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RESUMO 

 
Durante as primeiras décadas do século XX, Natal vivenciou um crescimento 

significativo. Ampliava seu traçado – e, portanto, sua oferta de terra urbana – a partir 
da criação de novos bairros, elaboração de planos de intervenção, abertura de novos 
logradouros e redefinição dos limites urbanos. Consolidavam-se também, 
concomitantemente, diversas redes técnicas, entre essas a do transporte público, como 
as linhas de bonde e as ferrovias. Esse processo de modernização revelou os crescentes 
interesses de diferentes articuladores sobre a produção da cidade e definição da 
legislação urbanística durante a República Velha (1889-1930). Esses indivíduos, ou 
grupos de indivíduos, atuaram, por meio do aforamento/enfiteuse de glebas urbanas, 
como detentores do domínio útil de grandes frações de terra na capital potiguar. Nesse 
contexto, surge o questionamento: de que maneira o processo de consolidação da posse 
da terra se relaciona com a definição do traçado dos logradouros públicos e dos 
sistemas de transporte em Natal? Parte-se da hipótese de que a materialização de 
padrões de concentração fundiária na cidade, intrinsecamente vinculados à 
distribuição de infraestrutura, aconteceu por meio da ação de agentes sociais 
originários, sobretudo, dos âmbitos político e comercial-mercantil, que apresentavam 
interseções significativas de seus interesses, o que intervinha diretamente no processo 
de definição da legislação urbanística – em especial no tocante ao instrumento do 
aforamento de terras urbanas. O principal objetivo desta análise é compreender o papel 
da conformação dos padrões físico-espaciais da emergente estrutura fundiária de Natal 
na constituição da malha viária e das redes técnicas de circulação. Destarte, busca-se 
contribuir não apenas em uma perspectiva histórica, mas também ao entendimento da 
cidade da contemporaneidade, mapeando as formas de estruturação urbana 
favorecidas pelo processo histórico e suas continuidades. Buscou-se também 
aprofundar o estudo das engrenagens e estratégias utilizadas pelos diversos agentes. 
Utilizou-se como fontes de dados primários as Cartas de Aforamento do Município de 
Natal (1904-1930), Atos, Decretos e Mensagens do Governo da Província e do Estado, 
Relatórios e Resoluções da Intendência Municipal do Natal e o Almanak Laemmert, 
além da cartografia da época. Os resultados da pesquisa permitiram a construção de 
uma periodização que evidencia definições no traçado viário como elementos 
determinantes da primeira disposição de padrões de concentração fundiária. 
Posteriormente, esses padrões atraíram investimentos em infraestrutura de transportes 
e pavimentação. Consequentemente, essa atração estabeleceu valorações diferenciadas 
nas distintas frações urbanas, que, por sua vez, passaram a captar novos investimentos. 
Dessa forma, essa relação dialética e cíclica vai ao longo do tempo definindo e 
redefinindo valores hierarquizados de acesso à terra no contexto intraurbano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 
Redes Técnicas, Sistema Viário, Sistema de Transporte Urbano, Agentes Sociais, 
Estrutura Fundiária e Estrutura Urbana. 



ABSTRACT 

 
During the first decades of the twentieth century, Natal passed through a 

significant physical growth. The city expanded its routes - and thus its urban lands 
supplies – because of the foundation of new neighborhoods and later intervention 
plans, opening new streets and redefining urban boundaries. Several technical 
networks consolidated concomitantly, among them, public transportation, like tram 
lines and railroads. This modernization process revealed the interests of different 
articulators over urban production and urban planning legislation during the Old 
Republic (1889-1930). These individuals, or groups of individuals, acted through the 
emphyseuse of urban areas, as holders of the useful domain of large fractions of land 
in the capital of the state. In this context, a question arises: in which way the process of 
consolidation of the land ownership in Natal is related to the structuring of the roads 
networks and urban transportation systems? It is assumed that the land concentration 
patterns, intrinsically related to the infrastructure distribution, resulted from the action 
of several social agents – mostly, from the political and commercial-mercantile spheres, 
which presented many intersections among themselves – intervening in urban 
planning legislation, especially in the emphyseuse’s rules. The main objective of this 
analysis is to understand the role of emerging urban land structure conformation in the 
constitution of urban layout and circulation technical networks. The aim is to 
contribute not only to a historical perspective, but also to understanding the 
contemporary city, mapping the forms of urban structure favored by the historical 
process and its continuities, seeking to deepen the study of the gears and strategies 
used by the various agents. Many were the primary sources of information: Letters of 
Empowerment of the Municipality of Natal (1904-1930), Acts, Decrees and Messages of 
the Government of the Province and State, Reports and Resolutions of the Municipality 
of Natal and the Almanak Laemmert, moreover the cartography from the period 
studied. The results of the research allowed the construction of a periodization that 
evidences definitions in the road mesh as determinants of the first disposition of land 
tenure patterns. Subsequently, these standards attracted investments in transport 
infrastructure and paving. Consequently, this attraction established differentiated 
valuations in diverse urban fractions, which, in turn, captured new investments. In this 
way, this relationship is dialectical and cyclical and goes over time defining and 
redefining hierarchical values of access to land in the intra-urban context. 
 
 
KEY WORDS: 
Technical Networks, Road System, Urban Transportation System, Social Agents, Land 
Structure and Urban Structure.



RESUMEN 

 

Durante las primeras décadas del siglo XX, Natal vivía un crecimiento 
significativo. La ciudad ampliaba su trazado - y, por lo tanto, su oferta de tierra urbana 
- a partir de la creación de barrios y más tarde planes de intervención, de la apertura de 
nuevas calles y de la redefinición de los límites urbanos. Consolidaban se también, 
concomitantemente, varias redes técnicas, entre ellas las del transporte público, como 
las líneas de tranvía y los ferrocarriles. Este proceso de modernización reveló los 
crecentes intereses de los diferentes articuladores sobre la producción de la ciudad y 
definición de la legislación urbanística durante la República Vieja (1889-1930). Estos 
individuos, o grupos de individuos, actuaron, por medio del aforamiento de glebas 
urbanas, como poseedores del dominio útil de grandes fracciones de tierra en la capital 
potiguar. En ese contexto, surge el cuestionamiento: ¿de qué manera el proceso de 
consolidación de la posesión de tierra urbana está relacionado con la definición de los 
sistemas de calles y de transporte urbano en Natal? Partimos de la hipótesis de que la 
materialización de patrones de concentración agraria en la ciudad, vinculados a la 
distribución de infraestructura, se pasó a través de la acción de diversos agentes 
sociales – sobre todo de los ámbitos político y comercial-mercantil, que poseían 
variadas intersecciones de sus intereses, lo que intervenía directamente en la 
regularización de la legislación urbanística – en especial de lo aforamiento 
urbano/enfiteusis. El principal objetivo de este análisis es comprender el papel de 
conformación de patrones físico-espaciales de la emergente estructura agraria urbana 
en la constitución de la malla vial y de las redes técnicas de circulación. De aquí se 
intenta contribuir no sólo en una perspectiva histórica, sino también al entendimiento 
de la ciudad contemporánea, mapeando las formas de estructuración urbana 
favorecidas por el proceso histórico y sus continuidades. Se buscó también profundizar 
el estudio de los engranajes y estrategias utilizadas por los diversos agentes. 
Utilizamos como fuentes de datos primarios las Cartas de Aforamiento del Municipio 
de Natal (1904-1930), Actos, Decretos y Mensajes del Gobierno de la Provincia y del 
Estado, Informes y Resoluciones de la Intendencia Municipal de Natal y el Almanak 
Laemmert, además de la cartografía de la época. Los resultados de la investigación 
permitieron la construcción de una periodización que evidencia definiciones en el 
trazado vial como elementos determinantes de la primera disposición de patrones de 
concentración de la tierra. Posteriormente, estos estándares atraen inversiones en 
infraestructura de transporte y pavimentación. En consecuencia, esta atracción 
establece valores diferenciados en las distintas fracciones urbanas, que, a su vez, captan 
nuevas inversiones. De esta forma, esa relación es dialéctica y cíclica permitiendo a lo 
largo del tiempo la definición y redefinición de valores jerárquicos de acceso a la tierra 
en el contexto intraurbano. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Redes Técnicas, Sistema Vial, Sistema de Transporte Urbano, Agentes Sociales, 
Estructura de la Tierra y Estructura Urbana. 
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Ao longo dos subúrbios, onde nos pardieiros 
Persianas acobertam beijos sorrateiros, 

Quando o impiedoso sol arroja seus punhais 
Sobre a cidade e o campo, os tetos e os trigais, 

Exercerei a sós a minha estranha esgrima, 
Buscando em cada canto os acasos da rima, 

Tropeçando em palavras como nas calçadas, 
Topando imagens desde há muito já sonhadas. 

 
Este pai generoso, avesso à tez morbosa, 

No campo acorda tanto o verme quanto a rosa; 
Ele dissolve a inquietação no azul do céu, 

E cada cérebro ou colmeia enche de mel. 
É ele quem remoça os que já não se movem 

E os torna doces e febris qual uma jovem, 
Ordenando depois que amadureça a messe 

No eterno coração que sempre refloresce! 
 

Quando às cidades ele vai, tal como um poeta, 
Eis que redime até a coisa mais abjeta, 

E adentra como rei, sem bulha ou serviçais, 
Quer os palácios, quer os tristes hospitais. 

 
Charles Baudelaire, 

Poema “O Sol”, de As Flores do Mal 
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INTRODUÇÃO 

 

No início do século XX, a cidade do Natal vivenciava um processo de expansão 

determinante na configuração de sua estrutura urbana. Dinâmicas diversas aconteciam 

concomitantemente produzindo formas de ocupação na região correspondente às 

anteriormente consideradas zonas suburbanas. A partir de 1904, a criação do novo 

bairro Cidade Nova principiou a ocupação de uma porção geograficamente 

privilegiada do município – por sua posição adjacente ao centro, regularidade 

topográfica e ventilação provinda do oceano e das dunas cobertas pela Mata Atlântica. 

A Cidade Nova apresentava um traçado em grelha composto por longas e largas 

avenidas e regulado por regras de ocupação que restringiam o acesso do seu estoque 

de terras aos segmentos mais abastados da sociedade. Nos anos finais da década de 

1900, outras áreas da cidade também se estruturavam. O subúrbio do Alecrim – 

tornado bairro em 1911 – passava a crescer demograficamente, especialmente em 

virtude da migração populacional do interior à capital1, se estabelecendo como centro 

comercial e de população operária. Estruturou-se urbanisticamente a partir de uma 

malha viária de traçado regular, orientada pela ferrovia e caminhos vicinais que 

comunicavam Natal a outros municípios (São José do Mipibu e Macaíba). Esse 

crescimento viário aumentava consequentemente a oferta de terra acessível e 

qualificada para atividades urbanas, configurando, destarte, o espraiamento de Natal 

sobre zonas de característica rural e corroborando a posterior elaboração de planos 

urbanísticos em 1924 e 1929. 

Essa dinâmica de expansão acontecia sobre as terras do patrimônio foreiro da 

Intendência Municipal – delimitadas e outorgadas pela Coroa Portuguesa ao Senado 

da Câmara em 1614 e mantidas pela Câmara Municipal nos regimes posteriores. A 

regularização da posse da terra em Natal, portanto, se realizava a partir da enfiteuse2 – 

doação do título de domínio útil da terra pela Municipalidade a terceiros mediante o 

                                                           
1 No ano de 1936, uma reportagem de “A República” afirmava que o bairro do Alecrim possuía uma 
população correspondente a mais de um terço da população de Natal – que em 1940 totalizava 54.836 mil 
habitantes. Cf. IBGE, Sinopse do Censo Demográfico de 2010. Disponível em: 
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6. Cf. COMO SE MORA EM NATAL, A 
República, Natal, ano 67, 15 de março de 1936.  

2 A enfiteuse é definida por Anastácia Oliva do Amaral e Adriano Soares (2011, p. 02) como um instituto 
que “confere a alguém, perpetuamente, o domínio útil de uma propriedade, sendo este conhecido como 
foreiro ou enfiteuta, o qual tem a obrigação de pagar ao senhorio direito, que possui o domínio eminente 
ou direto do bem, uma quantia anual, conhecida mais usualmente como foro, também podendo ser 
denominada como cânon ou pensão (...)”. 
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pagamento de emolumentos e foro. A regulação tanto do sistema enfitêutico, ou 

aforamento urbano, como dos códigos e posturas, primeiros marcos regulativos do 

processo de ocupação, aconteceram nos anos ulteriores à proclamação da República no 

Rio Grande do Norte – quando também se definiu a destinação das verbas dos tributos 

municipais para a receita da Intendência em detrimento do Estado. A legislação foreira 

sofreria diversos ajustes e remodelações ao longo das décadas de 1910 e 1920, 

adaptações estas que se relacionavam ao cumprimento de cláusulas, ao pagamento do 

foro e ao reclame das terras por parte da Intendência Municipal – que continuava a 

detentora do domínio direto.   

Durante a década de 1920, Natal passava também a concentrar o capital das 

casas exportadoras de algodão, localizadas principalmente no bairro da Ribeira. Fluxo 

que se intensificou a partir da comunicação entre a realidade intraurbana3, o extra-

radio e outras áreas do território potiguar por meio da implantação das ferrovias em 

fins do XIX (E. F. Natal a Nova Cruz) e início do XX (E. F. Central do Rio Grande do 

Norte). No contexto intraurbano, a relação das estradas de ferro com outras estruturas, 

como o porto, aproximava o deslocamento terrestre das mercadorias para o ponto de 

exportação4. Ambos os serviços, portanto, eram geralmente administrados seguindo 

uma lógica conjunta e coordenada – no caso natalense com o planejamento das Obras 

de Melhoramentos do Porto5 e a instalação do parque ferroviário da Estrada de Ferro 

Central entre os bairros de Ribeira e Rocas6.  

A complexificação do contexto urbano na capital potiguar deu origem à 

consolidação de diversas outras redes técnicas7, tais como eletricidade, abastecimento 

d’água, saneamento e linhas de bonde. Os bondes, importantes na expansão e 

articulação da cidade, passaram a fazer parte do cotidiano a partir do ano de 1908, 

incorporando novas dinâmicas com a eletrificação e expansão dos ramais em 1911, 

                                                           
3 Designação utilizada por Flávio Villaça (1998) como forma de fazer distinção entre o espaço 
propriamente da cidade (tecido urbano) e o espaço da urbanização em escala regional, geralmente 
designado como “espaço urbano”.  
4 Cf. MEDEIROS, Gabriel Leopoldino Paulo de; NOVO LÓPEZ, Pedro A.; RODRIGUEZ, Nuria Martin. 
História de três cidades: Madri, Bilbao e Natal – infraestrturuas de transporte e o espaço urbano e regional 
(1875-1936). Revista Insitu, v. 02, n. 02, 2016. Disponível em: 
ttp://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/situs/article/view/451 
5 Para informações do porto de Natal. Cf. SIMONINI, Yuri. Ribeira. Técnica versus natureza. Transformações 
em prol de um 'projeto' de modernização (1860-1932). Natal: EDUFRN, 2014. 
6 Cf. MEDEIROS, Gabriel Leopoldino Paulo de. Caminhos que estruturam cidades: Redes técnicas de transporte 
sobre trilhos e a conformação intraurbana de Natal (1881-1937). 2011. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo). Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, 2011. 
7 Cf. DUPUY, Gabriel. El urbanismo de las redes. Barcelona: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, 1998. (Colección Redes y Territorios, 01). 
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tornando-se, assim, o primeiro sistema de transporte urbano e contribuindo no 

deslocamento diário da população. Vetorizavam a vanguarda urbana, transformando o 

potencial de acessibilidade da terra e catalisando o processo de estruturação fundiária, 

a partir de sua interferência na valorização de suas áreas limítrofes.  

O automóvel surgia a partir de meados da década de 1920, como um elemento 

propulsor do crescimento e espraiamento, conjuntura que fomentou a abertura de 

novas vias aptas à circulação, reforma e alinhamento do antigo traçado8 – parte 

remanescente do período colonial – e a expansão dos limites urbanos, delineando, 

portanto, elementos configurativos da cidade contemporânea. Esse contexto de 

mudanças aponta para interseções entre os crescentes interesses na aquisição – em 

forma de aforamento – de terra urbana e a distribuição de redes técnicas no ambiente 

intraurbano da capital norte-riograndense – elementos basilares em sua estruturação. 

Caracterizaram, certamente, as três primeiras décadas do século XX como um período 

de muitas dinâmicas e transformações, permitindo determinar o seguinte 

questionamento: De que maneira o processo de consolidação da posse da terra se 

relaciona com a definição do traçado dos logradouros públicos e dos sistemas de 

transporte em Natal? 

A produção da terra na cidade, sua paulatina conversão de propriedades 

rústicas rurais para urbanas, é decorrente da ação de agentes produtores que 

interpõem seus interesses ao espaço, alterando-o e qualificando-o (BEASCOECHEA 

GANGOITI, 2007). A aquisição dos títulos de posse das terras suburbanas em Natal 

cresceu concomitantemente ao aumento da oferta de infraestrutura nas três primeiras 

décadas do século XX, aliada a um processo diferenciado de intervenção legislativa na 

ordenação do espaço. Com base nessas asserções, parte-se da hipótese de que a 

materialização de padrões de concentração fundiária em Natal, intrinsecamente 

vinculados à distribuição de infraestrutura, aconteceu por meio da ação de agentes 

sociais originários, sobretudo, dos âmbitos político e comercial-mercantil. Esses 

padrões se relacionavam com as dinâmicas de configuração da malha viária e dos 

transportes urbanos. Os agentes políticos e econômicos apresentavam interseções 

significativas de seus interesses, o que intervinha diretamente no processo de definição 

                                                           
8 Cf. DANTAS, George Alexandre Ferreira. Caes da Europa: o Plano Geral de Sistematização no contexto de 
modernização da cidade.  1998. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, 1998. 
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da legislação urbanística – em especial no tocante ao instrumento do aforamento de 

terras urbanas – e na seletividade da distribuição da infraestrutura viária.  

A pesquisa desenvolvida decorre de inquietações anteriores. Faz parte de um 

projeto maior intitulado “Construção técnica do espaço, processos socioculturais e 

interlocuções profissionais - Estudos históricos sobre o território e a cidade”9, 

resultante dos desenvolvimentos de análises prévias do Grupo de Pesquisa HCUrb10 

desde 200411. O projeto tem como principal objetivo “discutir a participação de 

propostas, ações, profissionais e estratégias no processo de modernização da cidade e 

do território” (HCURB, 2013, p. 10). A modernização é um tema que vem sendo 

investigado largamente pelo HCUrb e os desdobramentos têm apontado para a 

observação do processo de produção e para a identificação dos agentes políticos, 

econômicos e técnicos que atuaram no âmbito da definição da legislação urbanística e 

das infraestruturas e planos12.  

Além do vínculo à pesquisa maior, esta análise também se ampara em estudos 

anteriores do autor, como a dissertação “Caminhos que estruturam cidades: Redes 

técnicas de transporte sobre trilhos e a conformação intraurbana de Natal (1881-1937)”. 

O trabalho desenvolvido no mestrado apontou rumos à pesquisa ao compreender o 

papel das redes técnicas de circulação na definição da forma do espaço intraurbano de 

Natal no período acima referido. Direcionou as atenções a certos aspectos que 

                                                           
9 Coordenado pela Profa. Angela Lúcia Ferreira, orientadora também do presente estudo. Esse projeto foi 
encerrado no ano de 2016. Atualmente está em desenvolvimento a pesquisa “Saberes e ações: Matrizes de 
pensamento, debates e intervenções técnicas no território e na cidade” (HCURB, 2014). 

10 Grupo de Pesquisa “História da Cidade, do Território e do Urbanismo” (HCUrb), vinculado ao 
Departamento de Arquitetura da UFRN: http://hcurb.ct.ufrn.br. 

11 Desde o ano de 2004 a partir do projeto de pesquisa Entre as secas e as cidades: formação de práticas, saberes e 
representações do urbanismo (1850-1930), o Grupo “História da Cidade, do Território e do Urbanismo” 
(HCUrb) vem estudando a relação entre as secas e a intervenção politécnica, centrada, sobretudo, na figura 
dos engenheiros. A interferência técnica no território afligido, a partir da construção de açudes, ferrovias e, 
posteriormente, rodovias são temas abordados. No projeto seguinte, denominado Cultura técnica, projetos e 
reconfigurações urbanas e territoriais (Nordeste/Brasil, 1850-1930) a questão territorial delimitou ainda mais o 
enfoque e permitiu o aprofundamento do conhecimento acerca das condições de materialização das vias 
férreas no Rio Grande do Norte e principalmente acerca da sua contribuição na integração do território do 
estado. 

12 A análise e tratamento das fontes de pesquisa, sobretudo sobre os agentes sociais, se amparam também 
nas experiências adquiridas no estágio-sanduíche realizado no Grupo de Investigação “Demografia 
Histórica e Historia Urbana”, na Universidad del País Vasco, em Leioa, Espanha. Os estudos dos 
professores Pedro A. Novo López, Susana Serrano Abad e José María Beascoechea Gangoiti foram 
determinantes na estruturação desta tese. Sobretudo, os trabalhos sobre a conformação e articulação da Ría 
de Bilbao, bem como, o papel das ferrovias na integração territorial e o seu papel na configuração urbana 
no País Basco. Cf. BEASOECHEA GANGOITI, José María. Propiedad, Burguesía y Territorio: La Conformación 
Urbana de Getxo en la Ría de Bilbao (1850-1900). Bilbao: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibersitatea, Servicio Editorial, 2007 (Historia Contemporánea). NOVO LÓPEZ, Pedro A., ALONSO, 
Arantza Pareja (Eds.). Ferrocarriles y sociedad urbana en el País Vasco. Bilbao: Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibersitatea, Servicio Editorial, 2014 (Historia Contemporánea). 
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mereciam aprofundamento, como o processo de apropriação e valorização da terra, 

que tangenciava a discussão prévia, mas carecia de análise (MEDEIROS, 2011, p. 17). A 

carência de documentação sobre a definição legal da posse da terra impossibilitou o 

estudo desse viés naquele momento. O acesso tido aos registros de posse do domínio 

útil de terrenos aforados pela Intendência do Natal – equivalente à Prefeitura 

Municipal – a terceiros, no desenvolvimento desta tese, permitiu relacionar a 

disposição dos equipamentos e da malha com a localização dos terrenos concedidos 

por enfiteuse. 

A problemática inerente à legalização da posse da terra (não da propriedade13) 

aponta para o objetivo principal do presente estudo: compreender o papel da 

conformação dos padrões físico-espaciais da emergente estrutura fundiária de Natal na 

constituição da malha viária e das redes técnicas de circulação. Destarte, procurou-se 

contribuir não apenas em uma perspectiva histórica, mas também ao entendimento da 

cidade contemporânea, identificando os indutores e mapeando as formas de 

estruturação urbana favorecidas pelo processo histórico e suas continuidades. Mais 

especificamente, procurou-se, analisar: 1) as engrenagens e estratégias utilizadas pelos 

agentes sociais que fomentaram a constituição da estrutura fundiária e a construção 

das redes técnicas viárias e de transporte; 2) os determinantes da legislação urbanística 

na configuração espacial da cidade; 3) o uso do instrumento de aforamento/enfiteuse 

na dinâmica da posse legal da terra e na consequente distribuição de redes de 

transportes e da pavimentação; e 4) apontar elementos sobre os desdobramentos desse 

processo ao longo do século XX e as evidências na contemporaneidade. 

O recorte temporal do nosso estudo se concentra no período que 

classicamente ficou definido pela historiografia nacional como República Velha (1889-

1930). Essa delimitação fundamenta-se em dois principais motivos. O primeiro porque 

corresponde ao momento de definição do sistema enfitêutico, ampliação da malha 

viária e implantação, eletrificação e expansão dos sistemas de transporte em Natal. O 

segundo, porque se refere ao domínio de certas oligarquias políticas no poder do Rio 

Grande do Norte – com o fim do Império e início do período republicano –, que seriam 

desarticuladas das estruturas governistas com a Revolução de 1930. Esses grupos 

políticos oligárquicos estavam preocupados com a modernização urbana e a 

                                                           
13 De acordo com Amaral e Soares (2011), o titular do domínio eminente ou direto, o senhorio, continua 
sendo o real proprietário da terra, cedendo o uso mediante o pagamento do foro anual. Não há, portanto, 
uma cisão da propriedade da terra, uma vez que o enfiteuta não é proprietário, porém gozador do 
domínio útil hereditário. 
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reafirmação da função de sede administrativa do Governo Estadual ocupada por Natal, 

que estava abalada pela pouca dinâmica econômica e isolamento geográfico. Estavam 

interessados também na ampliação da cidade e na introdução das redes técnicas 

durante o período em que governaram o Estado e a Municipalidade. 

 O embasamento teórico necessário para que se pudesse estabelecer as variáveis 

analíticas do estudo foi fundamentado na noção básica de que o espaço é condição 

primordial para a reprodução social e, concomitantemente, influi na estruturação do 

território por meio da ação de agentes sociais (CÔRREA, 1989; CAPEL, 2011 e 

CARLOS, 2013). A produção de espaço urbano se estrutura com base em dois campos, 

de acordo com Milton Santos (2006): “sistemas de objetos” – os “troços” ou “formas” 

que estão presentes no território e que são objeto de manipulação – e “sistemas de 

ações” – práticas das quais os agentes sociais do espaço se utilizam para manipular os 

referidos objetos. Pode-se, assim, definir as variáveis analíticas, como o faz Roberto 

Lobato Correa (1989), em dois aspectos principais: 1) o processo e 2) a forma. As 

relações entre esses dois aspectos serão organizadas na estrutura dos capítulos sempre 

do estudo do processo – compreensão da configuração política e econômica e da 

evolução da legislação urbana em Natal – para a forma – evolução dos limites 

municipais; definição da malha viária, dos transportes urbanos e da pavimentação das 

vias; e distribuição dos padrões de concentração da terra urbana nos períodos 

preestabelecidos.  

A análise do processo abarca o “sistema de ações”, ou seja, a atuação dos 

agentes de produção do espaço. Definimos a classificação dos nossos agentes de 

produção com base na divisão entre as esferas pública e privada, defendida por 

Horacio Capel (2011). Na primeira (pública) se encaixariam os agentes políticos – 

instituições e classes políticas – das três esferas de jurisdição (União, Estado e 

Município) da República Federativa e os agentes técnicos responsáveis pela construção 

das estruturas e redes de transporte e obras públicas (Arquitetos, Engenheiros, 

Agrimensores, Dirigentes, entre outros). Na segunda esfera, privada, inserimos os 

agentes econômicos (Indústria, Comércio e Serviços), que estão diretamente envolvidos 

no planejamento da cidade e das redes a partir da influência que exercem no âmbito 

político. 

A análise morfológica compreende as formas derivadas do processo de 

produção – ou o “sistema de objetos”. Essas formas guardam significados implícitos 

que podem traduzir as práticas e estratégias dos agentes que as produziram, 
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revelando, assim, condicionantes específicas ao processo. A forma é aqui entendida a 

partir de dois grupos de objetos: 1) as terras urbanas legalmente instituídas por meio 

da enfiteuse e 2) as redes técnicas. 

  As fontes de dados utilizadas foram de caráter diverso. Na variável “processo”, 

no intuito de compreender as práticas dos agentes políticos e técnicos, utilizamos as 

fontes oficiais de governo, como os Atos, Decretos e Mensagens de Governo da 

Província e do Estado do Rio Grande do Norte14, assim como Relatórios e Resoluções 

da Intendência Municipal do Natal15. Para o entendimento do quadro político e 

econômico, recorremos também à literatura sobre o tema, assim como, a documentos 

oficiais de âmbito nacional, como o Censo Brasileiro de 1920. Também foi de grande 

importância na identificação das ocupações e origem do capital dos agentes o Almanak 

Laemmert, que se encontra digitalizado e disponível no website16 da Biblioteca Nacional 

(Hemeroteca Digital) – fascículos publicados de 1891 a 1940. Publicado desde o ano de 

1844, no Rio de Janeiro, o Laemmert, também denominado “Anuário Administrativo, 

Agrícola, Profissional, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro” constitui-se em um 

índice geral que dispunha sobre as mais diversificadas atividades de vários âmbitos e 

anúncios de diversas naturezas. Continha informações não apenas do Rio de Janeiro, 

mas também de todo o Brasil, com o endereço das atividades listadas.  

 Para a variável “forma”, utilizamos também a literatura e as regulamentações 

oficiais acima descritas, bem como, o auxílio da cartografia elaborada sobre a evolução 

urbana de Natal, fotos e artigos dos jornais da época em estudo17. Esses elementos 

permitiram estabelecer a definição da evolução viária e de seus transportes urbanos 

(redes técnicas) e também dos padrões de concentração de terra a partir da análise das 

Cartas de Aforamento Municipais de 1904 a 193018. Trabalhamos, sobretudo, com dois 

mapas: o elaborado pela Comissão de Saneamento de Natal em 1924 – sob a tutela do 

engenheiro Henrique de Novaes; e o Plano Geral de Natal de 2005, da Prefeitura 
                                                           
14 Os Relatórios e Mensagens de Governos de Província e Estaduais do período de 1830 a 1930 encontram-
se digitalizados e à disposição no website da Center for Research Libraries, da Global Resources Network, 
disponibilizados no endereço: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. 

