.  

PREVOT, Schapira “fragmentación espacial y social: conceptos e realidades”, in Perfiles 

latinomaricanos, n, 19, México, Flacso, 2001. 



94 
 

 

RODRIGUES, Adyr A. B. Percalços do planejamento turístico: O PRODETUR-NE, In: 

RODRIGUES, Adyr A.B (Org.). Turismo e Geografia: reflexões teóricas e enfoques regionais. 

2. ed. São Paulo: Hucitec, 1999.  

SANTOS. Milton. A natureza do espaço. 5. ed. São Paulo: HUCITEC, 1997.  

SANTOS. Milton. A urbanização brasileira. 5. ed. São Paulo: HUCITEC, 1993.  

SANTOS. Milton. O Retorno do Território. In SANTOS, Milton; SOUZA, Maria Adélia A. e 

SILVEIRA, Maria Laura (Orgs.). Território: Globalização e Fragmentação. São Paulo. São 

Paulo: Hucitec, 1994. p.15-20.  

SÃO PAULO. Decreto nº 27.505, de 14 de dezembro de 1988. Limpeza nos imóveis, o 

fechamento de terrenos não edificados e a construção de passeios, e dá outras providências. 

Disponível em: 

file:///C:/Users/Rosa%20Rodrigues/Downloads/DECRETO%2027505%20(2).PDF Acesso em: 

13 out. 2014.  

SENA, R. Acervo fotográfico da Tribuna do Norte Avenida Engenheiro Roberto Freire: 2014. 1 

fotografia, color. Disponível em: www.tribunadonorte Acesso em: 06/06/2014.  

SOUZA. Marcelo Lopes de. As pespectivas “mercadofilas”: ataques conservadores contra o 

planejamento regulatório. In: ______ . Mudar a cidade: uma crítica a o planejamento e à gestão 

urbanos. 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.  

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Capitalismo e urbanização. São Paulo: Contexto, 2000.  

SPOSITO,Maria Encarnação Beltrão (org.). Cidades médias: espaços em transição. São Paulo: 

Expressão Popular, 2010.  

VERGAPOULOS, Kostas. Globalização: o fim de um ciclo. Ensaio sobre a instabilidade 

internacional. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.  

VIDAL, Marcos. O turismo e os negócios em Natal. Diário de Natal, Natal, 26 out. 2000. 

Economia, p.04.  

VIDAL, Marcos. Os novos passos do Plano diretor. Diário de Natal, Natal, 26 out. 2000. 

Política, p. 03.  

VIDAL, Marcos. Ponta Negra turismo de negócios. Diário de Natal, Natal, 22 jul. 2001. 

Classimais. 



95 
 

 

VILLAÇA, Flávio. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. In: 

DÉAK, Csaba e SCHIFFER, Sueli R. (Org.). O Processo de Urbanização no Brasil. São Paulo: 

Edusp, 2008. 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

APÊNDICE 

 

PONTO 01 - CALÇADA DO RESTAURANTE SAL E BRASA 

 

 

 

ADEQUADA 

A calçada atende às normas, 

apresentando pavimentação 

regular, em bom estado de 

conservação, passeio livre 

igual ou superior a 1,20m e 

piso tátil de alerta junto ao 

meio-fio. Favorecendo a 

prática espacial do pedestre. 

PONTO 02 - CRUZAMENTO COM A RUA ORLANDO DE AZEVEDO 

 

 

 

INADEQUADA 

As guias-rebaixadas, em ambos 

os lados do cruzamento, são 

inadequadas quanto à 

inclinação, pavimentação e 

sinalização. Falta de condições 

de limpeza e higiene deste 

ponto também são alarmantes. 
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PONTO 03 – TRECHO ENTRE A RUA ORLANDO DE AZEVEDO E A RUA ALDO 

DE MELO 

 

 

 

 

INADEQUADA 

As calçadas desse trecho 

apresentam pavimentação, 

inclinação e sinalização 

inadequadas. O passeio livre é 

superior a 1,20m. 