15 Os Relatórios da Intendência de Natal encontram-se transcritos na obra: ARRAIS, Raimundo Pereira 
Alencar; ROCHA, Raimundo Nonato Araújo da; VIANA, Hélder do Nascimento (Orgs.). A Intendência e a 
Cidade: Fontes para o estudo da gestão da cidade de Natal (1892-1919). Natal: EDUFRN, 2012. Algumas 
Resoluções foram retiradas diretamente do periódico “A República”, em levantamento no Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. 

16 Para acesso: http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx 

17 Entre os periódicos de época, escolhemos o jornal “A República” e os oposicionistas “Diário do Natal” e 
“Diário de Natal”. O primeiro foi ao longo da Primeira República o órgão da imprensa oficial. 

18 As cartas de aforamento do município de Natal encontram-se digitalizadas nos arquivos da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) da Prefeitura Municipal do Natal. 
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Municipal do Natal. O mapa de 1924 – que se encontra ampliado no item Apêndices 

para melhor verificação – se destaca por detalhar o traçado urbano consolidado e as 

vias em expansão de Natal no referido ano. Pode-se perceber também o avanço da 

ocupação com a densidade de edificações nas áreas urbana e suburbana. O cruzamento 

do conteúdo dessa fonte, especialmente no tocante às denominações dos logradouros 

na década de 1920, com as informações dos limites dos terrenos – contidos nas cartas 

de aforamento do município –, permitiram locar as glebas investigadas pela pesquisa 

sobre a Planta Geral de 2005.  

 As cartas foram, portanto, norteadoras do entendimento acerca do processo de 

concentração da terra urbana, pois apresentam: o foreiro, a data de expedição, os 

limites e dimensões dos terrenos (Norte, Sul, Leste e Oeste), as alienações e possíveis 

desmembramentos e remembramentos – e em vários casos, o valor da transação, além 

do registro do pagamento da taxa de foro anualmente e seu respectivo valor. De posse 

desses dados, nos foi possível localizar os terrenos sobre o mapa de Natal e, destarte, 

compreender os esquemas de concentração urbana nos períodos em que se dividem os 

capítulos.  Digitalizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

(SEMURB), compreendem os anos de 1904 até meados da década de 1970, totalizando 

um universo de milhares de documentos. Para limitar-se ao objeto de estudo – as redes 

técnicas viárias e a concentração de terra – e também viabilizar a pesquisa, optou-se 

por restringir essa amostra aos terrenos acima de 10.000 m² ou 01 hectare, cujas cartas 

foram expedidas no período de 1904 (quando começam os registros) a 1930 (fim do 

nosso recorte), e totalizaram 186 documentos19 – entre primeiras concessões e novas 

cartas emitidas a partir das alienações realizadas. O tamanho definido para os lotes 

aforados se baseia em duas prerrogativas: 1) Porque representa potencial de possíveis 

desmembramentos e incorporação futura, e 2) Porque demanda a mobilização de 

investimentos de capital de maior ordem. Portanto, a espacialização desses terrenos e a 

identificação dos agentes envolvidos em sua posse nos permitiu compreender os 

padrões de concentração fundiária em Natal até 1930.  

 É importante fazermos um parêntese em relação a como essa documentação está 

referida em termos de nomenclatura ao longo do texto. Quando se estiver comentando 

sobre “Carta”, significa que se fala do próprio documento e sua numeração original.  A 

palavra “Terreno” designa a espacialização da gleba de terra, presente na “Carta”, nos 

                                                           
19 As informações coletadas pela pesquisa nas Cartas de Aforamento Municipais selecionadas estão 
sistematizadas no item “Apêndices” deste trabalho em três tabelas, permitindo, assim, a consulta por parte 
do leitor. 
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Mapas 01, 02, 03 e 04. Para a numeração dos terrenos, resolvemos adotar um código em 

virtude das longas numerações das Cartas e para nos referirmos também aos 

desmembramentos e alienações. Por fim, a designação “padrões de concentração 

fundiária”, refere-se à disposição espacial dos terrenos de grande área (acima de 01 

hectare) nos momentos em que se divide a análise. A sistematização dos dados e 

informações levantadas, vistos a partir do caminho estabelecido, permitiu situar uma 

periodização – detalhada no Capítulo 01 –, caracterizando momentos que se 

interconectam, mas que trazem em si especificidades que ajudam a construir o quadro 

geral do fenômeno estudado. 

 Nesses momentos identificados se apoia a estrutura narrativa desta tese. O 

Capítulo 01, intitulado “Terras urbanas no Brasil e o capital mercantil”, funciona como 

uma introdução ao tema, que se inicia com o Capítulo 02, “Definição dos limites 

intermunicipais, ampliação da malha viária e regulamentação do aforamento (1892 a 

1907)”. O terceiro capítulo, denominado “A criação dos transportes urbanos e a 

consolidação da malha viária: padrões de concentração fundiária (1908 a 1913)” versa 

sobre o processo de implantação dos transportes urbanos e sua relação com a 

concentração de terras urbanas, aspectos aprofundados no Capítulo 04, “Investimentos 

em Obras Públicas e malha viária: a suburbanização dos padrões de concentração (1914 

a 1923)”. No Capítulo 05, chamado “O bonde para Lagoa Seca e a Avenida Atlântica: 

obras de grande vulto direcionadas pelos esquemas de concentração fundiária (1924 a 

1930)”, se analisa as configurações em sua fase final. O último capítulo, de número 06, 

“Os logradouros e a concentração de terra: visões específicas e gerais”, procura 

detalhar os resultados no âmbito específico dos logradouros que receberam 

investimentos, pormenorizando os resultados dos capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO 01  

Terras urbanas no Brasil e a migração de capital  

 
 

Este capítulo busca traçar um panorama geral sobre quatro aspectos 

particulares, essenciais à compreensão do tema em estudo. O primeiro deles, é o 

próprio instituto do aforamento ou enfiteuse, que foi utilizado pela Municipalidade do 

Natal para aumentar suas rendas e legalizar a posse de terrenos nas áreas urbana e 

suburbana da cidade em fins do XIX e início do XX. O segundo, é o processo de 

migração do capital mercantil, originado pelas atividades do campo, para a cidade no 

Rio Grande do Norte e o desenvolvimento de um setor de comércio e serviços na 

capital potiguar, dinâmicas essas que direcionaram o investimento desse capital para a 

aquisição de títulos de propriedade foreira em Natal, incrementando também o 

crescimento intraurbano. O terceiro parâmetro é sobre a discussão de algumas noções 

que são abordadas ao longo do texto, tais como sobre “estrutura urbana” e “agentes de 

produção”. O quarto busca discutir a questão do sentido da periodização do nosso 

estudo, que merece destaque. Os períodos em que se organizam a análise – que foram 

identificados pela sistematização e interpretação dos dados e informações coligadas – 

são parte da abordagem metodológica adotada e necessitam de uma elucidação mais 

acurada, uma vez que o processo estudado não se deu de maneira homogênea.  

 
 

1.1) O aforamento ou enfiteuse nas cidades brasileiras: herança do direito 
português. 

 

A ordenação urbana no Brasil deve ser entendida a partir das configurações 

determinadas no período colonial, especialmente, da normativa portuguesa: as 

Ordenações Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas (1603). Os códigos 

portugueses, em contraponto às ordenações para as colônias espanholas, versavam 

muito mais sobre a administração de cunho jurídico e fiscal, do que propriamente 

urbano (ROLNIK, 1999). Algumas prerrogativas, entretanto, foram fundamentais para 

o estabelecimento de critérios relativos à organização da cidade no Brasil: a 

representação indireta do povo pelo poder municipal, por meio das Câmaras e 

Conselhos Municipais, e o sistema de sesmarias – doação de terras. 
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As determinações para eleição dos Conselhos Municipais partiam das 

Ordenações Manuelinas, que determinavam a eleição direta por meio do voto dos 

chamados “homens bons”, aqueles que detinham “propriedades (terras e escravos)” 

(ROLNIK, 1999, p. 18). Esse poder municipal representava desde tempos coloniais uma 

autonomia em relação ao governo central, embora, nesse período, estivessem 

subordinadas às Assembleias Provinciais – instâncias legislativas das províncias. As 

restrições socioeconômicas que viabilizavam a eleição para a instância municipal eram 

determinadas pela primeira constituição imperial, promulgada no ano de 1824. 

Segundo Maurício de Almeida Abreu (2009), a instituição dos Conselhos Municipais 

no Brasil provinha da sua formalização e proliferação em Portugal desde o século XII, 

prática que foi importada durante o período colonial e resultava em doação de um 

patrimônio territorial por meio da Coroa. Em Portugal, esse patrimônio fazia parte da 

lógica da propriedade de domínios de terra geridos por autoridades políticas durante o 

medievo. As terras do Conselho eram determinadas como de “natureza comunal” e 

deviam, portanto, servir aos habitantes da vila ou cidade para obtenção de recursos 

naturais como madeira e água. 

 

Os conselhos municipais multiplicaram-se em Portugal a partir do 

século XII. Passou a ser comum dotá-los de um patrimônio territorial 

às vezes concedido por algum proprietário local interessado na 

consolidação do povoamento do lugar ou, o que foi mais comum, 

instituído pelo rei através de cartas de foral [...]. Já no início do século 

XIII toda a terra em Portugal havia se tornado dominal, isto é, estava 

sob o domínio direto de alguma autoridade. Destacam-se aí [...]: (I) os 

bens da Coroa, indivisos e inealineáveis, patrimônio do Estado; (2) os 

bens pessoais do rei (os chamados reguengos); (3) as terras da nobreza, 

do clero, das ordens monásticas e das ordens militares; (4) algumas 

propriedades alodiais, livres de direitos e de deveres senhoriais; (5) as 

terras de natureza comunal, em geral concedidas pelo rei aos habitantes 

dos conselhos, e que se subdividiam em (a) terras dos conselhos, de 

propriedade administrativa dos governos locais e que podiam ser por 

eles distribuídas aos seus “vizinhos”, e (b) baldios, terras de 

usufruição comum, insusceptíveis de individualização, destinadas à 

pastagem do gado e à obtenção de lenhas (ABREU, 2014, p. 262, grifos 

do autor). 

 

No Brasil, até 1822, o regime jurídico da propriedade da terra urbana tinha 

como fundamento a sesmaria, que era a concessão de um domínio condicionada pelo 

uso produtivo da terra (ROLNIK, 1999). A legislação sobre sesmarias foi incorporada 

em 1446 às Ordenações Afonsinas e mantida nas ordenações subsequentes, como as 
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Manuelinas, de 1521, e Ordenações Filipinas, de 1603. A expansão marítima 

portuguesa ocasionou a transposição do instituto da sesmaria para as colônias, assim 

como os demais parâmetros da estrutura jurídica. O sistema sesmarial seria abolido 

pouco antes da Independência (1822). Apesar disso, seu impacto sobre a estrutura 

fundiária do Brasil foi duradouro, ocasionando um sistema de concentração fundiária 

no campo e na cidade que perdura até os dias atuais. A oferta de terra no Brasil era tão 

grande que a “liberalidade da concessão passou a ser a regra”, surgindo, assim, 

propriedades de tamanho “impensáveis no agro português”, de várias léguas de 

superfície (ABREU, 2014, p. 272). A anexação de outras glebas por sistema de compra, 

herança ou doação, ampliava a configuração da estrutura do latifúndio. O sistema 

sesmarial também apresentava no Brasil idiossincrasias relacionadas à sua regulação 

em Portugal. A necessidade de uma contínua colonização no território, fez como que o 

capitão-mor Martim Afonso de Souza instituísse a hereditariedade da concessão do 

domínio útil das sesmarias como regra na Colônia. 

 

A carta patente dada a Martim Afonso de Souza é unanimamente 

considerada como o primeiro documento sobre sesmarias do Brasil. 

Na realidade, Martim Afonso trouxe consigo três cartas régias. A 

primeira outorgava-lhe “grandes poderes”, nomeando-se capitão-mor 

da armada e de todas as terras que fossem descobertas, com plena 

jurisdição sobre as pessoas que com ele seguissem, que já estivessem 

no Brasil, ou que para aí fosse depois. A segunda permitia que ele 

nomeasse oficiais de justiça, necessários à tomada de posse e à 

governança da terra. A última, enfim, dava-lhe poder para doar 

sesmarias às pessoas. [...]. Ao conceder as primeiras sesmarias, 

Martim Afonso já o fez em caráter perpétuo, contrariando o texto 

régio que estabelecia que a doação seria apenas vitalícia. Não há 

dúvidas, entretanto, que essa modificação veio a se adequar melhor 

aos objetivos da colonização: não seria possível povoar uma terra tão 

longínqua habitada por povos hostis, sem que se pudesse garantir aos 

conquistadores o direito de transferir o fruto de seus esforços e seus 

herdeiros (ABREU, 2014, p. 270-271, grifos nossos). 

 

Portanto, no sistema sesmarial a propriedade das terras era da Coroa 

Portuguesa, que permitia aos capitães-mores designados a sua concessão a terceiros. 

Essas eram regulamentadas por foros que determinavam a obrigatoriedade do cultivo 

e do desbravamento da terra, assim como o pagamento do “dízimo”, ou seja, da 

décima parte da produção à Ordem de Cristo, instituição religiosa ligada à Coroa. Na 

prática, como defende Abreu (2014), as relações entre a Ordem e o Estado português 
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eram demasiado próximas, uma vez que o próprio rei era o grão-mestre dessa 

instituição.  

 

Nas conquistas, entretanto, as sesmarias incorporaram uma exigência 

adicional: o pagamento do dízimo à Ordem de Cristo, o que na 

realidade queria dizer pagamento à própria Coroa. Mais do que um 

imposto cobrado dos que recebiam terras, o dízimo era a justificativa 

mesmo do processo de conquista. E ao simbolizar toda a relação que 

se estabelece entre Estado e Igreja na “era dos descobrimentos”, o 

pagamento desse tributo à Coroa, e as consequentes obrigações que 

esta teve que assumir em troca, acabaram constituindo em peça 

fundamental do processo de organização territorial do Brasil [...]. De 

início, a Ordem de Cristo teve existência autônoma em relação à 

Coroa, ainda que tenha participado das guerras em que esta se 

envolvia contra Castela e contra os mouros. Aos poucos, entretanto, 

ela começou a financiar o projeto marítimo português. Para justificar o 

processo expansionista, solicitou então D. João I a Martinho V que 

concedesse a Portugal o domínio temporal sobre as terras descobertas 

ou conquistadas tendo obtido também a autorização para que o 

Infante D. Henrique, seu filho, assumisse o grão-mestrado da Ordem. 

A partir daí os interesses da Ordem e os da Coroa passaram a se 

identificar cada vez mais, como provam diversos éditos papais 

emitidos durante o século XV (ABREU, 2014, p. 271-273). 

 

A relação entre a Coroa e as ordens religiosas, entretanto, enfrentaria ao longo 

dos séculos XVII e XVIII certas atribulações. A preocupação com o poder das ordens e, 

sobretudo, sobre a acumulação do seu patrimônio territorial e a subcontratação de 

dízimos reais para terceiros – o que gerava lucros que não eram retidos pela Coroa – 

fez com que o Estado português redobrasse os esforços arrecadadores durante as crises 

econômicas do final do século XVII. Portanto, mosteiros, conventos e ordens religiosas 

em geral tiveram que apresentar as relações dos seus rendimentos e propriedades, para 

uma taxação mais acurada. O ápice desse processo aconteceria em 1759, quando D. José 

I aboliu a Companhia de Jesus dos domínios portugueses e confiscou seus bens, o que 

fez “reverter à Coroa o imenso patrimônio fundiário que os jesuítas haviam amealhado 

no Brasil desde o início da colonização, grande parte do qual foi logo vendido a 

particulares” (ABREU, 2014, p. 289. Apesar disso, a separação entre Igreja e Estado com 

a República permitiu que as ordens religiosas administrassem seus patrimônios 

territoriais como sociedades anônimas, embora boa parte dessas terras houvesse sido 

desamortizada durante o Governo Imperial. 
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A Independência não diminuiu a pressão sobre os bens das 

“religiões”. Proibidas de aceitar noviços para que não se expandissem, 

as ordens religiosas foram também compelidas pelo Governo Imperial 

a desamortizar seus bens de raiz, que diminuíram bastante. Foi só 

com a proclamação da República, e com a consequente separação da 

Igreja do Estado, que lhes foi dada plena liberdade para, como 

sociedades anônimas, administrar seus bens, receber novamente 

noviços, e gerir, enfim, seu próprio destino. [...]. Concomitante ao 

crescente controle do Estado sobre as ordens religiosas, floresceu no 

Brasil do passado um outro tipo de apropriação territorial que teve na 

Igreja um importante ponto de apoio. Trata-se dos patrimônios 

religiosos (ABREU, 2014, p. 289, grifos do autor). 

 

Segundo Murillo Marx (1991), esse sistema contribuiu significativamente à 

formação de um patrimônio religioso que é a base da origem de muitos núcleos 

urbanos brasileiros. O sistema sesmarial também serviria de base para a doação das 

terras urbanas – designadas como “datas” –, cuja distribuição estava a cargo da 

Câmara Municipal, que detinha a propriedade do chamado Rossio – área cultivável do 

município. A Câmara, dessa forma, intermediava a posse da terra urbana, concedendo 

o domínio útil que, entretanto, estava condicionada à ocupação e podia ser retirado 

daquele que o detinha caso não cumprisse essa prerrogativa. É válido ressaltar que 

antes da República o processo de doação de sesmarias e datas era moroso e 

burocrático, o que se refletia em uma imprecisão de domínios muito grande. 

Entre 1822 e 1850, quando se promulgou a Lei de Terras no Brasil, ocorreu um 

processo de indefinição, uma vez que o sistema sesmarial havia sido extinto nesse 

primeiro ano, o que ocasionou a posse sistemática das terras por diversos agentes, 

terras essas denominadas devolutas. Essa questão gerava um conflito entre a posse real 

da terra pelo Estado e pelos indivíduos que dela se apropriaram. Assim, a Lei de Terras 

de 1850 viria a restabelecer esse marco legal da propriedade afirmando que a aquisição 

das terras devolutas apenas seria reconhecida por meio do título de compra. A Lei de 

Terras representou uma clivagem no sistema de apropriação da terra rural e urbana no 

Brasil, primeiro porque desvinculou sua posse ao uso e depois pelo fato de 

mercantilizá-la como um produto. A legalização da posse estava condicionada pela 

comprovação junto às instâncias governamentais. 

 
De acordo com a lei, as sesmarias comprovadas com o título de 
ocupação e as posses comprovadas com a efetiva utilização teriam um 
prazo para serem registradas e legitimadas. Tudo o que não fosse 
efetivado por meio desse procedimento e nem constituísse “os campos 
de uso comum dos moradores de uma ou mais freguesias, comarcas 
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ou municípios” não poderia ser mais ocupado, a não ser através da 
venda em hasta pública ou da transação monetária entre os 
particulares. A partir desse momento, os que se apossassem de terras 
devolutas ou alheias estariam sujeitos ao despejo, sem pagamento das 
benfeitorias, pena de dois a seis meses de prisão e multa de cem mil-
réis (ROLNIK, 1999, p. 23, grifos nossos). 

 

Ou seja, a legalidade da propriedade da terra agora era efetivada pelo crivo 

estatal com transações registradas e que regulavam a cobrança de taxas e impostos. 

Entre particulares, a mediação acontecia a partir de transações financeiras entre as 

partes interessadas. A simples posse vinculada ao uso, antes prática difundida, 

tornava-se ilegal do ponto de vista jurídico. Rolnik atenta também para o fato de que a 

partir da segunda metade do século XIX, em especial depois da abolição do regime 

escravocrata em 1888, “a terra, gradualmente, substitui[u] o escravo na composição da 

riqueza” (1999, p. 24). Surge assim, um processo de migração de capitais do campo 

para a cidade. A aquisição da terra urbana como investimento alteraria a forma 

intraurbana: surgiriam os arruamentos e loteamentos, o parcelamento da terra com fins 

lucrativos e, dessa forma, a alteração da configuração urbana colonial de convivência 

entre os diferentes estratos sociais para uma concentração desses estratos em áreas 

valorativas específicas, aprofundando a condição de segregação que tão fortemente 

marca a gênese da cidade do século XX no Brasil.  

Em algumas cidades brasileiras, como é o caso de Natal, essa configuração 

urbana que se redefiniu aconteceu dentro das terras que compunham o patrimônio 

territorial da Municipalidade (Rossio). Murillo Marx (1991, p. 68) elucida que entre as 

funções iniciais do Rossio, este se “constituía uma reserva para a expansão da vila, seja 

prevendo novas cessões de terra, seja a abertura dos correspondentes caminhos e 

estradas, ruas ou praças”. Portanto, a área municipal do Rossio era a garantia da 

expansão da localidade urbana em cidades brasileiras que gozavam desse patrimônio 

territorial, desde antes do período imperial e antes da Lei de Terras. As datas 

mencionadas eram sessões cedidas desse espaço pela Câmara Municipal ao uso e 

parcelamento. Durante o período colonial havia uma significativa diferença entre vilas 

e cidades. A cidade era uma prerrogativa da Coroa Portuguesa, gozando, portanto, de 

condições específicas, não tanto relativas ao tamanho ou importância do núcleo, mas 

muito mais em relação à jurisdição. 

 
A diferenciação entre vilas e cidades era, pois, de caráter jurisdicional 
e não hierárquico. As cidades, por serem da Coroa eram chamadas de 
cidades reais, mas nem todas alcançaram o papel de comando que o 
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título lhes conferia. Por outro lado, o status de vila não diminuía a 
importância de um centro urbano. Olinda e São Paulo, por exemplo, 
núcleos de indiscutível importância nos primórdios da colonização, só 
foram elevadas à categoria de cidade depois que suas terras 
reverteram à Coroa (em 1676 e 1711, respectivamente). [...] Vilas e 
cidades diferenciavam-se entretanto bastante dos arraiais, pois só 
nelas estava a sede de um governo local. Ali fazia-se justiça em nome 
do Rei, prerrogativa que se materializava obrigatoriamente na 
paisagem urbana pela ereção de um pelourinho. Tinha direito, 
ademais, às dignidades e regalias conferidas pelas Ordenações aos 
conselhos e a seus cidadãos. E possuíam, finalmente, um termo, ou 
área de jurisdição, dentro da qual se situavam os arraiais, e um 
patrimônio fundiário: as terras do Conselho (ABREU, 2014, p. 277, grifos 
do autor). 

 

Dessa forma, o que diferenciava a vila da cidade era a sua fundação. A vila era 

um núcleo que atingira um estágio de desenvolvimento, merecendo assim da Coroa os 

emolumentos e a doação do patrimônio. A cidade, em contrapartida, era um núcleo 

fundado diretamente pela Coroa Portuguesa e que ocupava terras desde sua fundação 

de propriedade real – como no caso de Natal, regalada com o título de cidade, e outras 

do período colonial, como Salvador e Rio de Janeiro.  

Os patrimônios municipais eram comumente chamados de “rossio da vila”, 

“rossio do conselho” ou de “rossio da Câmara”. É necessário, entretanto, ficar atento às 

armadilhas que o termo “rossio” contém, pois tanto podia significar a sesmaria dada às 

terras do Conselho, como referir-se àquelas terras que em Portugal eram denominadas 

de baldios e que no Brasil ficariam conhecidas como logradouros públicos. A 

constituição desses patrimônios territoriais municipais faria com que o sistema 

sesmarial no campo, fosse transferido para as vilas e cidades, que ficariam conhecidas 

como “sesmarias de chão” ou “datas”, cuja taxação, diferentemente da “sesmaria de 

terras” no campo, não estava atrelada à produção da terra, mas à ocupação pelos 

moradores. Com base nessas doações dos Conselhos aos moradores é que se instituiu a 

enfiteuse ou aforamento em Portugal e no Brasil.  

O instituto do aforamento estava previsto pelas Ordenações Filipinas (1603) e 

era uma forma de captação de recursos pelas municipalidades com a doação das datas 

mencionadas. O estabelecimento do Rossio deveria adotar, em geral, a forma 

quadricular e se basear em referenciais geográficos bem definidos de forma a evitar 

dúvidas futuras. A normatização da cidade também perpassava pela definição de um 

marco legal de produção espacial, que no Brasil de fins do XIX assumiu a forma dos 
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Códigos de Posturas Municipais – que não estavam isentos dos interesses econômicos 

que permeavam a apropriação do espaço urbano. 

 
As municipalidades buscam nessa nova realidade, tímida e 
lentamente, porque talvez interessasse aos seus tradicionais dirigentes 
em tempos de mudança, novos instrumentos de controle do espaço 
urbano. Esses são os códigos de posturas, ou seja, o ordenamento em 
conjunto das antigas posturas, suas normas legais. Com a forte 
centralização no império, em detrimento das prerrogativas 
municipais, os códigos de posturas são progressivamente exigidos e 
obrigatoriamente sancionados pelas assembleias e governos 
provinciais. E quem não compõem o parlamento e as assembleias, 
senão os mesmos grandes concessionários, agora já proprietários da 
terra no Brasil? [...]. A República, pela sua primeira constituição, 
possibilita aos estados tornarem cidade, toda e qualquer sede de 
município (MARX, 1991, p, 100, grifos nossos). 

 

A faculdade jurídica de cidade já era gozada por Natal desde sua fundação em 

1599, como já comentado – embora apenas de fato correspondesse à realidade 

hierárquica em fins do século XIX para início do XX – como uma tentativa de assegurar 

a posse do território potiguar pela Coroa Portuguesa. Tal condição permitiu a Natal 

durante o seu período inicial de maior crescimento – o acima relatado – a regularização 

e aplicação sistemática do instrumento de aforamento em seu patrimônio territorial 

(Rossio) logo nos anos iniciais do XX – mais precisamente a partir de 1904 –, bem como, 

a fixação de códigos de posturas que estabeleciam valores e determinações específicas 

à prática da enfiteuse. Os contratos de aforamento, portanto, possuíam singularidades 

em relação à sesmaria tradicional, uma vez que o contrato enfitêutico exigia a 

obrigatoriedade de pagamento de uma taxa, o foro – calculado sobre a área concedida 

–, e não o cultivo de terra num tempo determinado. Quando não sendo satisfeita a 

condição do pagamento, o detentor do domínio direto (o Conselho Municipal) poderia 

retomar o domínio útil da gleba e outorgá-la a outros. A regulamentação da enfiteuse 

ou aforamento foi basilar no processo da legalização da posse de terra urbana em 

diversas cidades e vilas durante o período Imperial e inicial da República. Garantia a 

permanência da posse pelo município, com o domínio direto, mas a utilização e 

alienação do domínio útil pelos foreiros. 

 

A enfiteuse (ou aforamento) é um contrato de alienação territorial que 

divide a propriedade de um imóvel em dois tipos de domínio: o 

domínio eminente, ou direto, e o domínio útil, ou indireto. Ao utilizar 

um contrato enfitêutico, o proprietário de pleno direito de um bem 

não o transfere integralmente a terceiros. Apenas cede o seu domínio 
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útil, isto é, o direito de utilizar o imóvel e de nele fazer benfeitorias, 

retendo entretanto para si o domínio direto, a propriedade em última 

instância. Em troca do domínio direto que lhe é repassado, o 

outorgado aceita uma série de condições que lhe são impostas, e 

obriga-se também a pagar uma pensão anual (ou foro) ao proprietário 

do domínio direto, razão pela qual transforma-se em foreiro deste 

último. Não cumprindo o foreiro as condições do contrato, o domínio 

útil reverte ao detentor do domínio direto (ABREU, 2014, p. 268, grifos 

do autor). 

 

O aforamento urbano, com efeito, estava atrelado no Brasil à cultura sesmeira 

da doação de terras, porém deslocando-se à realidade urbana. A apropriação das terras 

também acontecia por meio da posse indevida. Os posseiros se aproveitavam de 

porções não aproveitadas de sesmarias já concedidas nas proximidades dos núcleos 

urbanos. Dessa prática, resultou um mosaico de concessões que muitas vezes 

acabavam se inserindo umas nas outras, gerando conflitos. Essa ocupação indevida se 

deu também sobre as terras localizadas nas proximidades do mar e dos rios 

navegáveis, o que causava dificuldades em relação ao transporte e à defesa das áreas 

urbanas. A Coroa Portuguesa instituiu o primeiro regulamento sobre as terras de 

marinhas ainda em 1698. No entanto, a consolidação dos perímetros do que seria 

considerada ou não terras de marinha acontece somente durante o Império com o 

Decreto nº 4105, de 22 de fevereiro de 1868. Esses terrenos estariam sujeitos ao 

pagamento de foros e laudêmios ao Governo Imperial. Determinava-se o seguinte 

sobre os terrenos de marinha: 

 
Art. 1º - A concessão direta ou em hasta pública dos terrenos de 
marinha, dos reservados para a servidão pública nas margens dos rios 
navegáveis e de que se fazem os navegáveis, e dos acrescidos natural 
ou artificialmente aos ditos terrenos, regular-se-á pelas disposições do 
presente Decreto. § 1º São terreno de marinha todos os que banhados 
pelas águas do mar ou dos rios navegáveis vão até a distância de 15 
braças craveiras (33 metros) para a parte da terra, contadas desde o 
ponto a que chega o preamar médio. Este ponto refere-se ao estado do 
lugar no tempo da execução da lei de 15 de Novembro de 1831 [...]. § 
2º - São terrenos reservados para a servidão pública nas margens dos 
rios navegáveis e de que se fazem os navegáveis, todos os que 
banhados pelas águas dos ditos rios, fora do alcance das marés, vão 
até a distância de 7 braças craveiras (15,4 metros) para a parte da terra, 
contando desde o ponto médio das enchentes ordinárias [...]. § 3º - São 
terrenos acrescidos todos os que natural ou artificialmente se tiverem 
formado ou formarem além do ponto determinado nos §§ 1º e 2º para 
a parte do mar ou das águas dos rios [...] (BRASIL, Atos do Poder 
Imperial, Decreto nº 4105, de 22 de fevereiro de 1868, p. 92-93. 
Disponível em http://www.camara.leg.br/Internet/InfDoc/ 
conteudo/colecoes/Legislacao/leis1868/pdf10.pdf#page=9). 
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As concessões prévias de grandes sesmarias e a definição da posse dos terrenos 

considerados de marinha resultaram na restrição do acesso à terra a muitos colonos 

recém-chegados e novos agentes que surgiam com a complexificação da realidade 

urbana no Brasil. Mesmo que tivessem recursos materiais para solicitar sesmarias e 

datas, as terras disponíveis já se situavam longe dos portos ou dos núcleos urbanos. 

Surgiu daí o paradoxo do aparecimento de um ativo mercado de terras nos centros, 

onde os sesmeiros mais antigos vendiam ou arrendavam suas terras àqueles que 

chegaram depois (ABREU, 2014, p. 282).  

As sesmarias, como já relatado, por serem em geral concedidas em grandes 

glebas de terras, geravam subcontratações, como o arrendamento20 de parcelas e a 

venda de frações, consequência da competição pela busca e obtenção de terrenos em 

localizações mais próximas às vilas e cidades, que eram os pontos referenciais de 

comando do território, no qual se baseava a doação sesmarial. Dessa forma, a fronteira 

entre as terras já concedidas e as que ainda estavam disponíveis para doação 

rapidamente se afastou dos núcleos de colonização. Para a garantia da doação bastava 

pôr em produção uma parte da terra, o que, portanto, liberava o restante dos generosos 

domínios para arrendamento a terceiros ou venda.  

Essa conjuntura resultou em uma carência precoce de boas terras disponíveis 

ainda durante a Colônia. Os patrimônios públicos territoriais de muitas Câmaras 

Municipais foram diminuindo no decorrer do tempo, em virtude da venda direta de 

terras depois de 1850 com a Lei de Terras, perdendo então o domínio direto sobre essas 

glebas. Em Portugal, as terras comunais foram oficialmente revogadas em 1867, com o 

Código Civil, e foram entregues às municipalidades para aforamento. No Brasil, a 

transferência se deu no mesmo período, com a mudança para as jurisdições provinciais 

e/ou municipais. Com a República a tendência reforçou-se, o que levou à ampliação da 

crescente alienação nos logradouros públicos por aforamento.  

Cada Câmara Municipal estabelecia a sua legislação foreira particular, tanto em 

termos da definição das zonas de cobrança, quanto em relação à duração da concessão 

do domínio útil. Em muitos casos optou-se pelo fateusim perpetuo, ou seja, a 

transferência do domínio útil para sempre, incluindo o foreiro e todos os seus 

herdeiros: essa cláusula dava uma segurança muito grande da propriedade aos que 

                                                           
20 O arrendamento diferentemente da enfiteuse não era perpétuo, mas obedecia uma duração específica 

especificada no contrato firmado. 
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requeriam a concessão de domínio útil21. A perpetuidade do contrato não isentava o 

foreiro do pagamento de taxas. A cada alienação do domínio útil das terras, devia-se 

pagar ao senhorio – isto é, às Câmaras Municipais – o tributo de 2,5% sobre o valor da 

venda, denominada de laudêmio.  A concessão enfitêutica também previa normas que 

caso não fossem obedecidas pelo foreiro extinguiam o contrato que, entretanto, muitas 

vezes não eram cumpridas como no caso de diversos aforamentos em Natal. 

 

Independente do tempo de cessão do domínio útil, o diploma 

enfitêutico era permeado de condições que limitavam a ação dos 

foreiros, ainda que nem sempre tenham sido elas rigidamente 

obedecidas. Estatuía-se sempre a anulação do contrato se o foro 

deixasse de ser pago por três anos consecutivos, perdendo então o 

foreiro não apenas as terras como as benfeitorias nelas realizadas. 

Proibia-se também ao foreiro vender, trespassar, dar ou escambar as 

terras sem o consentimento do proprietário direto. Todavia, 

concordando este último com a transação uma nova carta deveria ser 

expedida ao novo foreiro (ABREU, 2014 p. 282-283). 

 

Com o advento da República e a promulgação de uma nova constituição em 

1891, a dinâmica do âmbito municipal se independentizava, pelo menos na teoria, da 

esfera do Estado – unidades federativas republicanas mais autônomas em relação às 

anteriores Províncias do período imperial. Destarte, a indicação dos intendentes 

municipais era realizada pela própria Câmara dos Vereadores, o que também 

ocasionaria entre fins do XIX e início do XX a publicação de normativas estaduais que 

estabeleciam a arrecadação de uma série de impostos pelos municípios, fator este que 

acarretava o aumento das receitas e, assim, o fortalecimento institucional da esfera 

municipal. 

 
Durante toda a República Velha (1891-1930), as municipalidades 
tiveram considerável autonomia enquanto corpos administrativos. As 
cidades eram responsáveis por todos os trabalhos nas estradas e pela 
manutenção e limpeza dos espaços públicos; pela inspeção e 
construção da infraestrutura (água, esgoto, iluminação); pela 
regulamentação do uso e ocupação da terra e pelo trânsito (regras 
conhecidas como posturas), pelo controle dos mercados e pela 
inspeção da atividade econômica. No entanto, até 1932, quando a 
municipalidade começou a coletar o Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) sua receita não lhe dava autonomia financeira, sendo 

                                                           
21 Muitos aforamentos, entretanto, foram feitos por tempo determinado, “limitando-se o prazo em vidas 
(por exemplo, em 3 vidas, o que incluía a vida do foreiro original e as de dois de seus herdeiros) ou em 
anos (sendo comum aqui o aforamento por nove anos ou seus múltiplos)” (ABREU, 2014, p. 282).   
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dependente do governo estadual para grandes investimentos 
(ROLNIK, 1999, p. 19, grifos da autora). 

 

Essas questões podem ser observadas no contexto da Intendência Municipal do 

Natal. Ao longo da República Velha, o município dependia significativamente da 

intervenção do Estado para viabilizar as principais reformas urbanas e viárias da 

capital, apesar da autonomia na definição da arrecadação dos impostos municipais, 

como a Décima Urbana, e da cobrança das taxas relativas ao aforamento no patrimônio 

municipal. Essas receitas, entretanto, não eram suficientes para a realização das 

principais melhorias urbanísticas e muitas vezes o município recorria ao âmbito 

estadual, que emitia apólices da dívida pública e realizava empréstimos como forma de 

subsidiar tais melhoramentos. As primeiras posturas em Natal visavam tanto a 

definição de normas higienistas, como se debruçavam sobre a regularização dos 

alinhamentos, que, segundo Murillo Marx (1991), tinham tanto a função estética de 

regularizar o traçado viário, como também de estabelecer os limites entre os lotes – 

privados – e a rua – pública.  

O aforamento urbano foi definitivamente demarcado com a promulgação do 

Código Civil Brasileiro em 1916, acepções que perdurariam por todo o período da 

República Velha. Assim determinava o Código Civil sobre a enfiteuse. 

 
Capítulo II – Da Enfiteuse 
Art. 678. Dá-se a enfiteuse, aforamento, ou emprazamento, quando 
por ato entre vivos, ou de última vontade, o proprietário atribui a 
outrem o domínio útil do imóvel, pagando a pessoa, que o adquire, e 
assim se constitui enfiteuta, ao senhorio direto uma pensão, ou foro, 
anual, certo e invariável. 
Art. 679. O contrato de enfiteuse é perpétuo. A enfiteuse por tempo 
limitado considera-se arrendamento, e como tal se rege. 
Art. 680. Só podem ser objeto de enfiteuse terras não cultivadas ou 

terrenos que se destinem a edificação. 
Art. 681. Os bens enfitêuticos transmitem-se por herança na mesma 
ordem estabelecida a respeito dos alodiais neste Código, artigos 1.603 
a 1.619; mas, não podem ser divididos em glebas sem consentimento 
do senhorio. 
Art. 682. É obrigado o enfiteuta a satisfazer os impostos e os ônus 

reais que gravarem o imóvel. 
Art. 683. O enfiteuta, ou foreiro, não pode vender nem dar em 
pagamento o domínio útil, sem prévio aviso ao senhorio direito, para 
que este exerça o direito de opção; e o senhorio direto tem trinta dias 
para declarar, por escrito, datado e assinado, que quer a preferência 
na alienação, pelo mesmo preço e nas mesmas condições. 
Art. 684. Compete igualmente ao foreiro o direito de preferência, no 
caso de querer o senhorio vender o domínio direto ou dá-lo em 
pagamento. Para este efeito, ficará o dito senhorio sujeito à mesma 
obrigação imposta, em semelhantes circunstâncias, ao foreiro. [...].  
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Art. 686. Sempre que se realizar a transferência do domínio útil, por 
venda ou dação em pagamento, o senhorio direto, que não usar da 
opção, terá direito de receber do alienante o laudêmio, que será de 
dois e meio por cento sobre o preço da alienação, se outro não tiver 
fixado no título de aforamento (BRASIL. Código Civil de 1916. Brasília: 
Senado Federal, 2003, grifos nossos). 

 

O sistema enfitêutico representava uma interessante estratégia no processo de 

produção da terra urbana no Brasil. Estabelecia um parâmetro de acesso à terra por 

parte daqueles que gozavam de rendas suficientes para arcar com as despesas da 

emissão da carta de aforamento e seus respectivos emolumentos, assegurando aos 

mesmos a posse do domínio útil de grandes extensões de terrenos que seriam 

desmembrados e alienados a terceiros, ou serviriam como fonte especulativa ao terem 

sua posse legal assegurada para se beneficiar dos investimentos públicos subsequentes 

e valorizar o preço das alienações. Surgia, dessa forma, a figura do agente proprietário 

de terras urbanas em Natal. Embora em inícios do século XX o processo deva ser 

entendido compreendendo sua respectiva escala, que se ampliaria bastante nas 

décadas seguintes. A definição clara dos limites dos lotes com base nesse contexto 

ganhou notoriedade. A regularização passou a ser prevista nas posturas municipais 

para, assim, maximizar os lucros e evitar confusões legais. 

É importante ressaltar que em Natal – talvez pelas condições geopolíticas 

anteriormente ressaltadas e pela abundância de terras disponíveis em virtude da 

amplitude do patrimônio municipal frente à ocupação efetiva da cidade –, a ampliação 

da lógica mercantil da Lei de Terras se efetivou não a partir da aplicação direta da 

compra e venda, mas ainda por meio do instrumento do aforamento urbano. A 

mercantilização da terra, entretanto, estava implícita no sistema foral, em especial por 

meio das recorrentes alienações. Tornou-se, assim, o fio condutor do comércio de terras 

em Natal durante a República Velha. A difusão da prática na sociedade natalense foi 

latente e embora o domínio útil não significasse a posse direta da terra, percebe-se que 

na prática, assim era encarado pelos requerentes de terrenos aforados. A propriedade 

privada de fato se efetivaria depois com a extinção do instrumento enfitêutico. 

 
Contudo, assim como demorara seu estabelecimento, em substituição 
ao sistema sesmarial derrubado trinta anos antes e apesar de seu 
cunho moderno (ou talvez por isso mesmo), a Lei de Terras demorará 
a se impor formalmente e na prática no meio urbano. A compra e 
venda [...] conviverá muito tempo com a concessão de datas, 
partilhadas do rossio, e até com o antigo sistema enfitêutico, com os 
foros de algumas glebas (MARX, 1991, p. 119). 
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Ademais, também é imprescindível enfatizar o fato de que é determinado pelo 

Código de 1916 que o título real da propriedade poderia ser resgatado pelo foreiro 

após o prazo de dez anos de enfiteuse do terreno, mediante o pagamento de certos 

valores, como é descrito em fragmento do Código transcrito abaixo. 

 
Art. 693. Todos os aforamentos, inclusive, os constituídos 
anteriormente a este Código, salvo acordo entre as partes, são 

resgatáveis dez anos depois de constituídos, mediante pagamento de 

um laudêmio, que será de dois e meio por cento sobre o valor atual da 
propriedade plena, e de dez pensões anuais pelo foreiro [foro], que 
não poderá no seu contrato renunciar ao direito de resgate, nem 
contrariar as disposições imperativas deste Capítulo (BRASIL. Código 
Civil de 1916. Brasília: Senado Federal, 2003, grifos nossos). 

 

De acordo com Anastácia do Amaral e Adriano Soares (2011, p. 02), esse artigo 

do Código Civil versa sobre o direito de resgate – faculdade do enfiteuta de adquirir a 

“propriedade do bem objeto da enfiteuse, desde que aguarde o transcurso de 10 (dez) 

anos de constituição da enfiteuse, pague 10 (dez) pensões anuais somadas a um 

laudêmio”. Segundo os autores, isso constituiria um direito potestativo do enfiteuta, ou 

seja, onde não cabia negação por parte do senhorio. A enfiteuse foi extinta pelo Código 

Civil de 2002, vetando, dessa forma, novas concessões. Entretanto, aquelas que já 

haviam sido constituídas continuam válidas atualmente e estão subordinadas, até sua 

extinção, às disposições do Código Civil de 1916. O Artigo 2.038 do Código Civil 

Brasileiro de 2002 determina a extinção da enfiteuse e subenfiteuse no Brasil e atesta a 

continuação das já concedidas, regidas pelo antigo Código. 

 

Art. 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, 
subordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do 
Código Civil anterior, Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, e leis 
posteriores. § 1o Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso: I 
– cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem 
aforado, sobre o valor das construções ou plantações; II – constituir 
subenfiteuse. § 2o A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos 
regula-se por lei especial (BRASIL. Código Civil Brasileiro de 2002. 2 ed. 
Brasília: Senado Federal, 2008, p. 400-401). 

 

Percebe-se, portanto, que a questão da terra urbana no Brasil é complexa e 

permeada por contradições e permanências, rompimentos e continuidades – 

demonstradas pela aplicação do instrumento enfitêutico ainda na atualidade, como no 

caso da cobrança do laudêmio em Natal. A partir do Capítulo 02, veremos como a 
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legislação urbanística definiu a aplicação do instrumento do aforamento urbano na 

capital potiguar. Buscaremos também traçar relações entre as definições normativas 

relacionadas à reforma dos sistemas viário e de transporte na cidade com o aumento da 

oferta de terra urbana disponível. Por fim, serão traçadas algumas considerações acerca 

da relação entre a definição legislativa urbanística e o desenvolvimento formal viário 

com o processo de definição da posse do domínio útil pelos principais agentes 

envolvidos. Antes de entrar especificamente na questão foreira em Natal, entretanto, 

discutiremos nos itens a seguir algumas elucubrações importantes que balizam essa 

dinâmica foreira, como por exemplo, a migração do capital mercantil e comercial para 

a capital do Rio Grande do Norte (RN). 
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1.2) Capital mercantil-comercial e terra no Rio Grande do Norte 
 

A produção de vilas e cidades na província do Rio Grande do Norte foi 

resultante da ação do Estado, da Igreja e de agentes econômicos – primordialmente 

aqueles ligados às atividades pecuaristas e agrícolas. Essas condicionantes permitiram 

a criação dos primeiros núcleos de povoamento do interior no território potiguar 

fomentando, destarte, o surgimento de vilas e cidades interligadas por uma rede 

urbana ainda em desenvolvimento, agenciada por caminhos carroçáveis que ofereciam 

difícil tráfego (MEDEIROS, 2011; TEIXEIRA, 2009). 

A essa condição primordial se interporiam formas de articulação do território 

como as redes de estradas de ferro, que subsidiaram novas relações econômicas e 

humanas – dessa forma, territoriais – cristalizando formações espaciais características. 

A sua lógica de composição vinculava-se à situação econômica estabelecida ainda 

durante o Brasil colonial, onde produtos primários provinciais eram deslocados da 

hinterland aos portos de escoamento e dali às metrópoles europeias. No Rio Grande do 

Norte, as redes férreas interligavam os centros agroexportadores de Mossoró (1915) e a 

capital Natal (1881 e 1904) às zonas de produção açucareira, no caso da capital, e 

principalmente algodoeira do território estadual.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Posição de Natal e do RN no mapa do Brasil (vermelho). 
Fonte: Fonte: http://www.sbsrj.com.br/bras_politico.gif 
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As companhias ferroviárias atuavam de maneira incisiva nesse momento sobre 

a organização da economia espacial norte-riograndense, bem como, no processo de 

crescimento da urbanização, a partir da migração populacional e, com a introdução dos 

trilhos e estruturas ferroviárias, da localização de classes de menor poder aquisitivo no 

espaço intraurbano da cidade. Quando interpostas sobre a trama viária, as linhas de 

trem ocasionaram processos territoriais diversos na disposição desses estratos sociais e 

também na organização dos equipamentos da infraestrutura econômica.  

A instalação e ampliação de serviços urbanos – tais como bondes, água, 

saneamento, eletricidade, entre outros –, bem como, os planos de novos e regulares 

traçados viários e a ampliação da oferta de terra urbana é um processo que, de acordo 

com Luiz César Ribeiro (1985) resultou-se em boa parte das cidades brasileiras, do 

deslocamento do grande capital mercantil para o desenvolvimento de atividades 

urbanas e para o processo de produção da própria cidade. Na capital da República, o 

Rio de Janeiro, por exemplo, o capital mercantil realizou, de acordo com o autor, 

diversas operações imobiliárias já em fins do século XIX, “sobretudo a compra de 

fazendas e chácaras e a venda dos terrenos na forma de lotes” (RIBEIRO, 1985, p. 09). 

Por conseguinte, parte substancial do crescimento urbano nas cidades brasileiras e, em 

especial na região Nordeste, estava atrelada ao processo de migração do fluxo dos 

capitais mercantis, particularmente no período de 1890 a 1930. Essa migração 

considerável no Rio – que guardada a respectiva escala, ocorreu em outras partes do 

Brasil – decorria das instabilidades enfrentadas por investimentos que previamente 

eram considerados rendosos e seguros, tais como a compra dos escravos e o mercado 

de títulos. A terra urbana oferecia, destarte, uma perspectiva de segurança do 

investimento e de rentabilidade frente à constante valorização das glebas.  

No caso específico do Rio de Janeiro, essa intensificação no processo de 

migração se deu especialmente depois da crise no mercado financeiro de títulos, 

conhecida como Encilhamento (1890-1) (RIBEIRO, 1985). Esse redirecionamento 

também se faz entender dentro da conjuntura internacional do capital e da posição do 

Brasil como centro agroexportador de matérias-primas, especialmente com a dinâmica 

do café – cujo primeiro surto aconteceu no Rio, arrefecendo posteriormente, e se 

consolidou com maior solidez em São Paulo – e do algodão no Nordeste. As cidades 

portuárias, centros de escoamento e exportação dos produtos, e os núcleos de 

intermediação, portanto, absorveram o fluxo dos capitais provindos das estruturas 

agrárias. A consolidação da rede de transportes no Brasil – em especial ferroviária e as 
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reformas portuárias – e a vinculação das atividades urbanas com a lógica de produção 

agrícola industrializada reforça essas condicionantes, dinamizando o processo de 

migração.  

Com base nas informações relatadas sobre a concessão e regulamentação da 

propriedade fundiária no Brasil, podemos afirmar que na estrutura fundiária do Rio 

Grande do Norte no início da era republicana prevalecia o latifúndio. É importante 

frisar, como salienta Clementino (1987), que a definição das propriedades rurais – 

comumente designadas como “fazendas” – não foi configurada em função da cultura 

agrícola do algodão inicialmente. A atividade pecuarista seria a matriz da ocupação do 

sertão norte-riograndense, o que não diferiu dos demais territórios nordestinos. A 

expansão da pecuária nos séculos XVI, XVII e XVIII no Nordeste, portanto, foi o marco 

inicial do processo de estruturação da terra no interior. A concessão de sesmarias e a 

valorização econômica dessa atividade de cunho extensivo condicionaram a formação 

de grandes domínios territoriais. 

 A seca de 1877-79 gerou diversos prejuízos à pecuária, com a mortandade dos 

rebanhos e permitiu a expansão espacial do algodão no Rio Grande do Norte. O cultivo 

de fibras diferenciadas, como a espécie arbórea denominada “mocó” – de fibra longa e 

superior qualidade – fez que o algodão nordestino e potiguar se destacasse nos 

mercados europeus, em especial o inglês, e teve sua produção fortalecida e estimulada 

pela grande necessidade também dessa matéria-prima no mercado nacional22, em 

virtude do desenvolvimento da indústria têxtil no Brasil. O cultivo dessa cultura no 

território estadual marcado pela presença pecuarista se mostrava, em fins do século 

XIX, bastante conveniente, por uma série de condições. 

 
O cultivo do algodão como atividade produtiva da fazenda pode ser 
visto sob ângulos distintos. Do ponto de vista do fazendeiro, era uma 
atividade com dupla determinação econômica. Enquanto pecuarista, 
estimulava o cultivo de algodão em suas terras, como atividade 
complementar, porém necessária à criação de gado [como 

                                                           
22 Sobre a evolução da indústria têxtil nacional como motor da produção algodoeira do RN e a aceitação do 
produto em virtude da fibra longa, Clementino (1987, p. 32) afirma que após a Guerra da Secessão, os 
Estados Unidos retomaram os mercados, conduzindo a produção do Nordeste novamente para uma 
posição periférica no mercado internacional. Novos mercados surgiram também durante a Secessão 
americana, tais como Egito, Peru e Índia, o que contribuiu também para a periferização da produção 
brasileira em virtude do atraso tecnológico do país em relação a outros países produtores. Clementino 
(1987, p. 32), afirma que, entretanto, a cotonicultura nordestina se rearticulou quando “a partir de 1886 e 
durante as duas primeiras décadas do século XX (especificamente entre 1907/13), expande-se a indústria 
têxtil no Brasil”. A autora afirma que a especificidade do algodão do Rio Grande do Norte (fibra longa de 
36-40 mm) “sempre habilitou a produção estadual a um livre trânsito no mercado de fibras têxteis” 
(Ibidem). 

 



48 
 

alimentação]. A cotonicultura, por outro lado, lhe propiciava uma 
integração com a intermediação comercial e financeira da 
agroexportação e transportava-o de uma relação de mercado restrito, 
acoplada à produção açucareira, para colocá-lo também no bojo da 
divisão internacional do trabalho [...] (CLEMENTINO, 1987, p. 34). 

 

Para o fazendeiro, com efeito, a cultura algodoeira ampliava as possibilidades 

produtivas de suas terras. Essas às vezes haviam sido arrendadas pelos foreiros 

originais, o que implicava o pagamento de uma taxa anual, ou então eram de 

propriedade do próprio fazendeiro que explorava os campos de algodão por meio do 

sistema de parceria com plantadores que residiam em suas propriedades – o que 

associa a cultura também à agricultura de subsistência. Geralmente, o dono da 

propriedade detinha a prioridade na compra do algodão ao rendeiro, vendido em 

folha, ou este devia parte de sua produção ao fazendeiro. Assim, o comprador, no caso, 

o proprietário rural, garantia a safra de algodão por preços inferiores àqueles que 

seriam  estipulados no mercado.  

Os fazendeiros também nesse primeiro momento eram os detentores das 

máquinas de descaroçar o algodão – que se encontravam dentro das propriedades 

rurais – que se transferiram para os núcleos urbanos por volta da década de 1930. A 

detenção dessa infraestrutura, o tornava um intermediário na relação com o comércio 

agroexportador, cujas casas de exportação se encontravam nas cidades mais 

importantes da hierarquia da rede urbana, em especial, nos núcleos portuários – no Rio 

Grande do Norte, em Natal e Mossoró. Essa condição estreitava as relações entre a 

produção rural e o comércio urbano da pluma e fazia com que muitos fazendeiros se 

tornassem também comerciantes nas cidades. A casa exportadora controlava a 

classificação das plumas beneficiadas – distinguidas por qualidade da fibra –, bem 

como, adaptava os fardos às prescrições requeridas pelos compradores que iriam 

importar o produto23. Eram, dessa maneira, responsáveis pela uniformização do 

padrão requisitado e para isso deviam dispor de uma infraestrutura de maquinismos e 

mão de obra adequados. 

 

Cabia, pois, à casa exportadora, a tarefa de tornar a mercadoria apta 

às exigências do comprador e reduzir o custo do seu transporte. Para 

isso ela teria de “complementar” a prensagem e enfardamento 

procedido anteriormente quando o algodão passou pelo processo de 

                                                           
23 Havia três tipos de algodão: 1, 2 e refugo. A diferença entre o tipo 1 e 2 podia chegar a 50%. 
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benefício. Fazia então a “reprensagem da pluma”, dando-lhe 

uniformidade e adensando-lhe o fardo.  Ao capital mercantil 

(necessário à realização de seus negócios), o exportador teria de somar 

o capital para investimento em máquinas e equipamentos próprios à 

prensagem e enfardamento do algodão e de manter trabalhadores 

treinados a essa operação. Deveriam dispor de prensas de 

enfardamento hidráulicas e de alta densidade e esse equipamento a 

ser importado requeria um bom volume de capital (CLEMENTINO, 

1987, p. 66).  

 

As firmas agroexportadoras, dessa forma, se espalhavam pelas principais 

cidades do Nordeste e algumas mantinham casas em mais de uma praça ou conexões 

entre elas, mostrando, assim, uma escala de atuação regional. Em Natal, situavam-se 

na região da Ribeira, próximo à zona portuária – o cais Tavares de Lira – na Rua do 

Comércio ou Dr. Barata. Essas firmas compravam geralmente o algodão da região 

Agreste do Estado e também do Seridó, enquanto que as de Mossoró realizavam seus 

negócios com produtores do Oeste potiguar e do Ceará. Parte do algodão dessas zonas 

também era convertida a Campina Grande, na Paraíba. 

 

Em Natal, existiam grandes firmas, listadas por Pearse, entre as 
maiores do Nordeste: Boris Fères & Cia., Julius von Sohsten & Cia., 

Wharton Pedroza & Cia., todas de capital estrangeiro [...]. Existiam 
firmas menores, como: Tibutino Bezerra, Lafayette Lucena, os 

Fernando, entre outros. Em Mossoró, algumas firmas não eram tão 
especializadas como em Natal. Embora o grosso dos negócios fosse o 
algodão, exportavam também cera de carnaúba e peles de cabras.  
As maiores firmas exportadoras de Mossoró eram M. F. do Monte & 
Cia. e Tertuliano Fernandes & Cia. Havia comerciantes de menor 
porte como Alfredo Fernandes & Cia, F. Borges de Andrade, J. 
Ferreira de Almeida e Camilo Figuereido. Esse último, além de 
comerciante, era um grande latifundiário e líder político também 
conhecido como o “Major do Açu” (CLEMENTINO, 1987, p. 67, grifos 
nossos). 

 

 A instalação da ferrovia no Rio Grande do Norte, entre fins do XIX e primeiras 

décadas do XX, foi muito importante para o deslocamento dos fardos às zonas de 

exportação. Embora não abrangendo todo o território estadual, o transporte muitas 

vezes acontecia por animais até a estação mais próxima e dali os fardos eram 

deslocados aos centros exportadores. Natal já se comunicava com a região produtora 

açucareira e algodoeira na região Sul – vales do Capió e Jacu, cidades de Goianhinha, 
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Canguaretama e Nova Cruz24 – desde 1883, por meio da Estrada de Ferro de Natal a 

Nova Cruz – que possuía em suas imediações, na zona de Canguaretama, a Usina 

Maranhão, de propriedade de Fabrício Maranhão, irmão de Pedro Velho Albuquerque 

Maranhão, governador entre 1892 e 1896.  

A conexão por meio dessa via férrea com a Paraíba e Pernambuco se efetivou 

com o encampamento da linha pela companhia inglesa Great Western Railway Company 

em 1901 e o posterior ramal entre Nova Cruz e Independência – atual Guarabira – na 

Paraíba no ano de 1903. A conexão com importantes zonas algodoeiras centrais – como 

Baixa Verde (atual João Câmara), Taipu, Pedro Avelino e Lajes – viria entre os anos de 

1906 e 1920, com a ampliação do ramal do Ceará-Mirim da Estrada de Ferro Central do 

Rio Grande do Norte, que almejava a também região algodoeira do Seridó – o que 

nunca se efetivou por disputas políticas acerca das propriedades rurais por onde 

passariam os trilhos da ferrovia, depois da cidade de São Rafael e também pela 

construção da Estrada de Automóveis do Seridó, como prolongamento da Estrada de 

Macaíba, no ano de 1924.  

A implantação de vias férreas como a Central do RN teve como consequência 

imediata a ampliação da interiorização mercantil do Rio Grande do Norte. Essa 

interiorização se refletiu no crescente volume de mercadorias transportadas pela linha 

e na intensificação de seus trabalhos de expansão – que ficaram a cargo da Companhia 

Viação e Construções em um primeiro momento, arrendada ao Governo da União, que 

retomou sua construção e administração em 1911 por problemas na evolução das 

obras.  