PONTO 04 – CRUZAMENTO COM A RUA ALDO DE MELO FREIRE 

 

 

 

 

INADEQUADA 

Não apresenta guia-rebaixada, 

em ambos os lados do 

cruzamento e a pavimentação é 

inadequada. Esse aspecto 

desfavorece o uso desse ponto 

para passagem e circulação de 

ciclistas cadeirantes e carrinhos 

de bebê. 
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PONTO 05 – TRECHO ENTRE A RUA ALDO DE MELO FREIRE E O ARMAZÉM 

PARÁ 

 

 

 

 

INADEQUADA 

Apresenta pavimentação e 

inclinação inadequadas, e 

também uma transição 

inadequada com as calçadas 

vizinhas, apresentando 

desníveis. 

PONTO 06 - CALÇADO DO ARMAZÉM PARÁ 

 INADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

regular, entretanto não 

apresenta sinalização tátil de 

alerta e a travessia na altura do 

acesso de veículos ao 

empreendimento apresenta 

desnível inadequado. 
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PONTO 07 – CRUZAMENTO COM A RUA DR. ALEXANDER FLEMING 

 INADEQUADA 

Não apresenta guias-

rebaixadas, em ambos os lados 

do cruzamento, nem 

sinalização tátil de alerta. A 

pavimentação também está 

bastante precária. Impraticável 

para ciclistas, cadeirantes e 

carrinhos de bebê, pois além de 

não apresentar as guias 

rebaixadas, partes 

significativas da calçada e 

feitas de paralelepípedos 

irregulares e sem nenhuma 

manutenção. 

PONTO 08 – CALÇADA DA GALERIA – LOTUS, SACOLÃO E EMPÓRIO DO 

SONO 

 INADEQUADA 

Não apresenta rebaixamento de 

guia, a pavimentação é 

inadequada e não apresenta a 

largura mínima exigida para 

passeio, uma vez que o passeio 

é interrompido por postes da 

iluminação pública. Também 

não apresenta sinalização tátil 

de alerta. 
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PONTO 09 – CALÇADO DO TERRENO DE ESQUINA DA MOURA DOUBEAX 

 

INADEQUADA 

Não apresenta pavimentação 

nem sinalização. Além das 

constantes falta de higiene e 

limpeza da via prevista pelas 

normas e leis do município. 

PONTO 10 – CRUZAMENTO COM A RUA ALEXI GURGEL 

 INADEQUADA 

Não apresenta guias-rebaixadas 

em ambos os lados da via, 

sendo que de um lado, a 

calçada da Moura Dubeax não 

apresenta pavimentação, e dou 

outro lado, a calçada L. Cirne 

Pneus apresenta pavimentação 

inadequada. 
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PONTO 11 – CALÇADA DA L. CIRNE PNEUS. 

 INADEQUADA 

A calçada da L. Cirne Pneus 

apresenta pavimentação 

inadequada, além de problemas 

de falta de manutenção e não 

apresenta sinalização tátil. 

PONTO 12 – CALÇADA DO BANCO ITAÚ 

 ADEQUADA 

A calçada atende às normas, 

apresentando pavimentação 

regular, em bom estado de 

conservação, passeio livre 

igual ou superior a 1,20m e 

piso tátil de alerta junto ao 

meio-fio. 
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PONTO 13 – CRUZAMENTO DA RUA GUNNAR VINGREN 

 INADEQUADA 

Em termos de acessibilidade, 

este cruzamento apresenta 

muitos problemas. Em ambos 

os lados da via não se observa 

guia-rebaixada, a 

pavimentação é inadequada, 

não apresenta sinalização tátil 

de alerta e o canteiro central 

encontra-se em péssimo estado 

de conservação. 