Em 1922, essa estrada de ferro possuía uma extensão em tráfego de 147 

quilômetros até a cidade de Lajes. O volume de mercadorias deslocadas correspondia 

ao montante de 35 mil toneladas, sendo os dois produtos mais transportados o 

algodão, com seis mil e trezentas toneladas, seguido pelo açúcar, com três mil e 

quatrocentas, um aumento de 50% a mais em relação ao ano anterior de 1921 (BRASIL, 

1923).  

 

                                                           
24 Sobre a construção dessa ferrovia, Cf. MEDEIROS, Gabriel Leopoldino Paulo de Medeiros. Costurando o 
tecido territorial: a ferrovia Natal a Nova Cruz e a formação de rede urbana no Rio Grande do Norte (1873-
1913). In: Congreso Iberoamericano de Historia Urbana, 1, 2016, Santiago-Chile, Actas Primer Congreso 
Iberoamericano de Historia Urbana Asociación Iberoamericano de Historia Urbana, p. 1355-1364. Disponível em: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ea4362_3fe99cb8c2cf45929fa4da421b621b80.pdf 
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Quadro 01 – Número de passageiros e mercadorias transportados pela Central do RN 

entre 1908 e 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatórios do Ministério de Viação e Obras Públicas, 1909, 1913, 1915, 1919, 1921 e 1922. Nota: A 

montagem e as porcentagens foram realizadas pelo autor. 

 

  

Pode-se constatar, a partir das informações do Quadro 01, como a Central, com 

a dinamização dos fluxos, contribuía à alteração na dinâmica do transporte de 

passageiros ao longo dos anos, com o aumento do número de pessoas deslocadas, e no 

aspecto econômico, com o desenvolvimento do agro comércio e consequentemente da 

infraestrutura urbana25. O desenvolvimento de comunicações intermunicipais – como 

essas ferrovias e a Estrada do Seridó – em conjunto com um desenvolvimento 

econômico em ascensão na década de 1920 e a estruturação de meios de financiamento 

da produção, efetivou nesses primeiros anos do XX, a migração de capitais mercantis 

para Natal. O sistema de crédito ganhou força também nesse momento com a abertura 

de capitais e empréstimos pelas casas bancárias.  

 

É na intermediação comercial da agroexportação, então existente, que 

devem ser buscadas as origens e os canais dessa dominação que se 

dava tanto através de empréstimos para custeio de safra, como para 

investimentos de capital. O financiamento e o empréstimo bancário 

não era feito ainda de forma generalizada, até pela inexistência de 

bancos. Somente em 1906 é que foi criado o Banco de Natal e até 1930 

o Rio Grande do Norte contava apenas com duas agências do Banco 

do Brasil em funcionamento, sendo uma em Natal e outra em 

Mossoró. Em 1922, o Estado toma a iniciativa de criar uma “Caixa 

Econômica” e, em 1925, o movimento cooperativista foi iniciado com a 

constituição de Caixas tipo Raffeisen (CLEMENTINO, 1987, p. 73).  

 

                                                           
25 A queda verificada entre os anos de 1913 e 1914 está vinculada, possivelmente, aos períodos chuvosos e 
à eclosão da Primeira Guerra Mundial. 

Ano Passageiros Índice % Mercadorias (tons.) Índice % 

1908 12.214 - 6.636,771 - 

1909 13.624 +15% 7.818,835 +16% 

1910 17.804 +30% 11.096,764 +57% 

1911 26.585 +49% 17.453,270 +54% 

1913 30.934 +16% 6.647,000 -183% 

1914 34.871 +12% 6.639,000 -0,1% 

1921 51.834 +48% 25.686,930 +316% 

1922 59.329 +14% 39.136,183 +56% 
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Essa condição, aliada à atividade das casas exportadoras demonstra como a 

produção industrializada agrícola – com a ampliação das usinas de algodão nos centros 

urbanos – passava a estar intrinsecamente vinculada à lógica urbana, convertendo, 

parte desses capitais à aquisição de propriedades nas cidades e, assim, diversificando 

os ramos de investimento.  Essa diversificação promovia a atração de novos 

equipamentos articulados à estrutura de beneficiamento, que, inclusive, foi ampliada 

por meio da comercialização também do caroço do algodão e da ascensão da indústria 

de óleos vegetais. 

 
Figura 02 – Excertos do Mapa da Viação dos Estados Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Publicado no período presidencial de Dr. Washington Luís P. 
de Sousa. Sendo Ministro de Viação Dr. Victor Konder e Inspetor Dr. Alipio Rosauro de 
Almeida, 1929. Fonte: Cartografia, Biblioteca Nacional. Disponível em:  
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart42261/cart42261.jpg 
Acesso em: 20 de junho de  2017. 

 

 

 
No Rio Grande do Norte, a primeira fábrica a utilizar o caroço de 

algodão como matéria-prima entrou em funcionamento em 1904. 

Tratava-se da fábrica de óleos e farelos de algodão, instalada no 

município de São Gonçalo (próximo a Natal), pertencente à família 

Barreto. Em 1910, essa fábrica foi vendida a Francisco Solon, 

proprietário de terras e plantações de algodão no mesmo município 

onde se instalava a fábrica de óleo (CLEMENTINO, 1987, p. 80). 

 

Essas diversificações produtivas culminariam, segundo Maria do Livramento 

Clementino (1987), no surgimento e consolidação da indústria têxtil no Brasil durante o 
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período compreendido entre os anos de 1886 a 1933, quando surgem novas relações 

econômicas e políticas a nível mundial, cabendo aos países periféricos a 

complementaridade da produção mercantil para rebaixar os custos da produção. 

Diferentemente do período colonial, esse momento no contexto da lógica capitalista era 

marcado pela constituição de “uma periferia que produzisse alimentos e matérias-

primas em massa e a baixos preços, que fornecesse a valorização do capital industrial 

no centro hegemônico” (CLEMENTINO, 1987, p. 18). O capital nacional, por 

conseguinte, se encontrava “subordinado ao capital mercantil e predominava a 

economia exportadora capitalista” (Ibidem). No caso específico do Rio Grande do 

Norte, as formas de concentração desses capitais - especialmente o comercial e 

mercantil26 – se dão, sobretudo, no processo de intermediação da venda e exportação 

do algodão para mercados nacionais e internacionais. 

Tanto para o caso nordestino, como mais particularmente para o potiguar, a 

produção capitalista na agricultura é muito importante para o entendimento do 

processo de estruturação urbana, uma vez que a formação de uma economia urbana, 

no caso de Natal, baseada no comércio e nos serviços, estava atrelada diretamente à 

produção agrária, em especial, ao açúcar e ao algodão e com base no sistema 

operacional da exportação desses produtos. Dessa maneira, a base de entendimento 

dessa realidade é diferente daquela em que se assentou a industrialização das 

economias mais avançadas. 

 

A separação campo-cidade é a forma concreta que assume o 

desenvolvimento capitalista na agricultura. O desenvolvimento do 

mercado interno no capitalismo destrói as formas de produção 

anteriores seja na agricultura ou na indústria, abrindo espaço para a 

produção capitalista. Agora, sob condições “fabricadas” (no caso da 

agricultura) ou “de fábrica” no caso da indústria, esse longo processo 

de transformação da base técnica da produção capitalista e que é 

genericamente conhecido como modernização culmina no que 

chamamos de industrialização, também da agricultura. Completa-se o 

processo de urbanização na medida em que a agricultura se torna 

uma das indústrias (CLEMENTINO, 1995, p. 25, grifos nossos.  

                                                           
26 Para a delimitação teórica do Capital Mercantil, recorremos a Wilson Cano (2010, p. 02), que define que 
este tipo de capital “pode compreender as formas Comercial e Usurária, tem suas origens à etapa da 
Acumulação Primitiva, desde que se iniciam as trocas mercantis de bens e serviços. Antecede, portanto, a 
etapa do capitalismo originário, quando surgiria a forma Produtiva, ou a do Capital Industrial e restringe-
se à órbita da circulação”. Ele tanto pode se metamorfosear em Capital Produtivo, quanto se subordinar ao 
Capital Industrial ou assumir formas mais especializadas como o Capital Imobiliário. Segundo Cano, a 
predominância do Capital Mercantil se dará quanto mais “atrasado ou subdesenvolvido for um 
determinado espaço (rural ou urbano)” (Ibidem). 



54 
 

 

A migração dos investimentos, destarte, da esfera rural para a urbana significou 

também o deslocamento das elites agrárias para o ambiente da cidade, onde passavam 

a se concentrar novos negócios interligados – no caso brasileiro – principalmente ao 

âmbito agroexportador e comercial. Evidentemente, essa transição apenas era possível 

graças à normatização do espaço urbano, sua elevação hierárquica desde paróquia, à 

freguesia, vila e, finalmente, cidade.  

O advento urbano brasileiro da primeira metade do século XX, com a atração 

das classes abastadas27 e, posteriormente, das classes populares, está intrinsecamente 

relacionada com essa normatização do espaço público urbano. A produção nacional do 

algodão sofria com a emergência da Primeira Guerra (1914-1918) a pressão dos 

mercados tanto interno quanto externo, o que acarretou a subida do valor oficial do 

algodão entre 1915 e 1918. Essa retração das importações durante tal período favoreceu 

a indústria têxtil nacional que se expandiu consideravelmente, consequentemente, 

aumentando a demanda pela matéria-prima. Desde 1912, essa indústria já se 

consolidava como a que mobilizava somas de maior capital na atividade no país. 

 

Quadro 02 – Inquérito Industrial realizado em 1912 no Brasil 

Fonte: Recenseamento do Brasil em 1920, p. 35. 

                                                           
27 O que ocasionou, segundo Murillo Marx (1991), também a intensificação dos investimentos 
infraestruturais, em especial, das redes técnicas de água, saneamento, viária e de transportes. 
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O resultado foi a instalação de usinas de maior volume de beneficiamento no 

Nordeste, decorrentes das propostas apresentadas na Conferência Algodoeira de 1915.  

Seriam instaladas, nos anos subsequentes à Conferência, 14 usinas integradas de 

beneficiamento do algodão e de extração do óleo. Três empresas possuíam treze dessas 

usinas: a Companhia Industrial de Algodão e Óleos, com matriz no Rio de Janeiro; a 

Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro – SANBRA – firma de capital estrangeiro 

associada à firma nacional Cavalcanti & Cia. e sediada em Recife; e a Companhia 

Paraibana de Prensagem e Enfardamento de Algodão, estabelecida em Campina 

Grande. Dentre as companhias citadas acima, a que possuía atividades no Rio Grande 

do Norte era a Companhia Paraibana de Prensagem e Enfardamento de Algodão, que 

possuía planta, entre outras diversas cidades de Pernambuco, Ceará e Paraíba, na 

cidade de Nova Cruz, ponto terminal da Estrada de Ferro de Natal a Independência, 

da Great Western. As atividades dessa companhia estavam ligadas às das casas 

exportadoras, entre elas a Wharton & Pedroza estabelecida em Natal.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Figura 03 – Companhia de Enfardamento e Prensagem Paraibana, com sede na cidade de  
Campina Grande. Fonte: http://cgretalhos.blogspot.com.br/2012/01/memoria-fotografica-
wharton-pedrosa-cia.html#.WUmA5evyuUl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse período, portanto, de aumento nos investimentos produtivos fez que a 

economia estadual se desenvolvesse consideravelmente na década de 1920, “devido, 

sobretudo, ao aumento da produção agrícola (no caso, o algodão, porque o açúcar 

estava em crise)” (CLEMENTINO, 1987). No Recenseamento do Brasil de 1920 – 
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efetuado pelo setor de Estatística do Governo Federal – constam informações sobre o 

desenvolvimento das populações, da agricultura e das indústrias no país. Em relação 

ao Rio Grande do Norte, transcrevemos abaixo algumas estatísticas retiradas desse 

documento, que demonstram a evolução econômica que passava o Estado no início da 

década de 1920. Sobre a evolução industrial dos três principais produtos da economia, 

- o açúcar, o sal e o algodão – transcrevemos algumas informações do Recenseamento. 

 

Quadro 03 - Evolução industrial do Rio Grande do Norte (1907-1920) 

Nº de 
estabelecimentos 

Capital empregado 
Nº de 

Operários 
Valor da Produção 

1907 1920 1907 1920 1907 1920 1907 1920 

10 197 1.283:000$ 7.126:845$ 415 2.146 1.136:485$ 20.538:759$ 

Fonte: Recenseamento do Brasil em 1920, p. 10. 

 

Quadro 04 – Usinas açucareiras do Rio Grande do Norte (1907-1920) 

Nº de 
estabelecimentos 

Capital empregado Nº de Operários Valor da Produção 

1907 1920 1907 1920 1907 1920 1907 1920 

04 – 630:000$ – 147 – 700:000$ – 

Fonte: Recenseamento do Brasil em 1920, p. 11. 

 

Quadro 05 - Salinas do Rio Grande do Norte (1907-1920) 

Nº de 
estabelecimentos 

Capital empregado 
Nº de 

Operários 
Valor da Produção 

1907 1920 1907 1920 1907 1920 1907 1920 

01 35 5.000:000$ 14.673:238$ 1.500 1.379 1.200:000$ 15.903:327$ 

Fonte: Recenseamento do Brasil em 1920, p. 12. 

 

Quadro 06 – Indústria Têxtil no Rio Grande do Norte (1920) 

Nº de 
estabelecimentos 

Capital 
empregado 

Força 
Motriz 

Nº de 
Operários 

Valor da 
Produção Anual 

Operários por 
estabelecimento 

115 5.242:784$000 
659 
H.P. 

1.185 17.082:039$000 10 

Fonte: Recenseamento do Brasil em 1920, p. 354, 355, 613, 622 e 628. 

 

Podemos perceber a partir dos quadros acima, o desenvolvimento industrial, 

salineiro e de beneficiamento do algodão no Rio Grande do Norte, bem como, a 
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decadência da atividade açucareira. Dos estabelecimentos da indústria têxtil acima 

descritos, 114 estão relacionados no censo como de “Beneficiamento de Algodão”, o 

que confere à Fábrica de Tecidos de Juvino Barreto, a posição de única indústria de 

fabricação de tecidos potiguar em 1920, e confere ao beneficiamento e, 

consequentemente, à exportação desse produto beneficiado, uma posição importante 

na economia estadual.  

Há também um forte desenvolvimento do aparelho administrativo estatal, que 

aprofunda seu processo de institucionalização, em especial, criando órgãos destinados 

à gestão das necessidades da agricultura, principalmente do algodão. Esse período, 

entre 1915 e finais da década de 1920, representa o momento onde mais se dinamizou o 

processo de concentração fundiária na cidade do Natal, com o crescimento exponencial 

da concessão de aforamentos no perímetro do patrimônio municipal. Em geral, esses 

padrões de concentração estavam atrelados aos agentes agroexportadores, comerciais e 

políticos, que possuíam relações estreitas entre si. Reflexo desse processo de 

reorientação da economia potiguar é também a mudança das lideranças políticas 

estaduais, que se deslocam dos vales açucareiros, como a oligarquia Albuquerque 

Maranhão, para as lideranças do Seridó, como José Augusto Bezerra de Medeiros e 

Juvenal Lamartine, latifundiários de algodão e representantes da oligarquia 

algodoeira-pecuária norte-riograndense. 

O posterior enfraquecimento do setor exportador, provocado pela grande 

depressão de 1929, exigiu uma completa reorganização da atividade econômica, o que, 

entretanto, não obliterou a dinamização econômica e, por consequência, urbana 

vivenciada na década de 1920 pelo Rio Grande do Norte e por Natal, embora se 

constitua um período de transição para o surgimento de uma formação industrial mais 

ampla, em especial, depois dos eventos da II Guerra Mundial na capital potiguar.  

 

1.3) Sobre Agentes e Estrutura Urbana  

 

O estudo de perspectiva histórica é, de acordo com Eric Hobsbawm (2013 [1997]28, 

p. 53) um trabalho que procura “descobrir os padrões e mecanismos [...] das 

transformações das sociedades humanas durante os últimos séculos de mudança 

radicalmente aceleradas e abrangentes”. A análise dos processos de produção espaciais 

necessariamente nos remete a uma “concepção materialista da história” (HOBSBAWM, 

                                                           
28 Entre colchetes referencia-se a data original da publicação. Entre parênteses, a data da edição utilizada. 
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2013, p. 54). A história da cidade reside nos vestígios materiais deixados por esses 

processos – decorrentes da ação de diferentes sujeitos, o que nos permite fazer uma 

leitura de como ela cresce e se desenvolve. A direção para o entendimento dessa 

materialidade aponta para as ações produtivas desempenhadas pelas sociedades ao 

longo do tempo e, portanto, condição sine qua non para o estudo de natureza histórica.  

A ordem material, assim, é formada a partir da ação dos sujeitos, 

transformando a sociedade e concomitantemente o espaço, que é o ponto fulcral nos 

estudos da história urbana. Raquel Rolnik (1992) fundamenta que esta variável, ou seja, 

o “foco sobre a configuração espacial”, determina a especificidade do objeto da história 

urbana, diferenciando a história da cidade da história na cidade (ROLNIK, 1992, p. 27, 

grifos nossos). Deste modo, segundo a autora, a história urbana reconhece a 

participação do espaço no processo de transformações da sociedade e de formação de 

suas temporalidades. Para Rolnik, o espaço, da mesma forma como outros registros, 

funciona também como um documento da construção social e das relações humanas ao 

longo do tempo. 

A organização da cidade pressupõe a interação entre a variável espaço e a ação 

de sujeitos humanos coletivos e individuais.  O aprofundamento do conhecimento de 

aspectos relativos ao desenvolvimento dos núcleos urbanos subsidia o entendimento e 

a crítica à realidade contemporânea. Estudos que abordem a interdependência entre 

grupos sociais, transformações infraestruturais e a definição de padrões de 

concentração fundiária são importantes contribuições à historiografia urbana brasileira, 

e mais enfaticamente à realidade nordestina que carece ainda mais de um 

aprofundamento nessas questões. Esse entendimento mais amplo permite resultados 

que perpassam a lógica meramente local, contextualizando-a como um processo que 

transita entre escalas e que deriva das condicionantes técnicas, políticas e econômicas 

específicas de seu tempo cronológico.  

O espaço intraurbano pode ser definido como o “conjunto de diferentes usos da 

terra justapostos entre si” (CORRÊA, 1989, p. 07). Essa justaposição o torna ao mesmo 

tempo fragmentado e articulado, pois as suas partes mantêm relações espaciais com as 

demais. A articulação, no entanto, não se resume apenas a relações “físicas”, mas 

também com base na circulação de “decisões e investimentos de capital, mais-valia, 

salários, juros, rendas, envolvendo ainda a prática do poder e da ideologia” (Ibidem, p. 

08). As relações espaciais entre as diversas partes físicas que compõem a cidade passam 

a apresentar um núcleo articulador que, tradicionalmente, se torna a zona central. 
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Como o espaço intraurbano é formado por partes distintas que se inter-relacionam, 

então esse espaço é composto, antes de tudo, por uma estrutura urbana. Por estrutura 

urbana entendemos a “localização relativa dos elementos espaciais e suas relações” 

(VILLAÇA, 1998, p. 33).   

Como determinado por Roberto Lobato Côrrea (1989) e corroborado por Flávio 

Villaça (1998) as relações entre as partes que compõem a estrutura da cidade – que 

permitem, assim, a noção do todo, defendida por Santos (2006) – apenas são possíveis a 

partir dos diversos fluxos que compõem a vida cotidiana urbana.  Esses fluxos, por sua 

vez, acontecem por meio de redes técnicas na malha ou tecido da cidade e podem ser 

compostos tanto pelos transportes físicos, quanto pelas linhas de informação. Os 

fluxos, portanto, dão suporte à estrutura urbana e materializam as localizações na 

cidade – assim como o fazem no âmbito regional com os núcleos urbanos – o que, 

consequentemente, define o grau de acessibilidade das diferentes frações do espaço 

intraurbano.  

A acessibilidade confere, destarte, maior possibilidade de deslocamento 

humano e isso interfere diretamente na importância de determinadas “localizações”. 

Os pontos dos centros com maior grau de acessibilidade – o que apenas é possível a 

partir da presença de infraestrutura urbana – passam a concentrar as principais zonas 

de serviços e comércio nas cidades, fato que agrega valor.  

O conceito de localização pode ser definido como “[...] aquela na qual as 

relações não podem existir sem um tipo de contato: aquele que envolve deslocamentos 

dos produtores e dos consumidores entre os locais de moradia e os de produção e 

consumo” (VILLAÇA, 1998, p. 23). Destarte, a relação entre as áreas edificadas e as 

redes técnicas está intrinsecamente vinculada à densidade das habitações, variável 

chave no desenvolvimento das últimas: “tanto si la lógica había sido la del mercado o 

la de las necesidades, las redes encontraban primero su justificación económica o social 

allá donde la densidade de ocupación del suelo era máxima” (DUPUY, 1998, p. 48). A 

correspondência entre as redes técnicas e a densidade da edificação foi forte e deu 

lugar, mais tarde, às várias formas de normalização, relacionando a construção dos 

imóveis aos serviços oferecidos pelas redes, induzindo, assim, novos usos dos espaços 

urbanos (DUPUY, 1998, p. 48). 

Uma vez que os potenciais de acesso à terra urbana são diferenciados, essa 

distinção se manifesta espacialmente. A divisão articulada e ao mesmo tempo 

fragmentada é a expressão espacial dos processos sociais, já que a cidade se configura 
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como “uma projeção da sociedade sobre um local, [...] não apenas sobre o lugar 

sensível como também sobre o plano específico, percebido e concebido pelo 

pensamento” (LEFEBVRE, 2008, p. 62)29. A diferença no grau de acessibilidade e, como 

corolário, no valor da terra urbana ocasiona também um diferente acesso a esse bem 

pelos diversos estratos sociais que compõem a estrutura social das cidades. 

Como as redes técnicas de transporte são responsáveis pela articulação entre as 

partes e, portanto, pela efusão dos fluxos e pelas diferentes acessibilidades urbanas, o 

controle das redes denota – assim como na escala regional – uma relação de poder, 

exercido pelas administrações públicas que fazem uso de aparatos legislativos e 

ideológicos de controle.   

As relações de poder são engendradas por grupos sociais específicos, que são os 

agentes responsáveis pela produção do espaço, que se interpõem à ocupação urbana a 

partir da apropriação de vantagens locacionais, como a atração de infraestrutura e 

redes técnicas, o que torna o espaço urbano mais acessível e, portanto, mais valorizado. 

Nesse sentido, o Estado atua como grande produtor do espaço intraurbano, pois é o 

responsável justamente pela distribuição dessa infraestrutura – em especial as redes 

técnicas de transporte – atuando, dessa maneira, na valorização de determinadas 

frações da cidade em detrimento de outras, além de ser responsável pela composição 

da legislação urbanística. 

A produção do espaço, segundo Ana Fani Carlos (2013, p.53) está relacionada à 

reprodução social, uma vez que a sociedade “ao produzir-se, o faz num espaço 

determinado, como condição de sua existência”. Ela reflete a própria complexidade da 

sociedade humana e deve ser analisada tanto sob a óptica “da realização do processo 

de acumulação capitalista – e, por consequência, de justificativa das ações do Estado 

em direção à criação dos fundamentos da reprodução – quanto do ângulo da 

(re)produção da  vida, que se realiza em espaços-tempos delimitados reais e 

concretos” (CARLOS, 2013,  p.  14). 

Logo, o espaço afirma-se como condição, meio e produto da reprodução social. 

É condição fundamental no processo produtivo, pois une atos de distribuição, troca e 

consumo de mercadorias, se produzindo, portanto, enquanto materialidade (redes de 
                                                           
29 Lefebvre atenta para o fato de que embora a ação das classes seja o fator mais evidente, a ação do 
indivíduo não deve ser negligenciada. É sabido que as relações individuais também são forças relevantes 
no processo de estruturação do espaço intraurbano. Com relação a isso Lefebvre (2008) afirma que a 
cidade é o produto de mediação de uma sociedade, de acordo com duas ordens distintas de relações: a 
ordem próxima e a ordem distante. A primeira consiste da relação imediata, individual, pessoal entre os 
seres humanos, a segunda, em contrapartida, responde pela relação das macro-estruturas – política, 
ideologia, economia. 
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infraestrutura viária, luz, esgoto, água, entre outros) em tempos históricos específicos 

e que singularizam as espacialidades construídas. Espacialidades, estas, que estariam 

atreladas a modos econômicos de produção e à existência de grupos sociais de 

indivíduos. O espaço se torna mercadoria na lógica capitalista e isso reflete uma 

contradição de sua natureza, uma vez que é produzido socialmente por um conjunto 

de relações sociais, porém tem uma apropriação privada. 

 
Uma nova contradição fundamenta a produção do espaço nesse 
período da história: essa produção, como definidora da sociedade, 
realiza-se socialmente – criação da totalidade da sociedade -, mas sua 
apropriação é privada, isto é, o acesso aos lugares de realização da 
vida, produzidos socialmente, realiza-se dominantemente pela 
mediação do mercado imobiliário, fazendo vigorar a lógica do valor 
de troca sobre o valor de uso (CARLOS, 2013, p. 60). 

 

A produção do espaço, como reflete uma ordem social, conjectura também as 

disparidades dessa ordem e, portanto, configurações morfológicas específicas. Dessa 

forma, atua como condição e meio da realização das atividades humanas em sua 

totalidade. Assim, a noção de estrutura urbana seria resultado da relação entre as 

formas distintas construídas socialmente e historicamente, a partir da ação de agentes 

de produção.  

Horacio Capel (2013) faz uma diferenciação muito clara entre os termos atores e 

agentes na perspectiva urbana. Para ele os primeiros são indivíduos ou grupos sociais 

presentes na cidade, ou seja, que se movem e nela habitam. Os segundos, os agentes, 

são aqueles que possuem a capacidade de intervir na construção da cidade. No interior 

desses dois grupos há conflitos de interesses, porém também acordos e transações 

mútuas. Capel também distingue a forma de atuação desses agentes urbanos na 

transmutação da morfologia urbana, que pode se dar de maneira indireta ou direta: a 

primeira se relaciona às demandas e mudanças do uso do solo, às transações de venda 

e compra de lotes e propriedades e à concessão de créditos e capitais para a 

comercialização destes; a segunda, refere-se à edificação, o processo de transformação 

do solo – parcelamento, loteamento, etc. – e as estratégias mercadológicas de 

comercialização. Outra distinção importante feita por Capel é a entre agentes públicos 

e privados. O estudo das ações governamentais se torna muito importante pela 

correlação que pode haver entre essas duas esferas, desmascarando estratégias 

encobertas, porém legitimadas, no processo de produção do espaço intraurbano. 
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La historia de la construcción de la morfología urbana nos 
muestra el papel creciente del marco institucional y de las 
organizaciones, en relación, por ejemplo, con el peso cada vez 
mayor de las grandes constructoras y grandes empresas 
financieras. En esos casos, se hace necesario prestar atención a 
la concentración de la toma de decisiones y al papel 
desempeñado por individuos influyentes (CAPEL, 2013, p. 19). 

 

Como podemos classificar esses agentes urbanos? Para Côrrea (2013), os 

agentes sociais responsáveis pela produção do espaço intraurbano são os seguintes: os 

proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais, os 

proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais 

excluídos. A atuação dos agentes se dá dentro de uma esfera jurídica, que regula a 

atuação deles, porém, que reflete o interesse da classe dominante. Em muitos casos, os 

interesses desses agentes se confundem, como no caso dos três primeiros, que 

apresentam uma união em torno da renda da terra. A forma como os agentes intervêm 

na estruturação do espaço também denota a característica da luta entre os diferentes 

estratos da sociedade.  

A partir da sua ação o espaço é produzido impregnado de materialidades 

(estradas, ruas, centros, bairros, áreas comerciais e fabris, entre outros), mas também 

por meio de diversos significados (status, etnicidade, sacralidade, estética) atrelados às 

relações sociais de apropriação. Capel (2013) afirma que durante a fase industrial e 

capitalista europeia, que se estende pelos séculos XIX e XX, a propriedade do solo e 

ação dos seus proprietários, bem como dos construtores, foi decisiva para o 

desenvolvimento urbano. Sociedades e empresas iniciam o processo de promoção 

imobiliária que viria a se consolidar durante o século XX. Além deles, destaca como 

importantes agentes do período industrial – em consonância com Côrrea (1989) – os 

construtores das redes de infraestrutura urbana e o Estado, atentando também para as 

possíveis interfaces entre eles e para a necessidade de fluxos contínuos de capitais para 

alimentação do processo. Processos semelhantes, guardando a devida escala e as 

condições peculiares do contexto local, se reproduzirão na cidade de Natal no início do 

século XX, quando se inicia de maneira mais contundente a sua complexificação social 

e espacial, assim como, se intensifica a migração do capital mercantil provindo das 

zonas interiores do território do Rio Grande do Norte. 
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1.4) Sobre a periodização da análise 

 

 A periodização foi uma opção metodológica de análise mostrada e corroborada 

pelos próprios resultados da pesquisa. Segue uma ordem cronológica dos 

desdobramentos do processo analisado e se baseia em parâmetros e marcos inerentes 

ao próprio processo para ser definida. A geografia histórica, para Santos (2006), 

constitui-se em uma “geografia no tempo, reconstruindo as geografias do passado”, ela 

retraça o passado, mas “o faz assentada no presente, isto é, a partir do momento em 

que é escrita” (SANTOS, 2006, p. 51). Uma das grandes preocupações da geografia 

histórica é com as periodizações. Segundo Santos, “a periodização histórica poderia ser 

o instrumento adequado para enfrentar o tratamento do espaço em termos de tempo”, 

uma vez que “a cada sistema temporal o espaço muda” (2006, p. 51). O elemento 

mediador entre essa relação espaço-tempo para Milton Santos é a técnica. As técnicas 

apreendem tanto processos espaciais, quanto temporais. Dessa maneira, a partir do 

estudo da técnica, se “empiriciza” o tempo. A empiricização permite o entendimento 

do tempo enquanto cadeia de acontecimentos inter-relacionados mediados pelo 

emprego de técnicas, portanto, através “do processo de produção, o ‘espaço’ torna o 

‘tempo’ concreto” (SANTOS, 2006, p. 56). 

 De acordo com Santos (2013, p. 68), a “história da cidade é a história de sua 

produção continuada”, processo esse que define estruturas que são passíveis de 

análise. Períodos, seriam para ele “pedaços de tempo submetidos à mesma lei histórica 

com manutenção das estruturas”. Essas são definidas como “conjunto de relações e 

proporções prevalentes ao longo de um certo pedaço de tempo” (SANTOS, 2013, p. 10). 

Portanto, para Santos, a análise do espaço deve se dar por períodos de tempo que 

devem ser delimitados com base em um “regime” específico relacionado a um “tipo e 

forma de produção, formas não materiais e materiais da vida [a estrutura]” (SANTOS, 

2014, p. 98). Esse regime leva em consideração padrões inerentes à forma e sua relação 

com as atividades desempenhadas no espaço geográfico (as técnicas que vinculam as 

cadeias de acontecimentos). Quando os parâmetros particulares a esse regime se 

modificam, seja por evolução interna ou por impacto externo, há uma ruptura que 

acarreta a mudança do regime. Portanto, para Santos é importante estabelecer de 

maneira precisa o conjunto de relações que se busca compreender e com base nas 

mudanças entre essas relações, estabelecer os períodos de regimes do processo que se 

está estudando.  
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 No caso específico deste estudo, três são os principais eixos que balizam as 

variáveis do processo e da forma e, portanto, elementos definidores da estrutura: 1) 

Legislação urbanística: tributos e definições intermunicipais, 2) Ampliação da malha 

viária e dos transportes urbanos, e 3) Padrões de concentração fundiária. Há entre essas 

três variáveis uma relação de causa e efeito que estabelecem formas de concentração 

específicas em momentos históricos distintos. A redefinição dos parâmetros 1 e 2 

configura o parâmetro 3 que, por sua vez estabelecido, influencia redefinições no 

parâmetro 2. Portanto, essa relação de causa e efeito – dialética – é cíclica em diferentes 

períodos ao longo do tempo. Dessa forma, o “regime” que determina a nossa análise 

são as formas dos padrões de concentração, decorrentes do processo de disposição dos 

parâmetros 1 e 2. Por conseguinte, definimos os nossos períodos, distribuídos nos 

capítulos, com base em eventos que foram significativos para a alteração da lógica de 

concentração desses terrenos aforados superiores a 01 hectare, seja na ordem da 

legislação ou organização política do período, seja na ordem dos avanços 

infraestruturais. Dessa forma, nossos capítulos são demarcados de acordo com as fases 

desse processo de concentração.  

 A periodização do estudo se inicia no Capítulo 02, “Definição dos limites 

intermunicipais, ampliação da malha viária e regulamentação do aforamento em Natal 

(1892 a 1907)”, que se caracteriza por ser um primeiro momento de definição do 

instrumento enfitêutico e suas áreas de cobrança e da ampliação da malha viária da 

cidade em relação ao núcleo original. Em 1892 é promulgada a primeira 

regulamentação sobre enfiteuse em Natal, e 1907, é o ano que antecede a implantação 

do primeiro sistema de bondes na cidade. 

O terceiro capítulo, denominado “A criação dos transportes urbanos e a 

consolidação da malha viária – padrões de concentração fundiária (1908 a 1913)” é 

definido justamente pelo processo de implantação, ampliação e eletrificação dos 

sistemas de bonde em Natal entre 1908 – ano de implantação das primeiras linhas à 

tração animal – e 1913 – ano posterior ao prolongamento do sistema até o Monte 

Petrópolis em 1912. Nesse período, verificamos a relação da implementação desse 

sistema na disseminação dos padrões de distribuição da concentração fundiária nas 

zonas urbana e suburbana.  

O Capítulo 04, “Investimentos em Obras Públicas e malha viária: a 

suburbanização dos padrões de concentração (1914 a 1923)” é marcado pela 

intensificação e descentralização dos esquemas concentracionais, que se estendem pela 
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zona suburbana de Natal. Em 1914, acontecem redefinições nos sistemas de cobrança 

forais e em 1923 são baixadas as Resolução nº 223 e 229, que revogam uma série de 

aforamentos e adotam medidas de contenção na crescente concessão dos terrenos.  

O Capítulo de número 05, se chama “O bonde para Lagoa Seca e a Avenida 

Atlântica: obras de grande vulto direcionadas pelos esquemas de concentração 

fundiária (1924 a 1930)”. Esse último período é caracterizado pela consolidação dos 

padrões de aforamento nas regiões suburbanas da cidade, porém também pela redução 

na escala de concessão de terrenos de grandes áreas, sobretudo, por meio de definições 

de medidas restritivas ao aforamento de áreas nas zonas urbana e suburbana. O ano de 

1924 marca o processo de institucionalização da Intendência Municipal do Natal e 

assunção de Omar O’Grady como intendente e de compleição da planta da cidade pelo 

Comissão de Saneamento. Em 1930, há a desarticulação das estruturas políticas a partir 

do Estado Novo decretado com a tomada de poder de Getúlio Vargas no governo 

central, redimensionando, assim, a configuração política de Natal e do Rio Grande do 

Norte e fechando nosso recorte de estudo. O último Capítulo, nº 06, intitulado “Os 

logradouros e a concentração de terra: visões específicas e gerais (1904-1930)”, procura 

trazer as considerações elencadas ao longo dos capítulos anteriores para a escala dos 

logradouros, estudando as dinâmicas foreiras ocorridas nos mesmos ao longo das três 

primeiras décadas do século XX. Em virtude dessa abrangência, percorre os anos do 

recorte temporal adotado em que foram emitidas cartas de aforamento nas principais 

vias da cidade. 
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CAPÍTULO 02 

Definição dos limites intermunicipais, ampliação da malha viária 

e regulamentação do aforamento em Natal 

(1892 a 1907) 
 

Os primeiros editais do Conselho da Intendência Municipal do Natal30 

deliberaram principalmente sobre questões de ordem pública e foram publicados no 

ano de 1892. Esse ano é bastante importante porque correspondeu à eleição de Pedro 

Velho Albuquerque Maranhão para o cargo de governador do Rio Grande do Norte 

pelo Congresso Estadual. 

O Rio Grande do Norte desde a proclamação da República e como em outras 

unidades federativas do país – assunto já amplamente discutido pela historiografia 

potiguar – foi dominado ao longo da República Velha por oligarquias que detinham 

influência sobre zonas territoriais distintas, porém que ora se coadunavam em seus 

interesses e ora rivalizavam pelo controle político do estado. Desde 1889, algumas 

lideranças oligárquicas se destacavam no cenário político norte-riograndense: Pedro 

Velho de Albuquerque Maranhão – ligado aos interesses açucareiros dos vales 

agrícolas na hinterland de Natal, como Ceará-Mirim, Piancó e Jacu, na região de 

Canguaretama –, o Coronel José Bernardo de Medeiros – unido aos interesses 

algodoeiros da zona do Seridó – e o Coronel Francisco Gurgel de Oliveira – liderança 

de Mossoró e da indústria salineira. 

A influência de Pedro Velho sobre a política potiguar decorreu, sobretudo, de 

sua condição econômica vinculada aos negócios agroexportadores. Seu pai, Amaro 

Barreto de Albuquerque Maranhão, era comerciante e empreendedor. Trabalhava junto 

com o primo Fabrício Gomes Pedroza que era um dos homens mais ricos do Rio 

Grande do Norte no período, dono do importante entreposto comercial do Guarapes, 

às margens do Potengi, intermediando o comércio entre Natal e o interior. Sua mãe, D. 

Feliciana Maria era filha de Fabrício Pedroza, o que fortalecia ainda mais os vínculos 

familiares do clã.  

Formado em medicina no Rio de Janeiro aos 24 anos (400 NOMES DE NATAL, 

200), Pedro Velho retornou à província do Rio Grande do Norte influenciado pelos 

                                                           
30 Sobre a questão da relação política no âmbito municipal com a definição de uma nova ordem urbana em 
Natal, Cf. SANTOS, Renato Marinho Brandão. Natal, outra cidade: o papel da Intendência Municipal no 
desenvolvimento de uma nova ordem urbana (1904-1929). 2012. Dissertação (Mestrado em História), Programa 
de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2012. 
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ideais republicano-progressistas da capital federal. Possuiu uma farmácia em São José 

do Mipibu, porém em 1882 retornou a Natal, onde fundou “o Ginásio Riograndense, 

estabelecimento de educação primária e secundária, de curta duração” (400 NOMES 

DE NATAL, 2000, p. 629). Passou também a clinicar cardiologia, ginecologia e 

obstetrícia na cidade e a ensinar história no Atheneu Norte-Riograndense.  

Suas aptidões políticas apareceram com evidência quando se tornou, em 1888, 

simpatizante da causa abolicionista e fundou o Partido Republicano Norte-

Riograndense, em 27 de janeiro de 1889, em residência31 de seu primo, João Avelino 

(SOUZA, 1989, p. 118). A partir da fundação do partido, Pedro Velho tornou-se o 

articulador e coadunador dos interesses políticos de uma vasta rede de parentela e 

apadrinhados que se espalhava pelos mais diferentes âmbitos da sociedade potiguar, 

com destaque para sua relação com o comércio e a agroexportação. Fundou também 

em primeiro de julho de 1889, o periódico “A República”32, que seria por muitos anos o 

órgão oficial do governo 

Com a proclamação republicana, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, líder 

do Partido Republicano Federal, assumiu em 17 de novembro a presidência do Rio 

Grande do Norte. Apenas como transição, pois logo passou o cargo ao seu primo, 

Afonso da Silva Gordo, nomeado pelo Governo Provisório nacional para governar o 

Estado em 30 de novembro de 188933 (400 NOMES DE NATAL, 2000, p. 555).  

A administração de Afonso da Silva Gordo foi bastante breve, já que é nomeado 

o paulista Dr. Joaquim Xavier da Silveira Júnior para governador e Pedro Velho para 

vice em 10 de março de 1890, com apoio de Amaro Cavalcanti no Seridó. Esse curto 

período de gestão, entretanto, foi marcado por duas importantes medidas que 

beneficiaram a oligarquia Albuquerque Maranhão. Primeiro a contratação, em inícios 

de 1890, por parte do Governo do Estado, da firma de Amaro Barreto34 para a 

construção da estrada de rodagem de Natal a Macaíba. Segundo Itamar de Souza 

(1989, p. 119), “não passava de uma vereda”, onde foram gastos 80 contos de réis em 

uma obra considerada de “má qualidade” e que terminava em Guarapes, às portas do 

                                                           
31 Situada onde hoje se encontra o antigo Grande Hotel de Natal. 
32 Impresso na tipografia de João Carlos Wanderley, um dos jornalistas mais atuantes na República Velha. 
33 Em chapa que contava com Amaro Cavalcanti como vice. Seridoense e de grande influência na política 
republicana da capital federal, Cavalcanti assumiria em 1897 o cargo de Ministro da Justiça e dos Negócios 
Interiores do governo Prudente de Morais. 
28 Pai de Pedro Velho. 

 

 



68 
 

empório comercial de Fabrício Pedroza. Outra importante diretiva de Afonso Gordo 

em frente ao governo foi a dissolução da Câmara Municipal do Natal e a criação do 

Conselho de Intendentes “composto de cinco membros eleitos pela comunidade” 

(SOUZA, 1989, p. 120). 

Essas manobras políticas orquestradas pela liderança hábil de Pedro Velho, 

portanto, foram fundamentais na consolidação do controle da Intendência pela 

oligarquia Albuquerque Maranhão. O seu primeiro presidente foi Fabrício Gomes 

Pedroza, durante os anos de 1890 a 1895, seguido de outros membros da oligarquia 

como João Avelino e Juvino Barreto, primo e cunhado de Pedro Velho. Para Souza 

(1989, p. 120) o controle da Intendência era fundamental para a manutenção da 

estrutura política. 

 

Por que tanto interesse pela Intendência de Natal? A razão é simples: 
naquela época, o Presidente da Intendência da capital era também 
presidente da junta apuradora de todas as eleições. Isto era 
fundamental para a sustentação da oligarquia 

 

Concomitantemente à presidência de Fabrício Pedroza, seguia-se no governo 

estadual um período de instabilidade: sete governadores e uma Junta Governativa de 

1889 a 1892, ano em que é eleito Pedro Velho como governador. A eleição de Pedro 

Velho determinou mudanças significativas na estrutura tributária do Governo do 

Estado, resultando em aumento considerável nas receitas dos municípios. Portanto, o 

interesse da oligarquia sobre a gestão municipal do Natal – como levantado por Souza 

(1989) – também residia na gerência das novas receitas municipais, as principais delas 

relacionadas à questão da regularização e do processo de aquisição da terra urbana na 

capital.  

Durante a fase instável que antecedeu sua eleição – 1890 a 1892 –, o domínio 

político exercido por Pedro Velho – agenciado pelos bastidores –se refletiria em uma 

série de políticas de beneficiamento dos negócios de sua família. Primeiramente, por 

meio do Decreto nº 26, de 19 de maio de 1890, que isentou do pagamento do imposto 

de exportação de produtos a Fábrica de Fiação e Tecidos de Natal, de propriedade de 

Juvino Barreto. Ainda nesse ano foi promulgado novo decreto que concedeu a Augusto 

Severo – seu irmão – a construção de uma ferrovia ligando Areia Branca a Luiz Gomes 

(não realizada). Posteriormente, em 06 de novembro de 1890, foi anunciado novo 

decreto, elevando em 10% o imposto sobre o açúcar refinado importado – medida que 
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visava beneficiar a Usina “Ilha Maranhão”, em Canguaretama, propriedade de Fabrício 

Maranhão35, também irmão. 

A dominação política das diversas instâncias de gerência pública, alicerçada 

também pelo âmbito comercial e agroexportador de importantes setores da economia 

estadual, refletiu-se em medidas de reformas físico-culturais significativas que foram 

impostas ao ambiente urbano da cidade do Natal, locus de onde atuava a oligarquia 

Albuquerque Maranhão.  

 

 

2.1) A criação e regulamentação do instrumento do aforamento em Natal nos 
primeiros momentos da República no Rio Grande do Norte (1892-1900) 

 

Os ideais modernizadores sanitaristas e de ordenamento republicanos foram os 

elementos balizadores da configuração urbana estabelecida em Natal pelos editais e 

resoluções a partir de 1892, com a liderança de Pedro Velho sobre o âmbito político 

potiguar. Podemos dizer que três categorias de regulação foram as mais correntes nas 

resoluções emitidas pela Intendência durante as gestões de Pedro Velho no Estado e 

Fabrício Pedroza na Intendência: 1) A regulamentação espacial das atividades urbanas 

e a cobrança de impostos, 2) A definição de alinhamentos para ruas e calçadas; e 3) A 

proibição do tráfego de animais e carroças dentro do perímetro urbano. É evidente que 

a primeira classe de preocupações se referia à geração e arrecadação de recursos para a 

Intendência, enquanto que as outras duas se relacionavam à busca de uma imagem de 

cidade ordenada e moderna, ambiente habitado por uma importante elite política e 

intelectual. 

Nesse ínterim dos primeiros anos de governo republicano (1892-1900), nota-se 

que a Intendência se consolidava no intuito de regular, sobretudo, as atividades 

comerciais na cidade – a partir do grande número de resoluções que determinavam o 

transporte e aferições de pesos e medidas das mercadorias –, bem como, o espaço 

público – na regulação do instrumento do aforamento, dos serviços urbanos, dos 

transportes por animais e nas fachadas dos edifícios. O republicanismo também se faria 

representar com a toponímia dos logradouros, desde a definição do nome Praça da 

                                                           
35 Fabrício Maranhão também foi intendente de Canguaretama de 1893 a 1913. Nesse mesmo período 
também foi eleito deputado estadual (1894-1912) e presidente do Congresso Estadual, acumulando, 
portanto, vários cargos e funções (SOUZA, 1989). 



70 
 

República36 para o espaço defronte à estação ferroviária da Great Western Railway 

Company.  

A principal via da cidade de então – “bela e larga avenida que prende ao bairro 

da Ribeira a parte alta desta capital” (ARRAIS et al, 2012, p. 65) – teve sua 

denominação também modificada passando a se chamar Rua Junqueira Aires, 

deputado federal representante do Rio Grande do Norte e dos ideais republicanos.  

 
Considerando que o cidadão João Alfredo Correia de Oliveira, como 
signatário do manifesto restaurador – documento que embora sem eco 
na opinião pública, constitui uma afronta à consciência nacional – 
mostra-se infenso à felicidade da pátria; 
Considerando que bem e legitimamente tem merecido do estado o 
Doutor Junqueira Ayres, tanto pela sua lealdade republicana, como 
pela relevância de seus serviços no Congresso Federal; Resolve:  
Art. 1º - A rua conhecida nesta capital pela denominação de 
“Conselheiro João Alfredo” passa, nesta data, a chamar-se rua do 
“Doutor Junqueira Ayres”37 (ARRAIS et al, 2012, p. 66). 

 

Como mencionado por outros trabalhos acadêmicos que tratam desse período – 

como os de Giovana Paiva de Oliveira (1999) e de Gabriela Fernandes Siqueira (2014) – 

a toponímia dos logradouros públicos exercia uma importante função no processo de 

legitimação política desse momento de transição, como corrobora o fragmento acima 

descrito.  

Uma das principais medidas do governo Pedro Velho foi relacionada à questão 

da higiene urbana. Por meio do Decreto nº 24, de 22 de maio de 189338, regulou as 

atividades da recém-criada Inspetoria de Higiene39, com sede na capital, e que ficaria 

responsável pela gestão dos serviços sanitários do Estado. Entre suas obrigações 

encontrava-se a fiscalização das localidades urbanas e das habitações para seguir os 

preceitos higiênicos estabelecidos pela legislação. Os projetos de novas edificações 

deveriam ser submetidos à Inspetoria para avaliação prévia. 

No período entre 12 de março de 1892 e 16 de dezembro de 1896 foram 

promulgados 37 editais e resoluções versando sobre assuntos urbanos pela Intendência 

                                                           
36 Praça que recebeu em 1896, crédito especial aberto pelo governador Pedro Velho para drenagem e aterro 
no valor de 10 contos de réis. A mesma quantia, na mesma lei, também foi destinada à Intendência de 
Macaíba para o trabalho de desobstrução do rio Salgado (Lei nº 83, 28 de novembro de 1896). 
37 Todas as citações de relatos e documentos da época de estudo tiveram seu português adaptado para a 
norma culta atual, no intuito de facilitar o entendimento por parte dos leitores. 
38 DECRETOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Primeira parte, de 07 de 
dezembro de 1889 a 06 de junho de 1891. Natal: Typographia da Empreza Graphica de Renaud & Cia (R 13 
de Maio, n. 38), 1896. 
39 Criada pela Lei nº 14, de 11 de Junho de 1892. In: LEIS DO CONGRESSO, 1892 a 1895. Estado do Rio 
Grande do Norte. Natal: Typographia d’A República, 1896. 
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do Natal. No quadro abaixo destacamos os temas sobre os quais discorriam o conjunto 

dessas resoluções. Dentre esse conjunto de normas e posturas, interessa-nos em 

especial aquelas que tratam da questão da terra urbana40 e de seu processo de 

regulamentação. 

 

Quadro 07 – Temas das resoluções municipais de 1892 a 1896 

 

TEMAS DAS RESOLUÇÕES 1892-1896 

Estética e alinhamento de ruas e calçadas 05 

Serviços Urbanos e Higiene pública 04 

Regulação espacial de atividades urbanas 12 

Aforamento e impostos 06 

 

Fonte: Resoluções da Intendência Municipal do Natal (1892 a 1896) 

 

A primeira resolução relativa a esse tema é a de nº 01, que representou 

mudança expressiva na política tributária do município de Natal. Baseando-se no 

Decreto Estadual nº 02, de 24 de dezembro de 1892, determinava a observância da 

aplicação das leis e regulamentos estaduais, entre os quais, a mudança no processo da 

arrecadação de impostos urbanos, que passavam a pertencer às municipalidades a 

partir de 1º de janeiro de 1893 (ARRAIS et al, 2012, p. 35). Essa condição era essencial 

para o fortalecimento da Intendência enquanto órgão gestor das atividades urbanas, 

pois aumentava sua receita. A instância municipal passava a recolher os impostos 

relativos à construção e ocupação territorial, bem como, aqueles referentes ao processo 

de distribuição da terra urbana. 

Essa redefinição da política tributária estadual representaria um marco divisor 

para os futuros investimentos a serem realizados na cidade. Outro marco foi a 

publicação da Resolução nº 1241, primeira que tratava sobre o tema do aforamento 

urbano na capital. Nela, o Conselho da Intendência definiu que as concessões de 

                                                           
40 O primeiro deles que aborda o tema é o Edital nº 03, de 12 de março de 1892. Nele o Conselho da 
Intendência Municipal tornou público a demarcação de uma faixa de terreno sito na Rua Silva Jardim – 
dividido em lotes de 60 por 100 palmos – onde pretendia construir nova edificação, dando prazo de 30 
dias para os interessados ou detentores da posse dos terrenos apresentarem reclamações, sob pena de 
perda do direito (ARRAIS et al, 2012, p. 28-29). 
41 A REPÚBLICA, Natal, 30 de setembro de 1893. 
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aforamento destinadas, não apenas para edificações, como para sítios e recreios, só 

seriam realizadas com a publicação de edital e espera de um prazo de trinta dias para 

possíveis reclamações – com emissão da carta de aforamento também em mesmo prazo 

(ARRAIS et al, 2012, p. 47).   

Os valores relativos às concessões enfitêuticas de terrenos urbanos foram 

estabelecidos pela Resolução de nº 21, de 29 de setembro de 1894, que definia o valor a 

ser cobrado pelos foros para terrenos destinados à edificação (20 réis por metro 

quadrado) e para aqueles destinados aos sítios (05 réis também por metro quadrado). 

Essas duas primeiras disposições apontam alguns elementos interessantes sobre a 

função urbana dos lotes a serem aforados: a primeira é a formalização do instrumento 

do aforamento em Natal, a partir de sua publicização; e a segunda, a distinção 

funcional entre terrenos destinados à edificação e a sítio. Como se pode perceber, 

aqueles terrenos classificados como “sítios”, gozavam uma taxa de foro bem inferior 

aos terrenos destinados à edificação. Entretanto, até então não havia nenhum termo 

municipal que distinguisse as zonas da cidade que seriam destinadas a uma função ou 

a outra 

A próxima Resolução que abordou a enfiteuse foi a nº 24, de 10 de janeiro de 

1896. Ainda sob a égide de Pedro Velho em frente ao governo estadual, porém após o 

término do mandato de Fabrício Pedroza na Intendência. O seu texto determinava: 

 
Art. 1º - Nenhum contrato ou aforamento poderá ser feito, conforme 
preceitua a consolidação das leis estaduais sobre divisão e governo 
dos municípios, senão perante o Conselho. 
Art. 2 º - Ficam respeitados e considerados válidos os contratos 
celebrados e os aforamentos concedidos pelo presidente da 
Intendência cujo mandato expirou a 31 de Dezembro último (A 
REPÚBLICA, Natal, 15 de janeiro de 1896 apud ARRAIS et. al, 2012, p. 
62, grifos nossos). 

 

Constata-se, dessa maneira, que a prerrogativa do instrumento do aforamento 

era exclusividade da Intendência Municipal da capital e não mais do Governo do 

Estado. Essa prerrogativa, junto ao aumento das receitas em virtude da nova política 

tributária, garantia à Intendência uma autonomia até então não vivenciada e que 

permitia a gerência direta do patrimônio municipal, garantindo, assim, seu poder sobre 

as terras natalenses.  

A delimitação das terras municipais remonta ao período colonial e se baseava 

no que Câmara Cascudo (1999) denominava de “légua do Conselho” – que 

correspondia a uma légua, ou 6,66 quilômetros. Segundo Angela Lúcia Ferreira (2006), 
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o Senado da Câmara era o “gobierno de la ciudad” nesse período e o responsável pela 

concessão de datas de terra “para plantar o construir casas de moradia” dentro da área 

que representava os limites de sua jurisdição. Até hoje, esse limite – que corresponde à 

distância espacializada na Figura 04 – encerra o patrimônio territorial do município, o 

que acarreta o pagamento além dos impostos de transmissão, também do laudêmio 

(taxa de 2,5% sobre o valor da transação), em área entre a Avenida Capitão-Mor 

Gouveia e o Forte dos Reis Magos. O patrimônio de terras de Natal totaliza uma área 

de aproximadamente 3.000 hectares. Além do limite Sul – a uma légua de distância do 

limite Norte, a fortaleza –, os limites lindeiros eram naturais – o Rio Potengi, o Oceano 

Atlântico e o cordão dunar que hoje corresponde ao Parque das Dunas. O Senado da 

Câmara, em épocas coloniais, determinava tanto a cessão do domínio útil do terreno e 

o tempo de vigência, como também o valor a ser pago como foro, dependendo do 

destino da produção e da forma de ocupação. 

Nesse período colonial, portanto, se define a cultura da doação do domínio da 

terra e o retorno de rendas provenientes dessa prática ao governo da cidade. Ferreira 

(1996, p. 11) destaca que foi dentro desse sistema, ou cultura, que se iniciou “la 

organización y la división del suelo en urbano y rural, o sea, la primera zonificación de 

las actividades en el municipio”. A autora defende também que a criação de Natal para 

“defensa del territorio”, outorgou-lhe desde sua fundação o título de cidade – embora 

como demonstra Cascudo (1999) e Henry Koster, viajante inglês que esteve em Natal 

em 1810 –, não passasse de uma pequena “aldeia” ou “arraial” em tamanho e 

complexidade. Esse título inferiu na doação de um Rossio ou patrimônio da cidade42 

por parte da Coroa Portuguesa, terras essas que não foram objetos de uma atenção 

                                                           
42 C.f. ABREU, Maurício de Almeida. A apropriação do território do Brasil colonial. In: FRIDMAN, Fania; 

HAESBAERT, Rogério (Orgs.). Escritos sobre espaço e história. Rio de Janeiro: Garamond, 2014. p. 265-298. 
Maurício de Almeida Abreu (2014, p. 278) destaca o processo de doação de patrimônios municipais no 
Brasil colonial: “Os patrimônios municipais destinavam-se a garantir renda para os conselhos, que podiam 
dividi-los em glebas e aforá-las aos moradores. No Brasil, eles tiveram os mais variados tamanhos. As 
Ordenações eram mudas a esse respeito e a diversidade de situações foi grande. Salvador, por exemplo, 
recebeu três léguas ao longo do mar, nos limites do termo da cidade (Ruy, 1953: 58). São Paulo, ao que 
tudo indica, teve meia légua em quadra (Informação...). Mem de Sá deu ao Rio de Janeiro duas léguas em 
quadra. Muitos núcleos urbanos, como Vila Rica (Vasconcelos, 1956: 34) e Belém (apud Mourão, 1987), 
receberam uma légua em quadra, área que ficou conhecida mais tarde como ‘légua do patrimônio’ ou 
‘légua patrimonial’. Já a paulista Cananéia teve a ‘meia légua de terras [em quadra] que se costuma dar de 
rossio às vilas’ (Almeida, 1966: 118). A Vila Bela da Santíssima Trindade do Mato Grosso recebeu quatro 
léguas em quadra (Auto da...). A Vila Boa de Goiás, por outro lado, também recebeu patrimônio de ‘4 
léguas em quadra da circunferência da vila, fazendo pião no pelourinho dela’ (São Paulo, 1944) As vilas 
fundadas no litoral da Bahia nos fins do século XVIII tiveram também os mais variados patrimônios, 
predominando em algumas a ‘légua patrimonial’, e sendo doadas a outras quatro léguas em quadra 
(Freire, 1906)”.  
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mais intensa por parte de investidores e agentes políticos e econômicos até pelo menos 

a segunda metade do século XIX, devido, sobretudo, às dificuldades de acesso à cidade 

pelo interior, o que tolhia seu crescimento. Natal, portanto, gozava de uma grande 

oferta de terras municipais, porém pouco ocupadas pela cidade em si. Ademais, como 

Ferreira (1996, p. 111) corrobora, “no tuvo un plan inicial, como la mayoría de las 

ciudades brasileñas que surgieron en el período colonial”. 