PONTO 14 – CALÇADA DA DROGARIA GLOBO 

 INADEQUADA 

Nesse ponto, observa-se uma 

faixa de passeio com 

pavimentação adequada, 

entretanto, não se observa uma 

boa comunicação entre essa 

faixa e a continuidade do 

passeio. A legislação municipal 

sugere que, quando o recuo 

frontal for usado como 

estacionamento, a calçada deve 

ser locada junto ao meio-fio. 
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PONTO 15 – CALÇADA DO POSTO DE GASOLINA BR PETROBRAS 

 INADEQUADA 

De um modo geral, os postos 

de gasolina na cidade de 

Natal/RN não costumam ter 

área delimitada para o tráfego 

de pedestres. Este apresenta 

pavimentação inadequada, e 

falta de sinalização. 

PONTO 16 – CRUZAMENTO COM A RUA TEATRÓLOGO MEIRA PIRES 

 INADEQUADA 

Apresenta guia-rebaixada em 

um lado da via (Shopping 

Cidade Jardim), mas do outro 

lado da via não há o 

rebaixamento da guia 

indicando um absurdo 

urbanístico e a fragilidade das 

inúmeras restruturações e 

correções geométricas pontuais 

e precárias realizadas na 

Avenida. A pavimentação da 

via e do posto de gasolina 

encontra-se inadequados. 
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PONTO 17 – CALÇADA SO SHOPPING CIDADE JARDIM 

 ADEQUADA 

A calçada atende às normas, 

apresentando pavimentação 

regular, em bom estado de 

conservação, passeio livre 

igual ou superior a 1,20m e 

piso tátil de alerta junto ao 

meio-fio. O acesso de veículos 

ao empreendimento apresenta 

faixa de pedestres elevada ao 

nível da calçada. 

PONTO 18 – CRUZAMENTO COM A AV. AYRTON SENNA 

 INADEQUADA 

O lado do Shopping Cidade 

Jardim apresenta rampa, 

pavimentação adequada e 

sinalização tátil. O lado oposto 

não atende às normas, com 

pavimentação inadequada, não 

apresenta guia-rebaixada e nem 

sinalização tátil. 
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PONTO 19 – TRECHO ENTRE A AV. AYRTON SENNA E O HIPER BOM PREÇO 

 INADEQUADA 

O passeio apresenta 

pavimentação inadequada, 

bastante desgastada e sem 

sinalização tátil. 

PONTO 20 – CALÇADA DO HIPER BOM PREÇO 

 ADEQUADA 

A calçada apresenta 

pavimentação adequada, 

regular e com sinalização tátil. 
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PONTO 21 – CALÇADA DO NORDESTÃO 

 INADEQUADA 

Apresenta pavimentação em 

bom estado de conservação e 

uniforme, mas não ao longo de 

toda a calçada. Apresenta 

faixas de pedestres elevadas. 

Entretanto, não apresenta 

sinalização tátil e alguns 

equipamentos são locados 

inadequadamente. Vale 

ressaltar que não há 

regularidade e padrão entre as 

calçadas desse ponto da 

Avenida 

PONTO 22 – CRUZAMENTO COM A AV. GUSTAVO NEVES 

 INADEQUADA 

Em ambos os lados da via não 

se observa guia-rebaixada e 

não apresenta sinalização tátil 

de alerta. 
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PONTO 23 – CONJUNTO DE LOJAS ENTRE A LOJA INSINUANTE E 

ART&CONFORTO 

 INADEQUADA 

O trecho é formado por um 

conjunto de comércios. Em 

geral, as calçadas apresentam 

passeio livre junto ao lote, 

usando o recuo próximo ao 

meio fio como estacionamento. 

Todas apresentam sérios 

problemas de acessibilidade, 

especialmente com a colocação 

de escadarias e obstáculos. 

PONTO 24 – CRUZAMENTO COM A AV. ODILON GOMES DE LIMA 

 INADEQUADA 

Não se apresenta guia-

rebaixada ou outro elemento 

que permita a transição entre a 

calçada e a via. Ainda, o 

canteiro central não apresenta 

área destinada a travessia de 

pedestres. 
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PONTO 25 – CCAB SUL 

 INADEQUADA 

A calçada do CCAB Sul 

apresenta passeio revestido 

com material inadequado e não 

apresenta sinalização tátil. 