Figura 04 – Espacialização do patrimônio de terras do Senado da Câmara de Natal (Légua 
do Conselho). Fonte: Elaboração do autor sobre o mapa de Arruamento de Natal, de abril de 
2005. Acervo SEMURB. Para os Limites urbanos de Natal em 1868, Cf. MIRANDA (1999).  
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A regulamentação do instrumento da enfiteuse pela Resolução nº 12, de 1893, 

retornava à instância municipal a gestão dos domínios patrimoniais da cidade, que 

havia sido durante parte do Império e do início da República responsabilidade da 

esfera provincial/estadual. A administração dessas rendas, dessa forma, dava maior 

autonomia para o município em direcionar os investimentos urbanos dos anos 

vindouros, que seriam de permanência da oligarquia Albuquerque Maranhão à frente 

da Intendência e do Estado, embora a disputa política com outras oligarquias se 

acirrasse.  

Na sucessão de Pedro Velho, a primeira eleição direta para o Governo do Rio 

Grande do Norte, ocorreu o posicionamento distinto entre as oligarquias de Natal e do 

Seridó. Joaquim Ferreira Chaves foi eleito apoiado por Pedro Velho, derrotando o Dr. 

José Moreira de Brandão, apoiado por Amaro Cavalcanti. Ferreira Chaves exerceu seu 

mandato de 25 de março de 1896 à mesma data de 1900, dando continuidade à política 

pedrovelhista. Com o falecimento de Junqueira Aires em 1896, o chefe da oligarquia 

Albuquerque Maranhão foi eleito para deputado federal e no mesmo ano para o 

Senado.  

A ruptura com as lideranças seridoenses, muito provavelmente, emergiu do 

apoio à candidatura de seu irmão Augusto Severo para o cargo de deputado federal – 

eleito em 1893 –, deixado por ele quando assumiu o Governo do Estado em 1892, e à 

qual essas lideranças eram contrárias. Alberto Maranhão foi nomeado Secretário do 

Governo por Chaves – cargo que já exercia no Governo do irmão Pedro Velho – e 

depois Procurador do Estado. A Intendência de Natal, foi assumida por João Avelino 

como presidente. 

  

O Partido Republicano elegeu todos os intendentes da capital, entre os 
quais figuravam dois primos de Pedro Velho: Olympio Tavares e João 
Avelino. Este último foi eleito, pelos seus pares, Presidente da 
Intendência de Natal (SOUZA, 1989, p. 123). 

 

A oligarquia continuou a dominar também o cenário municipal, elegendo seus 

representantes como membros do Conselho da Intendência. Com a renúncia de João 

Avelino, em 1898, Olympio Tavares assumiu o cargo de presidente. É válido ressaltar 

que essa função não recebia uma remuneração especial, mas em virtude dos seus 

efeitos eleitorais, da gestão de rendas significativas, da influência política e da 
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definição de normas e diretrizes no processo de intervenção e regulação da cidade, era 

um ponto de grande interesse para os membros oligárquicos (SIQUEIRA, 2014). 

Olympio Tavares ganhou a eleição próxima para presidente da Intendência – triênio 

1899-1901 –, porém renunciou ao cargo para assumir a cadeira de deputado estadual 

em 1901. Assumiu o Coronel Joaquim Manoel Teixeira de Moura que o ocuparia até 

1914, tornando-se aquele que por mais tempo foi presidente da Intendência do Natal 

na República Velha.  

O Governo Ferreira Chaves foi marcado por importantes manobras políticas em 

prol da manutenção dos privilégios da oligarquia Albuquerque Maranhão. Os seus 

opositores foram duramente perseguidos, como comprovam a coação policial a Elias 

Souto em seu periódico oposicionista o “Diário do Natal” e a aposentadoria 

compulsória de juízes e desembargadores discordantes. Em sua gestão também foi 

reformada a Constituição do Rio Grande do Norte em julho de 1898, quando houve a 

mudança da idade mínima para eleição de governador dos 35 para os 25 anos – o que 

viabilizaria a candidatura de Alberto Maranhão em 1900 (SOUZA, 1989).  

A composição do Conselho da Intendência em julho de 1897 possuía a mesma 

presidência do período anterior, com João Avelino como presidente e Olympio Tavares 

como vice. Os demais membros do Conselho eram: Pedro Avelino, Theodósio Paiva, 

Miguel Seabra de Melo, Raimundo Bezerra da Costa, Fortunato Rufino Aranha e 

Joaquim Soares Raposo da Câmara. O imposto predial logo seria regularizado, ainda 

em 1897, com a publicação da Resolução nº 32, que determinava o perímetro onde seria 

cobrado a Décima Urbana43. 

 

O Conselho da Intendência Municipal do Natal. Resolve: 
Art. 1º - O perímetro para demarcação da décima urbana será: De 
Norte a Sul – da Camboa de João da Costinha ao Lazareto da Piedade; 
e do Poente a Nascente do rio Potengi à ponta do cercado de José 
Alipio de Menezes, e daí em direção à Lagoa de Manoel Felipe. 
Art. 2 º - Revogam-se as disposições em contrário. Sala das sessões da 
Intendência Municipal do Natal, 23 de Julho de 1897 (ARRAIS et al. 
2012, p. 71). 

 

                                                           
43 A Décima Urbana era um imposto predial que tomava por base o rendimento líquido dos prédios 
alocados e, no caso dos habitados pelos proprietários, a renda presumida em arbitramento. Já para os 
imóveis aforados, o imposto seria calculado utilizando-se o foro anual. Essa questão é muito importante, 
uma vez que diversos valores de foro, em várias cartas analisadas pela pesquisa, não correspondiam aos 
valores delimitados pela legislação vigente no período. Cf. Memória da Administração Pública Brasileira. 
Disponível em: http://linux.an.gov.br/mapa/?p=9416. 
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Os elementos geográficos definiam o perímetro legal da cobrança do imposto. 

Essa área era demarcada por elementos naturais na direção Leste-Oeste – Rio Potengi e 

Lagoa Manoel Felipe –, enquanto que na direção Norte-Sul esses limites eram 

determinados pelas referências socioespaciais – Camboa de João da Costinha, onde 

hoje é o Canto do Mangue – e o Lazareto da Piedade – localizado nos limites urbanos, 

nas proximidades do Refoles e Alecrim – que constituía um dos chamados “programas 

insalubres” para onde eram dirigidos os mendigos e enfermos e que se situava longe 

da zona central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 – Espacialização do perímetro de cobrança do imposto predial Décima Urbana em 
Natal. Fonte: Elaboração do autor sobre o mapa de Arruamento de Natal, de abril de 2005. 
Acervo SEMURB. Para localização do Lazareto da Piedade, Cf. FERREIRA et al. (2008). 
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Vale salientar que esse perímetro, como se pode ver na Figura 05, não 

corresponde ao que demarca o patrimônio municipal. Antes, corresponderia à zona 

urbana. Inferimos essa constatação a partir do fato de que o estabelecimento da zona 

de cobrança da Décima – superfície pouco superior a 400 hectares – é a primeira 

definição de limites mais precisos da era republicana. A zona suburbana 

compreenderia terrenos não abrangidos por ela, correspondentes aos “sítios”. Portanto, 

sobre a área da Décima Urbana incidiria o foro de 20 réis por metro quadrado. Nas 

demais ocupações que ficassem dentro do patrimônio municipal e fora do perímetro da 

Décima, seria cobrado o valor de 05 réis por metro quadrado, como estabelecido na 

Resolução nº 21 de 1894 para os “sítios”. 

Especificado o perímetro legal da zona da Décima, a Resolução seguinte, de 

número 33, voltou a redefinir o preço do foro a ser cobrado nos terrenos municipais. 

Publicada em “A República” em 28 de julho de 1897, essa determinação fixava que o 

foro “dos terrenos compreendidos no perímetro da décima urbana” seria de 20 réis por 

metro quadrado, continuando, destarte, o mesmo daquele definido em resolução 

anterior44. Em relação aos terrenos situados fora da zona da Décima – definidos como 

“sítios” anteriormente –, a Resolução nº 33 alterava o foro de 05 réis por metro 

quadrado, para “trinta réis por metro corrente45, medindo-se a circunferência do 

terreno concedido” (ARRAIS et. al, 2012, p. 72). 

Essa mudança diminuía consideravelmente o preço do foro para os terrenos dos 

subúrbios, ou sítios46.  Pode-se perceber também de acordo com a Figura 05, como 

parte da área que seria destinada ao novo bairro de Cidade Nova47 – cujo planejamento 

de traçado regular em grelha seria definido no período entre 1901 e 1904 –, encontrava-

se fora do perímetro da Décima Urbana nesse momento. Essa fração urbana já era 

ocupada por propriedades de membros da elite política do Estado, como o sítio de 

                                                           
44 RESOLUÇÃO Nº 21, A República, Natal, 29 de setembro de 1894. 
45 Metro corrente era uma unidade de medida utilizada em início do século XX para se averiguar 
comprimentos diversos. A medida se baseava em um instrumento utilizado na agrimensura que era a 
corrente ou cadeia de agrimensor. Consistia em uma peça de 100 elos com 20 cm de comprimento 
(chamados fuzis) que totalizavam 20,12 metros lineares, com marcações a cada 2 metros para precisar a 
medição. Entretanto, não está claro pelos documentos averiguados se essa menção a metro corrente estaria 
atrelada à noção do metro linear ou do comprimento da corrente de agrimensura. Cf. 
http://www.fec.unicamp.br/~museuLTG/equipamentos/corrente.htm 
46 O cálculo do foro entre a antiga e a nova norma proposta nesse momento, barateava consideravelmente 
o valor a ser pago pelo foreiro. Tome-se, por exemplo, um terreno 10.000 m² de área e perímetro de 400 
metros. Pela norma anterior, o foro a ser cobrado pelo terreno seria o de 50.000 réis (10.000 x 05), enquanto 
que pela nova determinação o foro abaixava para o valor de 12.000 réis (400 x 30), se tomarmos como 
referência “metro corrente” por “metro linear” ou 600 réis (400/20 x 30), se tomarmos o “metro corrente” 
pelo comprimento da unidade da corrente de agrimensor, acima referida.   
47 Atuais Tirol e Petrópolis. 
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Pedro Velho (Solidão) e a chácara do coronel Francisco Cascudo (Quinta dos Cajuais). 

A determinação também refletia os interesses fundiários sobre a zona, com 

planejamento prévio de medidas que facilitassem – ou barateassem – a concentração da 

terra urbana. Essa área – determinada como “sítios” na Resolução nº 32 –, será objeto 

de atenção posterior sobre os esquemas de concentração da terra.  

 
2.2) O primeiro governo de Alberto Maranhão: modernização urbana e 

mudanças perimetrais e enfitêuticas (1900-1903) 
 

A constante readequação dos perímetros de cobrança do foro acima relatados 

eram elementos partícipes do projeto de modernização da cidade também durante o 

primeiro governo de Alberto Maranhão (1900-1903). Dentre as principais realizações 

materiais destacavam-se a construção do Teatro Carlos Gomes e o aterro e 

aformoseamento da Praça da República – renomeada de Augusto Severo48 –, além da 

elaboração de uma planta de arruamento em traçado de retícula para o que viria a ser o 

novo bairro da cidade, denominado Cidade Nova. Esse é um momento de definições 

urbanísticas basilares, em especial em relação ao sistema de cobrança dos foros – 

particularmente em Cidade Nova – e também no que toca ao traçado urbano de Natal e 

de suas edificações. Exemplos dessas transformações materiais são: a nova iluminação 

a gás acetileno – contratada 

em julho de 1900 a Domingos 

Barros, genro de Fabrício 

Maranhão49 –, a revitalização 

da estrada para Macaíba50 e a 

ampliação da Travessa Bom 

Jesus na Ribeira51, realizando, 

assim, uma das primeiras 

modificações no traçado 

                                                           
48 Cf. MEDEIROS, Gabriel Leopoldino Paulo de. Complexo Estação-Jardim: o parque da Estrada de Ferro 
de Natal a Nova Cruz e as transformações urbanas na Praça da República (1881-1905). In: Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, 3, São Paulo, Anais do III 

Encontro..., 2014. 
49 Que forneceu material para a construção do Teatro Carlos Gomes.  
50 Sendo contratado José Francisco de Brito, pela quantia de 433 contos de réis. Cf. SOUZA (1989). 
51 Por meio da Resolução nº 50 (31 de março de 1901). A Intendência determinou o pagamento de 
indenização ao cidadão Anacleto José Ferreira pela cessão de “terreno de sua propriedade, com sete 
metros de frente e trinta e três metros e 40 centímetros de fundo” (ARRAIS et al, 2012, p. 81). 

Figura 06– Construção do Teatro Carlos Gomes.  
Fonte: Cd Natal Ontem e Hoje 
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urbano da capital. Essas reformas, apesar de pontuais, foram consistentes para a escala 

da cidade nesse período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reformulação urbana de Natal passava pela definição de padrões urbanísticos 

regulares, assim como, pela construção de edificações de gosto “moderno” como 

maneira a passar a imagem de cidade mais desenvolvida. Dentro desse panorama de 

transformações arquitetônicas se providenciou verbas e um novo prédio52 para abrigar 

a Intendência Municipal. A Resolução nº 57 discorreu que seu presidente estava 

autorizado a “despender até a quantia de seis contos e quinhentos mil réis, com a 

aquisição de um imóvel adaptável ao funcionamento da Intendência” (ARRAIS et al, 

2012, p. 86). Essa quantia era bastante considerável para o orçamento do órgão e para 

os padrões da época.  

As alterações de ordem também se fizeram sentir nos serviços urbanos. O 

abastecimento d’água que, desde a assinatura do contrato de 02 de abril de 1900 era de 

responsabilidade dos sócios Felipe Lenhardt e Nicolau Bigois, passou, por meio da 

Resolução nº 61, a ser de inteira de responsabilidade deste último – em contrato 

avaliado em 05 contos de réis (RESOLUÇÃO Nº 61, A República, Natal, 07 de fevereiro 

                                                           
52 Em 01 de agosto de 1902, a Resolução nº 65 também determinava a aquisição de um prédio pela 
municipalidade para constituir herança dos órfãos de Augusto Severo, que falece nesse ano em virtude da 
queda de seu dirigível em Paris. Dispensava-se também o pagamento do respectivo laudêmio. A 
Resolução nº 68, determinava a mudança de nome da rua 25 de Dezembro na Ribeira, para Avenida 
Sachet, em homenagem ao companheiro de Augusto Severo, morto no mesmo acidente. 

Figura 07– Praça Augusto Severo com o edifício do Grupo Escolar homônimo, depois 
Escola Normal (inaugurado em 1911, foto ca. 1950). Fonte: Cd Natal Ontem e Hoje 
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de 1902). O que, portanto, era inferior ao valor destinado à aquisição do novo prédio 

da Intendência. 

Outras resoluções seriam promulgadas nesse período no sentido de instituir 

mudanças na política de aforamento e redefinir os limites urbanos. A Resolução nº 42, 

de 29 de setembro de 1900, por exemplo, alterou o perímetro da zona urbana para 

cobrança do foro e Décima novamente. Agora o limite Sul seria redefinido, 

“estendendo-se pelo curso corrente do Baldo, até chegar ao Rio Potengi” (ARRAIS et 

al, 2012, p. 77), abarcando assim, uma área menos extensa nessa direção. Ao se 

determinar tal fronteira, o divisor de águas do riacho do Baldo – como se pode 

observar na Figura 08 –, excetuava-se uma parte antes considerada urbana – que 

correspondia a certas ocupações do futuro bairro do Alecrim, instituído em 1911.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 – Espacialização do novo perímetro de cobrança do imposto predial Décima 
Urbana em Natal (1900). Fonte: Elaboração do autor sobre o mapa de Arruamento de Natal, 
de abril de 2005. Acervo SEMURB.  

 

3
. 

BALDO 



82 
 

Essa mudança viria acompanhada, por conseguinte, por novas definições na 

legislação acerca do aforamento urbano em Natal nos anos subsequentes. As 

resoluções nº 53 e 54 resolviam novas diretrizes. A primeira autorizava o presidente da 

Intendência a “dar novos regulamentos para a cobrança dos foros do patrimônio 

municipal e dos impostos de indústria e profissão e décima urbana” (Ibidem, p. 82). 

Esses novos regulamentos seriam definidos na resolução seguinte, 54, que alterava o 

preço do aforamento a ser cobrado na área urbana mais uma vez, barateando-o, e 

redefinia a área de cobrança, retornando-a à delimitação anterior que tinha como limite 

Sul o Lazareto da Piedade. 

 
Art. 1º - É considerado terreno urbano a área limitada por uma linha 
que, partindo da Fortaleza da barra, pela margem direita do rio 
Salgado até o porto Refoles, daí se dirige na direção leste, à ponte de 
“Areia-preta” passando pelo “Lazareto da Piedade” e Lagoa de 
Manuel Felipe. 
Art. 2º - Os aforamentos, que forem concedidos na referida área, serão 
cobrados anualmente, no mês de dezembro, à razão de ($005) cinco 

réis por metro quadrado de superfície, respeitadas as atuais 
concessões que se acham devidamente legalizadas (A REPÚBLICA, 
Natal, 03 de janeiro de 1902, grifos nossos). 

 

As medidas, portanto, se revelavam inconsistentes ou direcionadas ao 

barateamento do foro por um curto período – de 1900 a 1902 – no sentido de privilegiar 

a concentração fundiária de certos agentes. A nova redefinição ampliava novamente a 

considerada área urbana – e, portanto, a área de cobrança do foro para essa 

classificação – apesar dela passar a corresponder somente ¼ do antigo valor.  

O limite Sul retornava novamente para aquele definido na Resolução nº 32, 

revogando o que havia sido definido pela de nº 42 que o havia reduzido. O limite 

Leste, se ampliava, com efeito, abarcando também toda a zona que seria ocupada pelo 

projeto de intervenção da Cidade Nova, registrada em resolução do dia seguinte à 

redefinição comentada. No início de 1902, a área de cobrança da Décima Urbana 

totalizava pouco mais de 490 hectares (Figura 09). 

A Resolução nº 55, de 04 de janeiro de 1902, foi a responsável pela definição 

espacial desse novo bairro (Cidade Nova) e de suas condições de ocupação por meio 

do instrumento da enfiteuse. Foi estabelecida em 30 de dezembro de 1901 e publicada 

em 1902, quando já ocupava a cadeira de presidente da Intendência o Coronel Joaquim 
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Manoel Teixeira de Moura53. Os demais membros intendentes eram: Theodósio Paiva, 

Pedro Avelino, Raymundo Bezerra da Costa e Fortunato Rufino Aranha. 

Primeiramente, definiu-se a extensão territorial que seria ocupada pelo novo bairro – 

cuja primeira delimitação correspondia a aproximadamente 30,4 hectares –, condizente 

com os limites que foram predeterminados na Resolução nº 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53  José Murilo de Carvalho discute a questão da participação política dos membros da Guarda Nacional. 
Destaca a intrínseca relação entre seus postos mais avançados com a propriedade da terra e o comércio 
quando afirma que “seu oficialato era retirado das notabilidades locais, fazendeiros, comerciantes e 
capitalistas, e o contingente se compunha de quase toda a população masculina livre” (CARVALHO, 2010, 
p. 158). Cf. CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem: a elite política. Teatro das Sombras: a política 
imperial. 5ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 

Figura 09 – Espacialização do novo perímetro de cobrança do imposto predial Décima 
Urbana em Natal (1902). Fonte: Elaboração do autor sobre o mapa de Arruamento de Natal, 
de abril de 2005. Acervo SEMURB.  
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Nesse documento também foi estabelecido com precisão a forma urbana do 

novo bairro. Com base na planta registrada na Intendência – não confundir com a que 

seria posteriormente realizada pelo agrimensor italiano Antônio Polidrelli, que a 

ampliaria em 1904 – descreveu-se a Cidade Nova com um traçado regular54, reticular, e 

de preocupação higienista na distribuição de suas novas edificações, de maneira a 

propiciar a livre circulação do ar, além também de apresentar vias planejadas para uma 

circulação mais efetiva. 

 

 
Art. 2º - A Cidade Nova compreenderá, desde já, de acordo com a 
respectiva planta arquivada na secretaria, quatro avenidas paralelas, 
com as denominações de Deodoro, Floriano, Prudente de Morais e 

Campos Sales, cortadas por seis ruas com os nomes de Seridó, 

Potengi, Trairi, Mipibu, Mossoró e Assú e duas praças, denominadas 
Pedro Velho e Municipal. A avenida que partindo da Praça Pedro 
Velho se dirige, no rumo do norte, para as dunas, terá o nome de 
Alberto Maranhão (ARRAIS et al., 2012, p. 84, grifos nossos). 
 
 
 

                                                           
54 A Resolução nº 62, de 07 de fevereiro de 1902, determina o pagamento de quantia de 400$000 
(Quatrocentos mil réis) a Jeremias Pinheiro da Câmara pelo trabalho de “demarcação e alinhamento da 
área destinada à Cidade Nova” (ARRAIS et al, 2012, p. 88). 

Figura 10 – Espacialização do plano de Cidade Nova (traçado completo de 1904, laranja) 
Fonte: Ferreira et al, 2008. Elaborado sobre o mapa do Plano de Sistematização de Henrique 
de Novaes para Natal, de 1924. Observação: A área em preto corresponde à ampliação das 
Figuras 09, 11 e 12. 
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Como se pode observar, a toponímia adotada baseava-se na exaltação das ideias 

republicanas, da geografia potiguar, com o nome dos seus rios, e dos membros da 

oligarquia Albuquerque Maranhão, entre eles o próprio governador em exercício. Nos 

incisos 1º e 3º, do Artigo 3º, foram determinadas normas tanto para o traçado urbano – 

com as esquinas das ruas, praças e avenidas “em curvas de dois metros de raio” –, 

quanto para os edifícios a serem construídos – que “deverão ser distanciados uns dos 

outros por pelo menos cinco metros” (Ibidem). Outro aspecto muito importante 

definido na Resolução nº 55 em relação à terra urbana, foram as condições 

determinadas para o aforamento na Cidade Nova. Eram definidos aspectos que 

limitavam a enfiteuse dos terrenos à edificação, bem como, o tamanho da área dos lotes 

a serem aforados. 

 
Art. 3º - Os concessionários dos terrenos aforados e os dos que a 
contar do 1º de janeiro próximo, forem requeridos, deverão, no prazo 
improrrogável de doze meses contados da presente data para os 
primeiros e do dia da concessão, para os segundos, fechá-los por 
muros e cercas sendo-lhes concedido três para a respectiva 
edificação. [...]. § 2º - Aos requerentes de concessões de terrenos nos 
diversos quarteirões da Cidade Nova não poderão ser dados em 
aforamento mais de trinta metros de frente para as avenidas, praças 

e ruas, e metade do fundo respectivo, salvo se já tiverem petição 
pendente de despacho (A REPÚBLICA, Natal, 04 de janeiro de 1902, 
grifos nossos). 

 

O interessante é que nenhuma dessas duas determinações foram respeitadas 

nos anos subsequentes, em especial a questão da edificação dos lotes em prazo de três 

Figura 11 – Espacialização dos logradouros do primeiro plano de Cidade Nova (laranja, 1901) 
e da futura expansão (verde, 1904). Fonte: FERREIRA et al, 2008. Elaborado sobre o mapa do 
Plano de Sistematização de Henrique de Novaes para Natal, de 1924.  
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meses depois de expedida a carta55. Os terrenos serão aforados rapidamente, 

geralmente em lotes de testadas generosas, superiores ao determinado na resolução, às 

vezes com áreas que englobavam um quarteirão inteiro em Cidade Nova. A 

desocupação compulsória da área dos “casebres” e “mocambos” nela presentes, 

intensificou o processo de definição da posse, apesar da lenta ocupação por 

construções.  

A Resolução nº 69 (06 de setembro de 1902) impunha que não seria concedido 

nenhum aforamento na área do novo bairro que abrangesse mais da metade de cada 

quarteirão, “sendo a linha divisória traçada de avenida à avenida” e considerado 

caduco todo aforamento onde a carta não fosse solicitada no prazo de 30 dias (ARRAIS 

et al, 2012, p. 93). Já a Resolução nº 71 (24 de setembro de 1902), estabelecia com 

precisão que nos quarteirões de Cidade Nova “os terrenos aforados não poderão ter de 

fundo, a contar de avenida à avenida, menos de metade dos referidos quarteirões”, 

revogando-se, assim, as proposições contrárias (Ibidem, p. 94). As características de 

redefinições constantes presentes nas Resoluções publicadas em setembro de 1902, 

reforçaram o caráter segregador que se buscava aplicar aos aforamentos do novo 

bairro, pois determinavam áreas que não poderiam ser inferiores a um quarto do 

tamanho de cada quarteirão, redefinindo, assim, aspectos que já haviam sido 

determinados na Resolução n º 55, e garantindo a regularidade na divisão dos lotes. 

 

 

2.3) A definição das áreas urbana e suburbana e a regularização fundiária dos 
terrenos em 1903: a ampliação da intervenção Cidade Nova. 

 

O próximo passo tomado pela Intendência seria, finalmente, a definição das 

áreas urbana e suburbana e o regulamento do instrumento do aforamento segundo 

essas prerrogativas. A Resolução nº 73, de 11 de fevereiro de 1903, que tratou dos 

temas referidos, foi o mais extenso documento publicado até então sobre as ordenações 

urbanísticas do município. Seu artigo primeiro definiu que o patrimônio territorial 

municipal era dividido em área urbana e subúrbios. A área urbana foi designada 

dentro dos seguintes parâmetros e marcos territoriais. 

 
Art. 2º - É considerado – área urbana – o espaço compreendido entre a 
costa do mar e uma linha que, partindo da margem direita do Rio 
Potengi, em sua embocadura, continue pela referida margem até o 

                                                           
55 Questão bem abordada por Gabriela Fernandes Siqueira (2014). 
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lugar Refoles, compreendendo o edifício da fábrica de sabão56; e daí se 
dirija para a “Ponta de Areia Preta”, passando ao sul do Lazareto da 
Piedade e “Lagoa Manuel Felipe”. 
Art. 3º - A área urbana será subdividida em três bairros denominados 
“Ribeira, Cidade Alta e Cidade Nova” (ARRAIS et al, 2012, p. 96, 
grifos nossos). 

 

No texto dessa resolução não é determinada a zona que corresponderia aos 

mencionados subúrbios, porém pode-se inferir que era a área restante do patrimônio 

municipal. A partir da definição da área urbana de Natal, a Resolução nº 73 estabeleceu 

os limites de cada bairro da cidade. Os bairros foram divididos em quarteirões 

numerados – edificados ou não – compostos por quadras – conjuntos de lotes 

interrompidos por praças, avenidas, ruas e travessas. Essa foi a primeira determinação 

municipal que incluiu Cidade Nova como zona urbana e bairro oficial da cidade. 

A regularização fundiária também foi enfatizada pela Resolução nº 73, 

organizando assim o registro dos terrenos pela Intendência e a cobrança do foro. 

Convocava todos aqueles ocupantes de terrenos municipais a solicitar, caso não 

possuíssem, suas cartas de aforamento no prazo de seis meses, sob pena de multa de 50 

a 100 mil réis. Os títulos antigos seriam substituídos pelas novas cartas e essas seriam 

registradas em três livros – um para cada bairro (espacializados na Figura 12) – de 

forma a organizar suas informações. Determinava-se, também, o preço a ser pago pela 

emissão da carta, que variava de acordo com a área do terreno.  

 
 
 
Art. 8º - Pelas cartas de aforamento que se forem expedindo pagarão 
os novos concessionários de terrenos municipais, além do selo e de 
mil réis de cordeação, a importância de 5$000, 10$000, 15$000 e 

20$000, conforme a superfície em metros quadrados, do terreno 
concedido, sendo: 5$000, até quinhentos metros, 10$000, de mais de 
quinhentos até mil, 15$000, de mais de mil até dois mil, e 20$000, de 
mais de 2 mil (ARRAIS et al, 2012, p. 97, grifos nossos). 
 

                                                           
56 De acordo com Câmara Cascudo (1999, p. 248), a fábrica de sabão do Refoles foi inaugurada em 1896, 
sendo a primeira da cidade e de propriedade da firma Borges & Cia, “empregando operários que foram 
erguendo casinhas de taipa ao redor do trabalho”. Portanto, essa área já possuía uma geografia de região 
ocupada pela classe trabalhadora desde fins do XIX. 
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Os terrenos seriam “cordeados” para se estipular a respectiva área e perímetro. 

O valor a ser cobrado pelo foro continuaria de acordo com a última definição na 

Resolução nº 54, de 1902, onde se estipulava o valor de 05 contos de réis por metro 

quadrado de superfície. Ficou determinado que aqueles que solicitassem a emissão de 

suas cartas em um período de sessenta dias, receberiam um desconto de cinquenta por 

cento em seus respectivos valores. Além disso, nenhuma transmissão de domínio útil 

Figura 12 – Espacialização dos limites dos bairros de Natal instituídos na Resolução nº 73, de 
11 de fevereiro de 1903. Fonte: Elaboração do autor sobre o mapa de Arruamento de Natal, 
de abril de 2005. Acervo SEMURB.  
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dos terrenos municipais seria concedida sem a devida carta de aforamento, sob pena 

de multas de 25 a 50 mil réis.  

As alienações realizadas acarretariam na emissão de novas cartas – recolhendo-

se a antiga ao arquivo – e cobrando-se novamente o selo e mil réis de emolumentos. 

Percebe-se que, embora esses valores cobrados não fossem demasiadamente altos57, 

dependendo da área e da quantidade de terrenos aforados, essas quantias podiam 

representar bastante no orçamento do cidadão mediano comum.  