Também não se observa local 

adequado para transição para 

as vias lindeiras. 

PONTO 26 – CANTEIRO COM PARADA DE ONIBUS NA FRENTE DO CCAB SUL 

 INADEQUADA 

Esse canteiro apresenta uma 

parada de ônibus, entretanto, o 

mesmo não dispõe de qualquer 

característica referente à 

acessibilidade ou, 

simplesmente, da qualidade da 

circulação do pedestre. O 

pequeno trecho de calçada ao 

lado da banca CCAB Sul que 

indica ser a parada de ônibus 

que mede absurdos 60 cm e 

ainda não oferece proteção 

contra sol e chuva para o 

pedestre. 
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PONTO 27 – TRECHO ENTRE O REST. CON XIN CHINA E O POSTO DE 

GASOLINA 

 INADEQUADA 

Assim como na situação do 

CCAB Sul, existe uma via 

marginal entre a Av. Eng. 

Roberto Freire e os acessos dos 

empreendimentos, entretanto, 

aqui, não se observa a 

existência de calçadas, em 

desacordo com as NBRs 

citadas. 

PONTO 28 – CALÇADA DO POSTO DE GASOLINA BR PETROBRAS 

 INADEQUADA 

Além de apresentar desníveis 

fora de norma, apresenta 

equipamentos urbanos no meio 

do passeio, de modo que não se 

obtém a largura mínima 

necessária de 1,20m. Fora a 

precariedade dos aspectos 

visuais da via. 
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PONTO 29 – CRUZAMENTO COM A RUA MANOEL VILAR 

 INADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

inadequada e não apresenta 

guias-rebaixadas em ambos os 

lados da via. 

PONTO 30 – TRECHO ENTRE A PONTA NEGRA FIAT E A JAC MOTORS 

 INADEQUADA 

As calçadas deste trecho 

apresentam pavimentação e 

inclinação inadequadas, 

principalmente devido a 

presença de lojas de venda de 

veículos. Apenas a JAC 

MOTORS apresenta 

sinalização visual de alerta. 



111 
 

 

PONTO 31 – CRUZAMENTO COM A RUA PROFESSOR LEVI HIGINO JALES 

 INADEQUADA 

Apresenta rebaixamento de 

guia apenas de um lado da via, 

além de pavimentação 

inadequada. 

PONTO 32 – TRECHO ENTRE A RUA PROF. LEVI HIGINO JALES E O 

HEMOLAB 

 INADEQUADA 

Alguns empreendimentos deste 

trecho iniciam suas rampas de 

acesso ao lote na calçada, 

criando obstáculos à passagem 

de pedestres. Além disso, 

apresenta falta de manutenção 

da pavimentação. 
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PONTO 33 – CALÇADA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA CIRELA 

 ADEQUADA 

A calçada apresenta 

pavimentação com piso 

intertravado adequada, regular 

e com sinalização tátil. 

PONTO 34 – CRUZAMENTO COM A RUA PROF. ADOLFO RAMIRES 

 INADEQUADA 

Apresenta guia-rebaixada em 

ambos os lados da via, 

entretanto, não apresenta faixa 

para travessia de pedestres. 



113 
 

 

PONTO 35 – SUPERMERCADO BOMPREÇO 

 ADEQUADA 

Apresenta pavimentação e 

sinalização adequadas e 

rebaixamento de guia no 

acesso de veículos ao 

empreendimento. 

PONTO 36 – CRUZAMENTO COM A RUA DR. SOLON DE MIRANDA GALVÃO 

 ADEQUADA 

Apresenta guias-rebaixadas em 

ambos os lados da via e faixa 

de pedestres, 
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PONTO 37– CRUZAMENTO COM A AV. PRAIA DE JENIPABU 

 INADEQUADA 

O cruzamento apresenta guia-

rebaixada em ambos os lados da 

via e faixa de pedestres. O único 

problema se encontra na 

pavimentação dos passeios, que 

ainda é de pedra portuguesa, 

inadequado no que trata da 

acessibilidade. 

PONTO 38 – PRAIA SHOPPING 

 INADEQUADA 

Apresenta transição de nível 

adequada entre o shopping e o 

canteiro ao lado onde se localiza 

a parada de ônibus, entretanto, 

em ambos os lados usa-se a 

pedra portuguesa. Que se 

encontram e avançado estado de 

deterioração (pedras 

portuguesas soltas e perfurantes) 
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PONTO 39 – CRUZAMENTO COM A RUA DOUTOR HERNANI HUGO GOMES 

 INADEQUADA 

Em ambos os lados da via, não 

apresenta rebaixamento de guia 

e nem faixa de pedestres. Ainda, 

utiliza a pedra portuguesa como 

revestimento. 

PONTO 40 – CALÇADA DO SHOPPING DE ARTESANATO POTIGUAR 

 INADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

inadequada, em pedra 

portuguesa, com obstáculos no 

passeio e rebaixamento de guia 

para transição com a via. 
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PONTO 41 – LARGO CAPIM MACIO 

 INADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

inadequada, em pedra 

portuguesa, com obstáculos no 

passeio, não apresenta 

sinalização tátil nem guias-

rebaixadas. 

PONTO 42 – CRUZAMENTO COM A RUA FRANCISCO MACIEL COSTA 

 INADEQUADA 

Apresenta guia-rebaixada 

apenas de um lado da via, sendo 

que a pavimentação encontra-se 

bastante comprometida em 

ambos os lados. 
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PONTO 43 – CRUZAMENTO COM A RUA FRANCISCO MACIEL COSTA 

 INADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

inadequada, desníveis e falta de 

sinalização, tanto tátil quando 

de entrada e saída de veículos. 

PONTO 44 – CALÇADA DO RESTAURANTE THIN SAN E BANCO DO BRASIL 

 INADEQUADA 

Apresentam pavimentação 

inadequada. Ainda, a calçada do 

THIN SAN apresenta desníveis 

e não possui sinalização tátil. 

Nessa calçada em horário de 

maior fluxo encontram-se carros 

que não respeitam o espaço da 

calçada para uso do pedestre 

ocupando todo o passeio e 

obstruindo as passagens de 

cadeirantes, ciclistas carrinhos 

de bebê. 
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PONTO 45 – ANTIGA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

 ADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

adequada e sinalização tátil de 

alerta. 

PONTO 46 – CRUZAMENTO COM A RUA ESCADA JOSÉ MAURO DE 

VASCONCELOS 

 INADEQUADA 

Não apresenta guia-rebaixada 

em ambos os lados da via, nem 

faixa de pedestres. 
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PONTO 47 – DUNNAS SHOPPING 

 INADEQUADA 

Não apresenta sinalização tátil e 

em alguns trechos o passeio é 

interrompido por canteiros. 

PONTO 48 – CRUZAMENTO COM A RUA ALEXANDRE CÂMARA 

 INADEQUADA 

Apresenta guia-rebaixada em 

apenas um lado da via, o lado do 

Bobs . Além da poluição visual 

e precária sinalização vertical e 

horizontal. 
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PONTO 49 – CALÇADA DO BOBS E DA PADARIA GOSTO DE PÃO 

 ADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

adequada, em piso intertravado, 

e sinalização tátil, de acordo 

com as normas de 

acessibilidade. 

 PONTO 50 – CALÇADA DO BOBS E DA PADARIA GOSTO DE PÃO 

 INADEQUADA 

A inclinação do passeio é 

superior ao adequado e não 

apresenta sinalização tátil. 
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PONTO 51 – CRUZAMENTO COM A RUA HUMBERTO MONTE 

 INADEQUADA 

Não apresenta guia-rebaixada 

nem sinalização de alerta. A 

pavimentação é inadequada. 