A estruturação do novo bairro que passava a compor a área urbana – Cidade 

Nova – sofreu modificações significativas também com a Resolução nº 72, publicada 

em setembro de 190258 – portanto, um pouco anteriormente àquela que o instituiu 

como área urbana (nº 73, de fevereiro de 1903). Talvez pelo potencial construtivo e/ou 

especulativo, resolveu-se, por meio desse documento, a abertura de mais dois 

logradouros na região: a Avenida Rodrigues Alves e a Rua Jundiaí. A primeira 

correria paralela à Avenida Campos Sales na direção dos morros de Areia Preta. A 

segunda, partiria da Avenida Deodoro, “ao Sul da ‘Praça Municipal [Pio X]’” correndo 

paralela à Rua Assú e atravessando as avenidas Floriano, Prudente de Morais, Campos 

Sales e a recém instituída Rodrigues Alves (Figura 13).  

  

 

                                                           
57 O mil-réis foi a moeda brasileira vigente entre 1833 e 1942. A quantia de 01 conto de réis, equivalia a 1 
milhão de contos. Essa moeda seria substituída pelo Cruzeiro (Cr$) em 05 de outubro de 1942. A Lei 
Imperial nº 59, de 08 de outubro de 1883, instituiu o parâmetro do mil-réis em relação ao ouro – 2$500 
(Dois mil e quinhentos réis) equivalia a 1/8 (aprox. 3,6 gramas) de ouro de 22 quilates. Nessa medida, um 
conto representaria 1,4 kg de ouro de 22K, nesse ano.  Tomando como base essa prerrogativa e o preço do 
quilo do ouro, 01 conto de réis em valores atualizados corresponderia a aproximadamente 134 mil reais 
(R$ 134.000 ou US$ 40.130 – dólares americanos). No item Apêndices, reproduzimos a cotação do dólar 
desde o século XIX a 1940 para, em caso de comparação, ser possível a verificação mais específica em 
relação aos diferentes períodos e condizentes com a variação cambial. 
58 A REPÚBLICA, Natal, 24 de setembro de 1902. 

Figura 13 – Espacialização os logradouros Jundiaí e Rodrigues Alves no bairro de Cidade 
Nova. Fonte: FERREIRA et al, 2008. Elaborado sobre o mapa do Plano de Sistematização de 
Henrique de Novaes para Natal, de 1924.  
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Pode-se conjecturar que havia uma relação na redefinição do tamanho dos lotes 

comentado anteriormente com a nova oferta de logradouros que se estabelecia com a 

abertura da Jundiaí e Rodrigues Alves. Essa primeira via, além disso, seria por onde 

passaria a linha de bonde de Cidade Nova em 1908, o que lhe conferiu uma 

importância vetorial destacada. 

A redefinição da política de aforamento e dos limites urbanos de Natal por 

meio da Resolução nº 73 representou real efetividade no processo de registro e 

regularização da terra urbana da cidade. As cartas de aforamento levantadas pela 

pesquisa iniciam-se no ano seguinte de 1904, em relativo grande número, 

corroborando o fato de que as medidas regulativas foram amplamente difundidas na 

sociedade natalense de então – embora apresentassem claras inclinações de privilégio a 

determinados agentes sociais.  

Redefinições de limites para outros bairros também eram estabelecidas nesse 

momento. Em 12 de fevereiro de 1903, foi publicada a Resolução nº 74, que definia os 

quarteirões do bairro da Ribeira, bem como, o prazo de seis meses para a legalização 

das posses junto ao patrimônio municipal. Para Cidade Alta e Ribeira, a resolução 

seguinte, 75, determinava que o prazo começaria quando também fossem publicados 

editais definindo os limites dos seus respectivos quarteirões. Dessa forma, a regulação 

enfitêutica da Cidade Nova antecedia à dos bairros centrais consolidados. 

Várias medidas também seriam adotadas pela Intendência para incentivar a 

regularização das posses e propriedades, como por exemplo, as prorrogações de 

prazos estipulados e descontos nas taxas dos documentos a serem emitidos e na taxa 

do foro (vide, por exemplo, a Resolução nº 79). Inicialmente, foi determinado que o 

próprio interessado apresentaria no ato de requerimento da carta de aforamento uma 

“planta do terreno ocupado ou pretendido, assinada por profissional, da qual se 

verifique, com exatidão, a superfície quadrada dos referidos terrenos” (RESOLUÇÃO 

Nº 79, A República, 03 de agosto de 1903). Demonstra-se, destarte, uma preocupação em 

se aferir as áreas de maneira precisa para a cobrança do foro – e de estabelecer assim 

um registro técnico – apesar de que não era a própria Intendência a responsável pela 

execução do serviço.  

O ano de 1903 marcou também a contratação do agrimensor italiano Antônio 

Polidrelli – citado pela Intendência como “engenheiro” – para a elaboração da “planta 

dos três bairros desta capital, pela importância de dois contos e quinhentos mil réis”, 
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uma quantia bastante expressiva, em 25 de julho de 1903 (RESOLUÇÃO Nº 78, A 

República, 03 de agosto de 1903). 

Com base na planta traçada por Polidrelli, ocorre a posterior definição dos 

quarteirões de Cidade Alta e Cidade Nova – que aconteceu nas resoluções 83 e 84, 

respectivamente publicadas em 17 de setembro e 09 de outubro de 1903. Há também 

uma nova redefinição dos valores a serem pagos pelos foros dos terrenos urbanos em 

Natal. A Resolução nº 81, publicada em “A República” no dia 15 de setembro de 1903, 

estabelecia a cobrança de foro de 05 réis por metro quadrado apenas para os terrenos 

de área até 05 mil m² de superfície, para os de 05 a 10 mil m², cobrar-se-ia 02 réis e 

para os terrenos acima dos 10 mil m², 01 réu para cada metro quadrado de terreno.  

Essa prerrogativa é bastante peculiar, pois resultava em benefícios aos grandes 

proprietários, barateando mais ainda o pagamento do foro para os terrenos mais 

extensos. Medidas como essas não eram isentas de oposição e críticas por parte de 

periódicos oposicionistas como o “Diário do Natal”59, porém duramente rebatidas 

pelos chefes políticos situacionistas. O processo determinado pela Resolução 81, ilustra 

como a aquisição da terra urbana estava sendo orquestrada pelos membros da elite 

político-econômica natalense desde seus primórdios republicanos, numa engrenagem 

meticulosa de ações amparadas pela lei e que resultariam em uma conformação 

territorial intraurbana, em poucos anos posteriores, pouco ocupada em suas zonas de 

expansão, porém cuja propriedade da terra estava assegurada, ocasionando a falta de 

oferta nos anos subsequentes e a alta dos alugueis.  

A diferenciação socioespacial60 de Natal, corolário dos padrões valorativos que 

começavam a ser estabelecidos, em especial por meio da Resolução nº 81, que 

estabeleceu novos valores para cobrança do foro, acentuou-se com a distribuição, 

também inigualitária, da infraestrutura urbana, em especial, de transportes e 

pavimentação que aconteceu já em fins da década de 1900. 

Além de Cidade Nova, a definição espacial de Cidade Alta também apresentou 

idiossincrasias que chamam a atenção sobre novos logradouros que foram 

determinados nesse momento e que apontam elementos para os interesses crescentes 

sobre a oferta de terra urbana no período. Parte da zona entre o leito da estrada de 

                                                           
59 O “Diário do Natal”, de Elias Souto, fecharia em 1913. Depois surgiria o “Diário de Natal”, com nome 
muito próximo, porém um outro periódico. 
60 Como definido por Luiz César de Queiroz Ribeiro (2004), a diferenciação socioespacial é a 
“especialização de tarefas gerada pela divisão social do trabalho, causando também uma diferenciação 
espacial no contexto do território e da cidade”.  
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ferro e a estrada de rodagem para Macaíba – depois Rua Amaro Barreto – já 

vetorizava, em 1903, certo crescimento urbano e, por isso, tornou-se com a Resolução 

nº 84, agora parte integrante da zona urbana, se unificando ao bairro de Cidade Alta. 

Os logradouros situados após o riacho do Baldo passavam a compor novos 

quarteirões desse bairro. São eles: ruas América, Borborema e Campo Santo – “que 

partindo do leito da estrada de ferro [...], vai terminar na estrada de rodagem” –, 

Travessa do Lazareto – “que liga a estrada de rodagem à rua do Alecrim” –,  Praça 

Pedro Américo – “espaço compreendido entre a estrada de rodagem, entrada da rua 

do Alecrim e o limite sul da área urbana” – e Ruas Caicós e Jaguarari – “que, 

começando da estrada de rodagem, se dirige a sueste ao limite da área urbana” 

(RESOLUÇÃO Nº 84, A República, Natal, 17 de setembro de 1903, grifos nossos). Nota-

se como a definição desses limites estava atrelada a essas duas vias de comunicação 

intermunicipal (Figura 14). A ferrovia operante nesse período era a Great Western 

Railway Company, para Nova Cruz. Fenômeno semelhante – guardadas as devidas 

escalas – também foi verificado por Flávio Villaça (1998) quando estudou a influência 

das vias intermunicipais e ferroviárias na ocupação da zona norte do Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 14 – Espacialização dos logradouros que ampliam os limites do bairro de Cidade Alta. 
Fonte: Resoluções Municipais. Elaboração própria sobre o mapa do Plano de Sistematização 
de Henrique de Novaes para Natal, de 1924. Acervo HCUrb  
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A definição dos quarteirões de Cidade Nova também apontou elementos 

interessantes em relação ao estabelecimento de novos logradouros. Ampliava-se a 

oferta de terrenos com o acréscimo da malha viária do novo bairro. Agora ele 

compreendia oito avenidas de “trinta metros de largura, paralelas na direção Norte e 

Sul” e catorze ruas “também paralelas na direção Este e Oeste” e duas praças. 

 
Art. 2º - As avenidas, a partir do poente nos limites da “Cidade Alta” 

e “Ribeira” denominar-se-ão: “Deodoro”, “Floriano”, “Prudente de 

Morais”, que, a partir do ângulo noroeste da “Praça Pedro Velho”, 

tomará o nome de “Alberto Maranhão”61, “Campos Sales”, 

“Rodrigues Alves”, “Setima” e “Oitava”; as ruas, a começar do Sul, 

nas extremas da área urbana, denominar-se-ão: “Ceará-Mirim”, 

“Maxaranguape”, “Apodi”, “Jundiaí”, “Assú”, “Mipibu”, “Mossoró”, 

“Trairi”, “Seridó”, “Golandim”, “Garatuba”, “Santos Reis” e 

“Dimas”; e as praças “Pedro Velho” e “Pio X” (RESOLUÇÃO Nº 85, A 

República, Natal, 09 de outubro de 1903, grifos nossos). 

 

 

 

 

Dessa forma, eram acrescentadas ao projeto de intervenção duas avenidas 

(Sétima e Oitava) e seis ruas (Apodi, Ceará-Mirim, Maxaranguape, Golandim, 

Garatuba, Santos Reis e Dimas – depois Dunas). As Avenidas Sétima e Oitava se 

tornariam, respectivamente, as atuais Afonso Pena e Hermes da Fonseca. As Ruas 

Maxaranguape, Apodi e Ceará-Mirim seriam paralelas ao traçado da Rua Jundiaí – 

transversal ao das avenidas. As demais novas ruas projetadas fariam a conexão das 

avenidas com a região de Areia Preta e a futura – ainda não projetada – Avenida 

                                                           
61 A Avenida Alberto Maranhão passou a denominar-se Nilo Peçanha a partir de 31 de maio de 1910, com 
a publicação da Resolução nº 138, publicada em “A República” nesta data. 

Figura 15 – Espacialização dos novos logradouros adicionados à planta de Cidade Nova em 
fins de 1903. Fonte: Ferreira et al, 2008. Elaborado sobre o mapa do Plano de Sistematização 
de Henrique de Novaes para Natal, de 1924.  
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Atlântica – atual Getúlio Vargas. O novo bairro da cidade agora corresponderia a uma 

superfície de aproximadamente 177 hectares – acrescia-se, dessa forma, 147 hectares ao 

traçado original. 

O processo de aferição das medidas dos terrenos aforados também passou por 

modificações. A Resolução nº 86 – 14 de outubro de 1903 – determinava que a 

cordeação e verificação da superfície seria agora competência de pessoa nomeada pelo 

presidente da Intendência, estando os pretendentes dispensados da exigência de 

confecção da planta dos terrenos. Ainda em 1903, a municipalidade definiu também 

áreas do projeto Cidade Nova que seriam destinadas à população de baixa renda – 

embora isso não se verifique na prática nos anos subsequentes, talvez, pelos altos 

padrões valorativos já estabelecidos anteriormente. 

 
Art. 1º - Os quarteirões situados entre as avenidas Sétima [atual 
Afonso Pena] e Oitava [atual Hermes da Fonseca] do bairro Cidade 
Nova são destinados à habitação dos cidadãos cujos recursos, por 
exíguos, lhes dificultem ou impossibilitem a aquisição, a título 
oneroso, de terrenos do patrimônio municipal. 
Art. 2º - Cada quarteirão será dividido em lotes de sete metros de 

frente e trinta de fundo, pelo menos. O domínio útil desses lotes será 
mediante títulos especiais (mod. anexo), gratuitamente concedidos a 
pessoas pobres, pelo prazo de dez anos, não podendo o mesmo 
indivíduo ser concessionário de mais de um lote. 
Art. 3º - A concessão passará aos herdeiros do concessionário, mas, no 
caso de venda, cessará o favor, sendo a transferência sujeita ao 
laudêmio e às demais formalidades legais, e o adquirente obrigado ao 
foro que ao tempo for taxado pela Intendência e a título gratuito 
cancelado e substituído por uma carta de aforamento do tipo 
ordinário.  
Art. 4º - Para as concessões serão preferidos os possuidores de 
ranchos e casebres que se acharem no trajeto das avenidas e ruas do 
referido bairro. 
[...]. 
Art. 9º - O presidente providenciará para que, com a maior 
brevidade e de preferência a outro qualquer serviço municipal, 
sejam abertas as avenidas Sétima e Oitava e os trechos de ruas que 
as atravessas, colocando-se nos ângulos os necessários marcos e nos 

limites dos lotes estacas divisórias. [...]. 
Art. 10º - O fiscal procederá a entrega dos lotes concedidos, 
providenciando para que na colocação das casinhas seja 
rigorosamente observado o alinhamento das avenidas e ruas, ficando 
tais construções, de caráter provisório, isentas das imposições de 
bitola, que regem a edificação ordinária da cidade (RESOLUÇÃO Nº 
87, A República, Natal, 15 de outubro de 1903, grifos nossos). 

 

Com base no descrito pela resolução, se pode afirmar algumas considerações. 

Primeiramente que a medida visava, sobretudo, indenizar os possuidores de 

propriedades rurais da área por onde passariam as avenidas – para assim apressar sua 
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abertura – como se constata no artigo 4º. Além disso, os lotes possuíam distribuições 

modestas (07 por 30 metros) e caso alienados deveriam seguir todas as demais 

formalidades legais de transmissão e taxação, o que limitava o uso dessa terra para a 

moradia de baixa renda (Figura 16). Ao fim do prazo de dez anos, o morador deveria 

assumir as atribuições legais de pagamento de foro – embora uma razão de 50% do 

valor. No entanto, a questão estética estaria assegurada pelo alinhamento das 

“casinhas” que deveria ser “rigorosamente observado”.  

 

 

 

 

Apesar das intenções regulativas acima mencionadas, esta foi mais uma medida 

relacionada à justificativa de remoção dos antigos ocupantes – como medida 

compensatória –, porém que não foi cumprida, uma vez que os terrenos 

compreendidos entre essas duas avenidas foram praticamente todos aforados em 

Figura 16 – Espacialização da zona destinada a lotes para população de baixa renda e a ser 
indenizada pela abertura das avenidas Fonte: Resolução Municipal nº 87. Elaboração própria 
sobre o mapa do Plano de Sistematização de Henrique de Novaes para Natal, de 1924. Acervo 
HCUrb  
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cartas que condensavam grandes concentrações e não destinados à ocupação de 

famílias populares. 

A Resolução nº 87 também redefinia, com as novas avenidas e ruas, o limite 

oriental da cidade, que passou a ser determinado pelo “ângulo formado pela Avenida 

Oitava e Rua Ceará-Mirim, seguindo-se pela dita avenida até a Rua Potengi, e por esta 

e pela estrada de Areia Preta até o litoral” (RESOLUÇÃO Nº 89, A República, Natal, 26 

de novembro de 1903).  A questão ambiental foi também um tema que mereceu 

destaque nas resoluções de fins de 1903 – nºs 88 e 89. Na primeira, definiu-se a 

arborização da Cidade Nova, que contaria com mungubeiras distribuídas de dez em 

dez metros nas avenidas e ruas e palmeiras imperial nas praças e nos cruzamentos – 

distantes 06 metros do respectivo vértice.  

Além disso, o artigo 2º da Resolução 89 determinava que “nenhuma concessão 

de terrenos será feita sobre os morros a leste da cidade nos quais fica proibido o corte 

de madeiras e o plantio de roças, sujeitos os infratores a multa de 50$ a 200$000 e cinco 

dias de prisão” (Ibidem). É importante apontar para esse fato, que determinou algumas 

importantes características físico-ambientais da cidade contemporânea – em especial a 

preservação do que hoje corresponde ao Parque das Dunas em Natal. Embora seguida 

em sua maior parte, verificaremos que algumas concessões de grandes terrenos se 

sobreporiam parcialmente sobre esses terrenos dunares, principalmente a partir do 

segundo período do nosso estudo (1914-1923). 

As ações políticas de ordenação urbana do início do século XX foram 

determinantes, dessa maneira, na definição da forma da cidade e de padrões de acesso 

à terra urbana. Essa legislação urbanística iniciou um processo de estruturação da 

cidade e de diferenciação socioespacial que, posteriormente, foi aprofundado pela 

distribuição da infraestrutura viária urbana.  

 
 
2.4 – O Governo Tavares de Lyra e a criação do Banco do Natal. 
 

O Governo Tavares de Lyra (1904 a 1906) – primo e genro de Pedro Velho, 

casado com Sofia Maranhão, sua filha – foi marcado por grandes tensões políticas. 

Eleito para suceder a Alberto Maranhão em frente ao Governo Estadual, o governo de 

Lyra – assim como Pedro Velho e outros membros da oligarquia situacionista – sofreu 

críticas mais ferrenhas por parte da oposição, cujo meio de divulgação era o periódico 

“Diário do Natal”. Essas críticas severas se dirigiam à forma como as ações políticas 
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vinham sendo conduzidas no Rio Grande do Norte, que sofria com a eclosão de mais 

uma seca em 1904, o que ocasionou uma crise humana sem precedentes com a 

migração em massa de retirantes para as cidades interioranas e para Natal. A capital 

que contava com uma população de 16.056 habitantes nesse ano recebeu mais de 15 mil 

pessoas deslocadas pela estiagem (FERREIRA, DANTAS, 2006).  

Gabriela Fernandes Siqueira (2014), em seu estudo sobre o uso e apropriação 

das terras de Cidade Nova pela elite oligárquica no poder, relata que as críticas mais 

duras realizadas pelo Diário do Natal ao longo do ano de 1904 provieram de uma 

coluna intitulada “Cartas do Acre”, que era assinada por José Brazão – ou Zebrazão. 

Nessa série de cartas publicadas pelo jornal, Zebrazão, segundo Siqueira, utilizava uma 

linguagem metafórica aludindo a personagens fictícios que governavam o Acre, mas 

que faziam óbvia referência aos membros da oligarquia Albuquerque Maranhão. As 

“Cartas” teciam críticas a diversos temas, tais como a política de aforamento – que 

sofreria intervenções corriqueiras de Pedro Velho –, ao Governador Tavares de Lyra – 

que era acusado de ser um testa-de-ferro – e especialmente ao contrastante projeto 

modernizador da capital, que continuava, enquanto que o interior do Estado era 

grassado pelo fenômeno da falta d’água, que atingia populações de milhares que 

migravam para os principais centros urbanos como Natal, Mossoró e Assú. 

 
Segundo o autor [Zebrazão], enquanto o povo morria de fome, o novo 
governador tratava de embelezar a cidade, construindo jardins, 
gastando semanalmente ricas somas de dinheiro em espetáculos no 
Teatro Carlos Gomes e em reformas de suas propriedades no bairro 
Cidade Nova (SIQUEIRA, 2014, p. 99). 

 

No início do governo, Augusto Tavares de Lyra havia comunicado ao Governo 

da União a situação calamitosa pela qual passava o Rio Grande do Norte e recebido 

verba de 175 contos de réis para auxílio e para construção de obras infraestruturais de 

irrigação e estradas62. Apesar do recebimento da verba, o auxílio conferido pelo 

governo estadual aos retirantes se concentrou em dois aspectos: o deslocamento de 

pessoas para a região do Norte do país e o emprego de retirantes em obras públicas 

realizadas em Natal e entorno. Cerca de mais de 2.700 pessoas já haviam embarcado 

em 1904 para o Norte (SIQUEIRA, 2014, p.92).  Concomitantemente se realizavam 

obras de melhoramento na capital como o calçamento da Avenida Junqueira Aires, o 

                                                           
62 RIO GRANDE DO NORTE. Mensagem lida pelo Governador Alberto Maranhão ao passar o Governo do estado 
ao dr. Augusto Tavares de Lyra no dia 25 de março de 1904. Natal: Typografia d’A República, 1904. 
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aterro e reformulação da Praça da República – passando a se chamar Augusto Severo – 

e o projeto de iluminação da cidade por gás acetileno. 

Angela Ferreira e George Dantas (2006), em seu estudo “Os indesejáveis na 

cidade: as representações sobre o retirante da seca (Natal, 1890-1930)”, descrevem a 

situação das medidas adotadas pela governabilidade em relação ao manejo da massa 

de flagelados que se aglomerava na capital. 

 
Aquela imensa massa – que não pôde ser alocada como mão-de-obra 
dentro do quadro de reformas urbanas por que passava a cidade – 
teve como única saída a migração para os seringais no Norte ou os 
cafezais do Sudeste. Os que ficaram trabalhavam nas obras de aterro 
da campina da Ribeira e, sobre esta, na construção da praça Augusto 
Severo, um dos principais símbolos da Belle Époque natalense; no 
calçamento da cidade; na estrada de ferro Central do Rio Grande do 
Norte, chefiada pelo engenheiro Sampaio Correia; da mesma forma 
como antes, em 1890, haviam trabalhado na abertura da estrada 
carroçável para Macaíba e, depois, entre 1916 e 1919, na estrada de 
automóveis do Seridó, dentre outras obras importantes para a 
modernização econômica do estado e da capital. É importante 
observar que algumas dessas obras, como a praça Augusto Severo, 
foram concretizadas com recursos que estavam destinados, a 
princípio, à manutenção da população nos seus locais de origem, no 
campo, nas cidades do interior (FERREIRA, DANTAS, 2006, p. 57). 

 

Enquanto essas práticas eram desempenhadas no emprego do contingente 

humano, para o desenvolvimento do projeto da Cidade Nova houveram que ser 

removidas “mais de trezentas cabanas e choupanas” de retirantes que ali se 

concentravam (Ibidem, p. 59). Apesar da crise, o Teatro Carlos Gomes é inaugurado 

ainda em fins do governo Alberto Maranhão, em março de 1904, e “o seu jardim 

público, oito meses depois, com retreta do Batalhão de Segurança e iluminação 

noturna” (ARRAIS, 2006, p. 126).  Segundo Itamar de Souza (1989), esses retirantes 

seriam divididos, além das frentes de trabalho descritas, também no calçamento da 

Avenida Rio Branco – que já se configurava uma das principais artérias da Cidade Alta 

– e no desmatamento e abertura das avenidas do bairro de Cidade Nova. As críticas ao 

governo eram duramente rebatidas pelo Estado, segundo Souza. Em 1905, Tavares de 

Lyra haveria ordenado a destruição da tipografia do “Diário do Natal” pelos soldados 

do Batalhão de Segurança durante a noite e recorrido, inclusive, a agressões a membros 

oposicionistas. 

Durante o seu curto governo (1904-1906), a dominação da oligarquia 
Albuquerque Maranhão continuou inabalável. Para sufocar a 
oposição, dois jornais foram empastelados e a polícia surrou dezesseis 
adversários (SOUZA, 1989, p.128).  
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Esse ambiente instável que resultava em agitações diversas na sociedade 

natalense, entretanto, parecia não afetar os negócios oligárquicos e o desenvolvimento 

urbano da cidade. Os favores políticos e nomeações continuavam a acontecer e a 

criação de mecanismos de crédito, como o Banco de Natal, vinham a fortalecer a 

economia norte-riograndense segundo seus idealizadores, subsidiando o crédito 

agrícola e as obras públicas. No mês de setembro de 1905, Tavares de Lyra criou o 

Banco de Natal, que se instalou em janeiro do ano seguinte. O primeiro presidente do 

Banco, indicado por Lyra, foi o Coronel Olympio Tavares, seu parente próximo. Vale 

salientar também que, nesse momento, Olympio Tavares exercia o cargo de deputado 

estadual e, portanto, não poderia exercer outras ocupações, conforme preceituava a 

Constituição Estadual em vigor. Mesmo assim, Olympio Tavares presidiu o Banco de 

Natal, de 1906 a 1909. Além disso, “entre os 113 primeiros acionistas deste banco, 22 

eram da família Albuquerque Maranhão e Lyra, os quais detinham 31,7% das ações” 

(SOUZA, 1989, p. 128). Esse banco, posteriormente, teria importante participação no 

financiamento da implantação dos serviços urbanos de transporte na capital. 

 

 

2.5) A ampliação da zona urbana e a intensificação dos interesses suburbanos: 
a Resolução nº 92 e a região do Alecrim.  

 

Durante o governo Tavares de Lyra, a legislação urbanística de Natal foi 

contemplada por uma nova Resolução, a de nº 92, que vinha reunir – retificar e ratificar 

– as medidas adotadas anteriormente, definindo os critérios relativos ao patrimônio 

territorial do município – sua divisão e subdivisão –, instituto do aforamento e emissão 

de cartas, valores dos foros, higiene pública, polícia, gestão das atividades urbanas, 

impostos e arrecadação, entre outros fatores importantes. 

A Resolução nº 92 – publicada entre meados de maio e junho de 1904 – era até 

então a mais completa já proclamada relativa aos preceitos urbanos em Natal. 

Objetivava atender “à urgente necessidade de rever a legislação vigente sobre diversos 

ramos da administração municipal”, buscando “revogar as disposições que não forem 

de reconhecida utilidade pública e alterar ou completar as deficientes” (ARRAIS et. al, 

2012, p. 125).  

Essa nova resolução urbana ratificava os limites territoriais preestabelecidos, 

dividindo a cidade em três bairros e suas respectivas fronteiras. O que não estivesse 
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compreendido entre esses limites era considerado “subúrbio”. A novidade é que, além 

da zona definida em Cidade Nova para as habitações de baixa renda, se definiam 

também quarteirões dentro da Ribeira e Cidade Alta para esse fim. 

 
Art. 5º - Os quarteirões 11, 21, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 da Cidade 
Nova, 93 da Cidade Alta e 27 da Ribeira serão subdivididos em lotes 
de sete metros de frente por 20 de fundo, pelo menos, cada um, 
destinados à habitação das pessoas, cujos recursos, por exíguos, lhes 
dificultem ou impossibilitem a aquisição, a título oneroso, de terrenos 
do patrimônio municipal (Ibidem, p. 127). 
 

A impossibilidade de locar esses quarteirões não permitiu estabelecer se essas 

disposições foram realmente postas em prática, ou se se tratava de mais uma manobra 

da elite política para barateamento dos foros na zona urbana. Portanto, não se pôde 

determinar se houve ou não uma abertura à presença de moradias de baixo poder 

aquisitivo em áreas consideradas centrais e não somente nas zonas de expansão, 

embora nessas elas fossem bem restritas e devessem seguir certos pré-requisitos, como 

já comentado.  

O capítulo II da Resolução nº 92, que trata do tema aforamento, também vinha 

ratificar e reunir as predisposições já estabelecidas, porém com alguns adendos 

significativos. Primeiramente, determinou que ao concessionário era obrigado o 

pagamento anual do foro e a “edificar no prazo de um ano da data de expedição do 

título ou carta de aforamento, observando nas construções urbanas, o tipo e bitola 

prescritos pela Intendência e mediante prévio alinhamento” (Ibidem, p. 128, grifos 

nossos). No artigo segundo, foi determinado que caso a edificação não ocorresse no 

prazo apontado a concessão se tornaria caduca, porém “salvo o caso de força maior, a 

juízo da Intendência”. Assim, garantia-se à instância municipal o julgamento definitivo 

sobre a concessão, o que se confirmou com a obrigatoriedade da mediação pela 

Intendência das transações de troca, venda e doação, e o direito de preferência sobre 

essas transações. 

Instaurava-se para a Cidade Nova a ocupação da metade dos quarteirões para 

os lotes aforados, quando prescrevia que não seriam concedidas áreas que “abranjam 

mais de metade de um quarteirão, sendo a linha divisória traçada de avenida a 

avenida; nem que tenham de fundo, na mesma direção, menos de metade de um 

quarteirão” (Ibidem, p. 129). Essa medida foi uma forte estratégia da Intendência em 

limitar os aforamentos do bairro para classes sociais inferiores, já que estipulava lotes 
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generosos, cujos valores de regularização foral seriam mais altos – processo esse 

intensificado que já vinha acontecendo anteriormente. 