Além de apresentar um enorme 

sumidouro destampado  

deixando exposto um enorme  

buraco na esquina próximo a 

banca, gerando perigo constante 

para o pedestre. 

PONTO 52 – TERCHO ENTRE A R. HUMBERTO MONTE E O REST. TÁBUA DE 

CARNE 

 INADEQUADA 

As calçadas não apresentam 

continuidade e nem sinalização 

tátil. 
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PONTO 53 – RESTAURANTE TÁBUA DE CARNE 

 INADEQUADA 

A pavimentação é inadequada e 

não apresenta sinalização tátil. 

PONTO 54 – CRUZAMENTO COM A RUA PROF. DIRCE COUTINHO 

 INADEQUADA 

Não apresenta guia-rebaixada 

nem sinalização de alerta. A 

pavimentação é inadequada. 
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PONTO 55 – TRECHO ENTRE A R. PROF. DIRCE COUTINHO E A R. ÉRICO 

MONTEIRO 

 INADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

inadequada e descontinuidades 

entre os trechos das calçadas. 

Também não apresenta 

sinalização tátil. 

PONTO 56 – CRUZAMENTO COM A RUA ENICO MONTEIRO 

 INADEQUADA 

Apresenta guia-rebaixada em 

apenas um lado da via. Sendo 

que o outro lado da via também 

não apresenta calçada. 

Verdadeiros remendos são 

analisados e identificados na 

via, isso mostra os resultados 

das restruturações e correções 

geométricas pontuais e 

ineficazes realizadas na via ao 

longo de sua história. 
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PONTO 57 – CALÇADA DA UNP 

 ADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

adequada, em piso intertravado, 

e sinalização tátil, de acordo 

com as normas de 

acessibilidade. 

PONTO 58 – CRUZAMENTO COM A RUA ABRANHAM TAHIM 

 ADEQUADA 

Apresenta guias-rebaixadas em 

ambos os lados da via, com 

pavimentação e sinalização 

adequadas e faixa de pedestres. 
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PONTO 59 – TRECHO ENTRE A R. ABRANHAM TAHIM E A R. DES. JOSÉ G. 

COSTA 

 INADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

inadequada, com 

descontinuidade entre os 

trechos. Também não apresenta 

sinalização tátil. 

PONTO 60 – TRECHO ENTRE A R. DES. JOSÉ G. COSTA E A R. D. MARIA 

CAMARA 

 INADEQUADA 

Esse trecho apresenta calçada 

contínua, algumas guias-

rebaixadas e sinalização tátil. 

Entretanto, sua pavimentação é 

inadequada, em pedra 

portuguesa. 
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PONTO 61 – CRUZAMENTO COM A RUA DONA MARIA CAMARA 

 INADEQUADA 

 

 

 

 

Apresenta guia-rebaixada 

apenas de um lado, e ainda 

assim, com pavimentação 

inadequada. 

PONTO 62 – CALÇADA DA WOLKSWAGEN - VIA COSTEIRA 

 INADEQUADA 

A calçada apresenta desníveis e 

descontinuidade na 

pavimentação. Também não 

apresenta sinalização tátil. 
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PONTO 63 – POSTO DE GASOLINA SHELL 

 INADEQUADA 

A área destinada a circulação de 

pedestres apresenta boa 

pavimentação, entretanto, sua 

inclinação é inadequada. 

PONTO 64 – CRUZAMENTO COM A RUA MISSIONÁRIO JOEL CARLSON 

 INADEQUADA 

Apresenta guia-rebaixada em 

ambos os lados da via, 

entretanto, uma delas não 

apresenta sinalização tátil de 

alerta. 
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PONTO 65 – CALÇADA DO EXTRA 

 ADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

adequada em bloco intertravado 

em ótimo estado de 

conservação, sem desníveis, 

com passeio livre superior a 

1,20m ao longo de toda a 

calçada e sinalização tátil de 

alerta aplicada corretamente. 

PONTO 66 – CRUZAMENTO COM A RUA ANTONIO FARACHE 

 ADEQUADA 

Apresenta guia-rebaixada em 

ambos os lados da via, 

pavimentação e sinalização tátil 

adequadas e faixa de pedestres. 
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PONTO 67 – CALÇADA DO ESPACIAL MALL 

 ADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

adequada em bloco intertravado 

em ótimo estado de 

conservação, sem desníveis, 

com passeio livre superior a 

1,20m ao longo de toda a 

calçada e sinalização tátil de 

alerta aplicada corretamente. 

PONTO 68 – CRUZAMENTO COM A RUA NEUZA FARACHE 

  

INADEQUADA 

Apresenta guia-rebaixada 

adequada na lateral do Espacial 

Mall, entretanto, a Rua Neuza 

Farache não apresenta 

pavimentação e o lado oposto 

não apresenta guia-rebaixada e 

nem pavimentação adequada. 

Sem contar que esse tipo de 

mobiliário urbano para lixo 

além de obsoleto, encontrasse 

inviável para uso e obstrui o 

passeio  de pedestre. 
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PONTO 69 – TRECHO ENTRE A R. NEUZA FARACHE E A R. VALTER 

FERNANDES 

 INADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

inadequada, com desníveis e 

descontinuidades. Não apresenta 

sinalização tátil. 

PONTO 70 – CRUZAMENTO COM A RUA VALTER FERNANDES 

 INADEQUADA 

Apresenta guia-rebaixada na 

calçada do Supermercado 

Favorito. Do lado da Farmácia 

Pague Menos, a calçada está no 

mesmo nível da via, entretanto, 

sua pavimentação é inadequada. 
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PONTO 71 – CALÇADA DO SUPERMERCADO FAVORITO 

 ADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

adequada em bloco intertravado 

em ótimo estado de 

conservação, sem desníveis, 

com passeio livre superior a 

1,20m ao longo de toda a 

calçada e sinalização tátil de 

alerta aplicada corretamente. 

PONTO 73 – CRUZAMENTO COM A RUA FRANCISCO PIGNATÁRO 

 INADEQUADA 

Apresenta guia-rebaixada 

apenas do lado do 

Supermercado Favorito. 
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PONTO 74 – CALÇADA DA PIZZARIA REIS MAGOS 

 INADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

inadequada com problemas de 

manutenção e não apresenta 

piso tátil de alerta. 

PONTO 75 – CALÇADA DA LOCALIZA ALUGUEL DE CARROS 

 INADEQUADA 

Apresenta pavimentação 

inadequada com problemas de 

manutenção e não apresenta 

piso tátil de alerta. 
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PONTO 76 – CALÇADA DO POSTO DE GASOLINA BR PETROBRAS 

 INADEQUADA 

A inclinação do passeio é 

superior ao adequado e não 

apresenta sinalização tátil. 

PONTO 77 – CRUZAMENTO COM A RUA AMÉRICO SOARES WANDERLEY 

 INADEQUADA 

Não apresenta rebaixamento de 

guias e apresenta pavimentação 

inadequada. 
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PONTO 78 – TRECHO ENTRE A R. AMÉRICO S. WANDERLEY E O SAL E 

BRASA 

 INADEQUADA 

Apresenta uma faixa de passeio 

com pavimentação adequada, 

entretanto, não se observa uma 

boa comunicação entre essa 

faixa e a continuidade do 

passeio. A legislação municipal 

sugere que, quando o recuo 

frontal for usado como 

estacionamento, a calçada deve 

ser locada junto ao meio-fio. 

 

OBS: Levantamento fotográfico resultante de trabalho de campo realizado entre 2013 e 2015 em 

parceria com o Grupo de Pesquisa Territorium, do Departamento de Geografia da UFRN para 

composição do estudo de impacto ambiental das obras de reestrutura da Av. Eng. Roberto Freire. 

 