Em relação aos aforamentos na área suburbana, pela primeira vez se impunham 

normativas para concessão de terrenos, relacionadas aos limites das vias e à área que 

poderia ser concedida. A limitação dos aforamentos a serem concedidos às testadas 

dessas vias pela Resolução nº 92, consolidariam a tendência de concentração de terras 

no sentido Sul, direcionada pelos eixos relatados no fragmento abaixo. 

 
Art. 11º - As concessões de terrenos nos subúrbios terão sempre por 
ponto de partida o litoral, o prolongamento da Avenida Oitava, 
antiga estrada de S. José, antiga estrada de Macaíba, a estrada de 

ferro, estrada de rodagem e a margem do rio Potengi. § Único: 
Nenhuma concessão de terrenos nos subúrbios poderá interceptar 
qualquer dessas vias públicas, nem compreender uma faixa de 

terreno de mais de trezentos metros de largura. 

 

A faixa de terreno de 300 metros de largura parece-nos definir o padrão de 

largura dos quarteirões, visto que muitas das concessões de terrenos acima de 01 

hectare nesses eixos de vetorização Sul, apresentavam essa largura. Essa 

regulamentação ratificava a importância das vias de comunicação regional na cidade 

como vetores de crescimento da área suburbana, uma vez que eram legalmente 

especificadas como elementos limites para a oferta da terra a ser aforada. Além disso, 

as testadas dos lotes suburbanos seriam bem mais compridas do que na área urbana, o 

que permitiu uma aquisição de verdadeiros latifúndios na zona em questão.  

Outra questão que merece destaque é a confirmação da sistemática de 

concessão dos aforamentos. Após a petição de requisição do aforamento, entregue pelo 

pretendente à Intendência Municipal, o auxiliar técnico e o fiscal realizariam a análise 

das informações “tendo em vista a utilidade pública em geral, e em particular a planta 

de edificação da cidade” (Ibidem, p. 130). Após essa análise, o edital seria publicado na 

imprensa e fixado na porta do edifício municipal, esperando-se um prazo de trinta dias 

por possíveis reclamações. Findo o prazo, a concessão seria analisada em reunião pelo 

Conselho da Intendência que deferiria ou indeferiria a requisição.  

Em ambos os casos, seria publicada a decisão na imprensa e convocado o 

requerente para solicitação da carta de aforamento no prazo de trinta dias. A 

publicização do edital e do deferimento ou não por parte da municipalidade ocasionou 

uma preocupação de se evitar a publicação dessa transação em edital público, 

ocasionando, assim, uma série de alienações em curtos prazos a terceiros, prática que 
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não era divulgada – e que foi detectada também por Ferreira (1996) e Siqueira (2014). 

Outro fator que deve ser destacado foi a aferição de medidas dos terrenos concedidos 

em aforamento por auxiliar técnico qualificado, como é estipulado pelo Artigo 15º da 

Resolução nº 92. 

Art. 15º - Para a execução de plantas, medição e alinhamentos 
de terrenos, organização de orçamentos, administração e 
fiscalização de obras e tudo mais que lhe for ordenado atinente 
às suas funções profissionais é criado o lugar de auxiliar 

técnico do governo municipal, com a gratificação mensal de 
trezentos mil réis e que só poderá ser, efetivamente, exercido 
por engenheiro ou agrimensor (Ibidem, p. 131, grifos nossos). 

 

Essa função era primordial, pois seria o auxiliar técnico o responsável pela 

medição da superfície do terreno a ser aforado. Somente após essa verificação é que 

seriam pagos os emolumentos e expedido o título de aforamento. É importante chamar 

atenção – como o fez Gabriela Siqueira (2014) – para como essa legislação idealizada 

era na prática parcial e seletiva, sendo corriqueiramente desvirtuada pelos próprios 

intendentes e membros da elite político-administrativa da cidade, enquanto era 

aplicada para o cidadão comum. A dimensão técnica de aferição, entretanto, conferia 

um aspecto legitimador às definições forais estipuladas pela Intendência Municipal. 

As taxas de cobrança do foro eram novamente modificadas pela Resolução nº 

92: para a área urbana continuava de 05 réis por metro quadrado; para os subúrbios, 

estipulava-se 30 réis por metro corrente – comprimento perimetral. Como já 

discutimos, esse valor de cobrança por metro corrente barateava o foro do terreno e 

beneficiava aforamentos de grandes extensões de terra. Esse aspecto reforça a hipótese 

de que nesse momento, os interesses dos grandes foreiros de Natal – que eram os 

membros das elites político-econômicas – paulatinamente voltavam-se para a área 

suburbana.  

Outra delimitação que se deve enfatizar é o inciso primeiro do artigo 21, que 

estabeleceu valores de cobrança do foro inferiores para aqueles que já tivessem 

requerido e obtido a concessão do aforamento. 

 

§ 1º Aos atuais ocupantes de terrenos municipais que já tenham 
requerido e obtido a concessão do respectivo aforamento e que, no 
prazo de noventa dias da publicação da presente resolução, 
solicitarem os seus títulos, os foros serão cobrados, para a área 
urbana, na razão de 2 ½ réis por metro quadrado de superfície 
ocupada até 5.000 metros, de 1 ½ do que exceder de 5.000 até 10.000 e 
de ½ réu do que exceder de 10.000, e para os subúrbios na razão de 

15 réis por metro corrente (Ibidem, p. 133). 
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Essa deliberação nos chama a atenção para o processo de aquisição da terra, já 

que conjecturamos que aqueles que determinavam a nova legislação urbanística já 

haviam requerido a enfiteuse dos seus respectivos terrenos – uma vez que já sabiam de 

antemão da promulgação da nova lei – beneficiando-se, mais uma vez, das 

prerrogativas urbanas que eles mesmos estabeleciam. 

Dentre as demais ordenações urbanísticas da Resolução nº 92, deve-se destacar 

que as maiores preocupações eram com o asseio dos logradouros públicos, a gestão de 

atividades mercantis, a presença de animais soltos e a regulação do tráfego urbano, 

bem como, o alinhamento e prescrições formais das edificações urbanas. Portanto, o 

gabarito agora era regulado para 4,20 para casas e 8,40 para sobrados. As alturas das 

portas e janelas para 2,00 m e a largura para 1,20m, devendo seguir disposição 

simétrica.  

Em Cidade Nova deveria haver uma distância de pelo menos 5,00 m entre os 

edifícios. Nos prédios situados na área urbana não se poderia cercar os quintais com 

“cerca de faxina ou qualquer outro sistema em que se empregue madeira”. Além disso, 

quando o fundo da edificação estivesse para logradouro público, o proprietário seria 

obrigado a construir a fachada desse fundo seguindo as prescrições estabelecidas. A 

Resolução nº 92, por conseguinte, se tornou o referencial durante os anos vindouros no 

processo de regulação da forma e ocupação urbana de Natal, norteando, 

especialmente, um período de intensas transformações urbanas que se seguiriam no 

segundo governo de Alberto Maranhão (1908-1912).  

O processo de ampliação da zona urbana progrediria em fevereiro de 190863, 

com a definição da praia de Areia Preta como o balneário de banhos de Natal. 

Determinou-se os limites do balneário – linha divisória do limite Sul pela Avenida 

Oitava até o morro do Mochila – e as prescrições urbanísticas de alinhamento, que 

seguiria a curva do oceano e onde seria empregada uma “bitola especial determinada 

pelo engenheiro da Intendência”. Como medida para incentivar a construção de casas 

na região, o órgão municipal isentou todos aqueles que quisessem construir dos 

impostos de sua competência. 

Na medida em que nos subúrbios, os novos eixos viários se consolidavam – 

como a estrada do Alecrim e Amaro Barreto64 –, as normas de cálculo da taxa foral 

                                                           
63 RESOLUÇÃO Nº 115, A República, Natal, 14 de fevereiro de 1908. 
64 Passa a ser a denominação da via que partindo da Avenida Alexandrino de Alencar dirigia-se a 
Macaíba. Antiga estrada de Macaíba, construída por Amaro Barreto (RESOLUÇÃO Nº 132, A República, 
Natal, 20 de agosto de 1909). 
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sofriam novas modificações, no intuito de barateá-la. O foro de 30 réis por metro 

corrente – perímetro total do terreno – passava a ser cobrado agora “medindo-se 

somente a frente e o fundo da área aforada, ficando assim alterada a disposição do art. 

21º da Resolução nº 92 de 30 de abril de 1904 e revogadas as disposições em contrário” 

(RESOLUÇÃO Nº 130, A República, Natal, 09 de junho de 1909).  

Os constantes investimentos em tornar o Alecrim mais acessível, decorrentes 

tanto do interesse fundiário, quanto do notável crescimento do arrabalde, resultariam 

na criação do bairro em 1911 – como discutiremos. O novo bairro seria desmembrado 

da Cidade Alta e teria um perímetro que se estenderia até a Avenida Sul – a futura 

Avenida Alexandrino de Alencar. Os aspectos concernentes à delimitação desse novo 

bairro urbano serão pormenorizados no Capítulo 03. 

 

 

 

Figura 17 – Avenida Hermes da Fonseca (sítios e linhas de bonde, década de 1920) 
Fonte: O’GRADY, Omar. Relatório apresentado à Intendência Municipal de Natal, em 31 de dezembro 

de 1928. Natal: Typografia Moderna, 1928. Acervo: George Dantas, Biblioteca Mário de Andrade. 

 

Linha de bonde 
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Figura 18 – Rua Amaro Barreto no bairro do Alecrim (ca. 1950). 
Fonte: http://www.somdovialejo.com.br/wp-content/uploads/2015/11/quitandinha.jpg 

Figura 19 – O bonde, implantado em 1911, trafegando na linha do Alecrim em 1942 
Fonte: https://tokdehistoria.com.br/2014/03/08/pequena-historia-dos-bondes-de-natal/ 
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2.6) Padrões de concentração da terra urbana de 1904 a 1907, com a 
regulamentação da enfiteuse.  

 

No período estudado neste item – de 1904 a 1907 – constam nos registros das 

cartas de aforamento digitalizadas na SEMURB, treze terrenos acima de 01 hectare de 

área concedidos por enfiteuse pelo município. Essas frações aforadas totalizam uma 

área de pouco mais de 41 hectares (8% da área relativa à cobrança da Décima Urbana, 

definida em 1902).  

Podemos perceber, observando o Mapa 01 na página seguinte, que os esquemas 

de concentração fundiária do período correspondem a certos padrões. Primeiramente, 

dos treze terrenos acima de 01 hectare aforados, nove se localizavam dentro do traçado 

de Cidade Nova, embora três deles (02, 03 e 05) se localizassem no perímetro deste 

bairro que se situa dentro da então zona suburbana. Cidade Nova, portanto, 

concentrou prioritariamente os interesses foreiros desses primeiros anos (1904-1907).  

Dentre os demais terrenos aforados nesse momento, dois situam-se na Ribeira 

(09 e 11), um em Cidade Alta (10) e um na zona suburbana das Rocas (04). Algumas 

considerações devem ser feitas também sobre essas frações. Os terrenos 04 e 11 – 

respectivamente locados em Rocas e Ribeira – estão situados na zona da futura 

ampliação da Rua Garatuba, que faria a conexão entre esse bairro e Cidade Nova, 

porém ainda não planejada nesse período. Esse terreno de nº 04 foi transferido por 

Ignez Paes Barreto – irmã de Pedro Velho e casada com Juvino Barreto – ao Governo 

do Estado por 20 contos de réis em 15 de abril de 1910. O terreno nº 01, por sua vez, 

está na zona de futura ampliação da avenida Deodoro, cujo traçado comunicaria este 

logradouro com a Avenida Amaro Barreto (Estrada de Macaíba) no Alecrim  

O terreno 09 apresenta idiossincrasias importantes. Primeiro porque se trata do 

que detém a maior área aforada no período – com 8,7 hectares, seguido do número 02, 

de 7,9 hectares. Depois pelo fato de situar-se nas imediações de áreas acessíveis e 

valorizadas pelos últimos investimentos do governo Alberto Maranhão – em frente à 

Praça Augusto Severo e da estação de trem da Great Western. Outro fato que chama 

atenção para esse terreno também aforado a Ignez Paes Barreto em 1905, é o fato de 

que posteriormente seria desmembrado para a passagem da Avenida Sachet na 

Ribeira, assunto do qual trataremos.   
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Os terrenos situados em Cidade Nova também possuem peculiaridades 

situacionais importantes. O eixo definido pela Avenida Oitava (Hermes da Fonseca) 

determinou a vetorização de um esquema de concentração fundiária consolidado. 

Vemos que ao longo dessa avenida e suas imediações estão localizados cinco terrenos 

de grande área (nº 03, 05, 06, 07 e 10). Além dessa vetorização, percebe-se que quatro 

desses terrenos (03, 05, 06 e 07) ocupam quarteirões completos do traçado, justamente 

na região entre as avenidas Sétima (Afonso Pena) e Oitava (Hermes da Fonseca), que 

havia sido destinada à população de baixa renda na Resolução nº 87, de outubro de 

1903, o que demonstra que essa determinação não foi cumprida. Esses terrenos foram 

todos concedidos em aforamento no ano de 1904 (de maio a setembro), portanto, pouco 

depois da promulgação da resolução.  

O terreno nº 03 (1,6 ha) foi aforado aos senhores Augusto Tavares de Lyra e 

Sérgio Paes Barreto em 25 de abril de 1904. Essa carta apenas seria alienada – ao Sr. 

Eneias Reis, por 01 conto de réis – em 06 de fevereiro de 1924, que a desmembrou em 

quatro novas cartas (nº 863, 864, 865 e 866) em fevereiro de 1926. A área correspondente 

ao nº 05 foi aforada pelo Coronel Olympio Tavares em maio de 1904 (também com 

cerca de 1,6 ha).  Esse terreno foi alvo de sucessivas alienações nos anos subsequentes, 

em especial, com base em sistema de transferências módicas e meramente simbólicas – 

que foi constatado por Siqueira (2014, p. 235), que faz referência a transações de um 

“mercado pessoal”, marcado, sobretudo, não pelas trocas econômicas do “mercado de 

terras”, mas por “trocas simbólicas, envolvendo, por exemplo, capitais políticos e 

sociais”.  

O terreno de nº 06, por sua vez, foi primeiramente aforado em nome dos filhos 

do Dr. Antônio Pereira Simões, em maio de 1904. Entretanto, essa carta ficaria sem 

efeito e seria substituída pela de nº 214, em 30 de março de 1910, embora os foreiros 

continuassem os mesmos. A carta foi alienada a José Bruno Nunes em 16 de junho de 

1916, pela quantia de 01 conto e quinhentos mil réis (1:500$000), juntamente com as 

cartas 63, 96 e 223. Essa alienação ocorria cinco anos após a passagem dos trilhos do 

bonde pela Avenida Hermes da Fonseca em 1911. Portanto, certos padrões de 

concentração fundiária no cruzamento das avenidas Jundiaí e Hermes já se delineavam 

em 1904, antes da passagem do bonde à tração animal (1908) e sua posterior 

eletrificação. 

O terreno nº 07 foi aforado por Luiz Ferreira de França em setembro de 1904. 

Essa fração – localizada defronte às propriedades de Pedro Velho e Romualdo Galvão e 
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sito também na Avenida Hermes –, foi alienado já em 1910, por escritura pública, a 

William Calvin Porter. Outras alienações se seguiriam durante a década de 1920 (1922 

e 1925). Esse processo demonstra a rápida valorização dessa fração específica. 

A intensa e rápida valorização do terreno nº 07, pode ser mensurada a partir de 

suas alienações: a primeira, em agosto de 1910, pelo valor de 1:200$000 (Um conto e 

duzentos mil réis) e a última no nosso recorte de estudo em abril de 1927, por 

40:000$000 (Quarenta contos de réis), uma quantia 33 vezes superior. A valorização, 

portanto, de terras nessa localização foi substancial.  

Outros terrenos que merecem uma análise mais acurada são os de nº 08 e 12. 

Ambos tinham como fronteira Sul a Rua Seridó, de Cidade Nova, e ao Norte o litoral. 

Os limites laterais eram as recém-abertas ruas Santos Reis e Dunas, da intervenção do 

terceiro bairro. Serão desmembradas em novas cartas para dar passagem à Avenida 

Atlântica e também objeto de sucessivas alienações e fracionamento nos anos 

seguintes. O de nº 08 (Carta nº 33) teve o domínio útil concedido primeiramente ao 

escriturário do Tesouro Estadual, Theophilo Moreira Brandão, totalizando uma área de 

6,3 hectares. Seria desmembrado em três cartas em maio de 1913 (nº 416, 417 e 418). O 

de nº 12, foi concedido a João Valentim de Almeida – parente de J. J. Valentim de 

Almeida, então intendente de Macaíba. Transferida a Antônio Ferreira Pinto em 1906, 

consta que também foi desmembrada em duas cartas em virtude da passagem da 

Avenida Atlântica, em 24 de agosto de 1915. Portanto, antes da consolidação da 

abertura da referida avenida, o processo de desmembramento para viabilização de sua 

estrutura já havia se iniciado. Isso demonstra como certos investimentos viários e de 

transportes são influenciados diretamente pelos padrões de concentração fundiária e 

pelos interesses dos agentes que detêm os seus domínios, como aprofundaremos no 

capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 03 

A criação dos transportes urbanos e a consolidação da malha 

viária – padrões de concentração fundiária 
(1908 a 1913) 

 

Augusto Tavares de Lyra foi convidado em fins 1906 pelo presidente Afonso 

Pena a assumir o Ministério da Justiça e Negócios Interiores. O chefe máximo da 

República havia estado no Rio Grande do Norte nesse mesmo ano para inauguração do 

primeiro trecho da ferrovia entre Natal e Ceará-Mirim, que posteriormente viria se 

tornar a Estrada de Ferro Central do território estadual (MEDEIROS, 2011). Antônio de 

Melo e Souza foi o indicado para completar o mandato de Tavares de Lyra, assumindo 

o governo de 23 de fevereiro de 1907 até março de 1908, quando é eleito novamente 

Alberto Maranhão. 

Durante o governo de Antônio de Melo e Souza algumas medidas devem ser 

enfatizadas. Entre elas a promulgação de uma nova Constituição Estadual em março 

de 1907 que ampliava o mandato de governador de quatro para seis anos para a 

próxima legislatura, o que permitiu Alberto Maranhão governar de 1908 a 1913 

(SOUZA, 1989). Ainda em 1907, foi publicada a Resolução nº 103, onde se instituiu uma 

autorização ao presidente da Intendência para “despender até a importância de quinze 

contos de réis” em um novo edifício que se “preste ao funcionamento das sessões e 

mais trabalhos do Governo Municipal” (A REPÚBLICA, Natal, 17 de março de 1906). A 

quantia disposta, de grande monta, demonstrava como a Intendência priorizava 

esforços no sentido da constituição de uma infraestrutura adequada e simbólica para o 

seu estabelecimento. Com o falecimento de Pedro Velho em dezembro de 1907, 

enquanto ocupava a cadeira de senador, Alberto Maranhão, reeleito em 1908, tornou-se 

a principal liderança da oligarquia. 

 
 
3.1) Redefinição viária a partir de 1908: Ampliação em Cidade Nova e criação 
das Avenidas Tavares de Lyra, Sachet e Alexandrino de Alencar.  

 

Em termos municipais, a administração de Alberto Maranhão por meio de sua 

influência junto à instância municipal, corresponderia a um momento de grandes 

investimentos na reforma material de Natal. Durante seu governo, prestaria 

homenagens ao irmão com a denominação do monte onde ficava o Hospital Juvino 
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Barreto – batizado de Petrópolis65. É marcado, sobretudo, pelo processo de abertura de 

novas vias e expansão da cidade, bem como, pelo investimento em infraestrutura com 

a implantação de novas redes técnicas – transportes por bonde e energia elétrica. 

Também são construídos diversos edifícios públicos em estilo eclético – tais como o 

Grupo Augusto Severo66, um dos mais belos da praça homônima –, chamados de 

“modernos” pelos dirigentes da época e que visavam repaginar a imagem da cidade e 

conferir um aspecto mais desenvolvido aos principais logradouros públicos. Esses 

investimentos eram realizados baseados no discurso da modernização e do progresso 

(OLIVEIRA, 1999). 

Um dos primeiros atos do segundo governo Alberto Maranhão foi a 

organização de uma comissão para levantar a planta cadastral da cidade e a carta 

topográfica do Estado, por meio do Decreto Estadual nº 177, de 22 de abril de 190867. 

Alguns argumentos são apontados como os justificantes do novo estudo territorial: o 

desenvolvimento agropecuário do Rio Grande do Norte e no âmbito de Natal a 

intercomunicação por “caminhos vicinais”. 

 
Considerando que não existem, nos municípios, caminhos vicinais 
que, atravessando os núcleos mais populosos, facilitem a comunicação 
entre todos, de maneira a tornar possível, sem grandes despesas, o 
transporte de mercadorias para esta capital, por meio de veículos 
modernos ou para as estradas de ferro da Great Western e da Central 
do Estado, em adiantada construção; Considerando que há no Estado 
diversos trechos de terras devolutas, das quais os proprietários 
vizinhos estão utilizando sem títulos que a isso os habilitem [...]. 
Decreta: Art. 1º - É organizada, de acordo com as instruções que com 
este baixam, uma comissão encarregada de levantar a planta cadastral 
desta cidade e a carta topográfica do Estado e especialmente de cada 
município. [...]. [Atribuições da Comissão] III – Estudar, tendo em 
vista o traçado da Estrada de Ferro Central, e da Great Western e os 
pontos de maior desenvolvimento agrícola e pecuário, a abertura de 
estradas que aproxime os referidos pontos da capital e das cidades 
do litoral e do interior que se acharem em boas condições comercias; 
IV – Medir e demarcar as terras públicas do domínio do Estado e dos 

municípios; e as dos particulares, que assim o desejarem, correndo as 
despesas por conta dos interessados; [...] Art. 3º - O processo de 
medição, demarcação e discriminação das terras públicas e de 
particulares será o determinado pelas leis federais e pela lei estadual 
nº 81 de 9 de setembro de 1895 e decreto nº 56 de 3 de dezembro do 
mesmo ano. Art. 4º - Serão consideradas terras devolutas as que se 
acharem nas condições determinadas no art. 2º da citada lei (RIO 

                                                           
65 Resolução nº 118, publicada em “A República” em 28 de fevereiro de 1908. 
66 Criado por meio do Decreto Estadual nº 174, de 05 de março de 1908. 
67 MARANHÃO, Alberto. Atos Legislativos – Decretos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Natal: 
Typografia d’O Século, 1908. 
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GRANDE DO NORTE, Decreto Estadual nº 177, de 22 de abril de 1908, 
p. 43). 

  

O Decreto Estadual nº 177, destarte, demonstra as preocupações do Estado em 

acentuar a comunicação da capital com o interior e outros centros comerciais, no 

intuito de dinamizar sua economia – fatores estes discutidos anteriormente – e 

delimitar com precisão o patrimônio estadual – formado pelos terrenos devolutos – dos 

patrimônios municipais no Rio Grande do Norte. 

O processo de melhoramentos urbanos em Natal se intensifica drasticamente 

nesse período, o que nos remete a outras interessantes questões sobre as diferentes 

estratégias de captação dos recursos.  No período que antecede a assunção de Alberto 

Maranhão ao segundo mandato como governador, a Intendência Municipal recorria à 

emissão de apólices da dívida pública do município e à intervenção junto ao Governo 

do Estado. A Resolução nº 106 – publicada em 16 e 17 de novembro de 1906 – obrigava-

a a pagar anualmente, em parcelas trimestrais, o valor de 25 contos de réis ao Tesouro 

Estadual, de forma a ajudar nos “serviços de iluminação pública, asseio e 

aformoseamento da cidade”, a cargos deste68.  

O Estado havia contraído empréstimos relacionados à compleição das várias 

obras já mencionadas que vinham em curso ou haviam terminado em Natal – Praça 

Augusto Severo, Teatro Carlos Gomes, calçamento da Junqueira Aires e Avenida Rio 

Branco e iluminação a gás acetileno. Esta última, havia sido implantada em 1905, 

contratada à Empresa de Melhoramentos do Natal, dos sócios Domingos Barros e Valle 

Miranda69. A participação em dividendos por parte da Intendência viabilizava o 

pagamento dessa dívida e garantia os próximos grandes investimentos que seriam 

realizados durante a gestão de Alberto Maranhão. Em fevereiro de 1908, pouco antes 

de ele assumir o Estado, é publicada pela Intendência a Resolução nº 114, que 

autorizava o presidente a emitir apólices da dívida pública municipal no valor de 100 

mil réis cada, com juros de 6% ao ano na quantia total de 50 contos de réis70 (A 

REPÚBLICA, Natal, 12 de fevereiro de 1908). As garantias junto ao contrato celebrado 

                                                           
68 A REPÚBLICA, Natal, 16-17 de novembro de 1906. 
69 Cf. ANDRADE, Alenuska Kelly Guimarães. A eletricidade chega à cidade: inovação técnica e a vida urbana em 
Natal (1911-1940). 2009. Dissertação (Mestrado em História). Natal: Programa de Pós-Graduação em 
História, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2009. Disponível em: 
http://www.repositorio.ufrn.br:8080/jspui/bitstream/123456789/16933/1/AlenuskaKGApdf.pdf 
70 A Intendência ajudava no custeio das obras de iluminação pública, asseio e aformoseamento da cidade, 
contribuindo com a quantia anual de 25 contos. Em contrapartida, o Governo do Estado se incumbia de 
pagar os juros das apólices da 2ª série da dívida pública municipal. O serviço de saneamento da capital 
também passava à competência da esfera estadual, com a transferência dos próprios municipais e as 
benfeitorias neles existentes. 
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com o Governo Estadual para as obras de melhoramento urbano em Natal são em 

parte asseguradas por essas apólices71. O montante arrecadado com sua emissão seria 

destinado à “desapropriação dos terrenos e benfeitorias” que se encontrassem no 

“percurso das projetadas avenidas Augusto Lyra e Sachet, no prolongamento da Rua 

Garatuba até a avenida 8ª” (Ibidem, grifos nossos. Figura 20). Ordenava, em seu artigo 

2º, que tanto a arrecadação da dívida ativa do exercício de 1907, assim como a venda 

dos terrenos e dos materiais resultantes das desapropriações seriam convertidos no 

resgate imediato das apólices emitidas, cujos juros se tornaram responsabilidade do 

Tesouro Estadual a partir de 1910 – Resolução nº 136 –, embora a Intendência 

continuasse contribuindo com a taxa dos 25 contos de réis para as obras de 

melhoramentos. 

 

 

 

Dentro dessa conjuntura, o 

domínio útil de alguns terrenos do 

patrimônio municipal e as 

“benfeitorias nele existentes” 

passavam ao patrimônio estadual72 

em maio de 1910. Entre eles estavam 

aqueles já desapropriados pelo 

Governo para a abertura da Avenida 

Tavares de Lyra e a “mata que lhe 

fica sul à Bica” e correspondentes à 

Quinta Municipal, assim como 

terrenos na Cidade Nova, no 

quarteirão entre Afonso Pena, 

Alexandrino de Alencar e Prudente 

de Morais. O sítio da antiga Cadeia 

Pública – onde se construiria o 

                                                           
71 Como é determinado na Resolução nº 126, de 09 de fevereiro de 1909, que autorizava o presidente da 
Intendência a “incluir no contato que celebrar com o Governo do Estado para a arrecadação de impostos e 
custeio dos serviços municipais, o pagamento dos juros das apólices da 2ª série no valor de 29:800$000 
emitidas para desapropriação dos prédios encravados na avenida Tavares de Lyra”. 
72 RESOLUÇÃO Nº 126, A República, Natal, 09 de fevereiro de 1909.   

Figura 20 – Espacialização das avenidas Sachet, Tavares de Lyra e Garatuba. Fonte: 
Elaboração do autor sobre o mapa do Plano de Sistematização de Henrique de Novaes para 
Natal, de 1924. Acervo HCUrb. 
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Palácio da Justiça –, da nova e do Hospital Juvino Barreto, no Monte Petrópolis, 

também passavam ao domínio estadual73. A gestão Alberto Maranhão, portanto, 

assegurava os subsídios para as reformas viárias e formais da cidade nos anos de seu 

governo. 

Uma série de redefinições viárias foi posta em marcha pela gestão Joaquim 

Manoel Teixeira de Moura em frente à Intendência durante o segundo governo de 

Alberto Maranhão. Na esteira do que apregoava o urbanismo daquele momento, a 

intenção modernizadora era a de espaços abertos – largos e travessas – e definição de 

eixos de largas avenidas sobre o traçado antigo, de característica colonial. Assim, 

abriam-se novas artérias em Cidade Alta e na Ribeira – nessa última a Avenida 

Tavares de Lyra, objeto das desapropriações acima mencionadas, que partindo 

transversalmente da Avenida Sachet, ia dar com o cais homônimo e porto natalense. 

 
Art. 2º - A nova rua aberta na “Cidade Nova” entre as avenidas 
“Oitava” e “Alberto Maranhão” e que corre paralelamente ao monte 
“Petrópolis”, denominar-se-á avenida “Joaquim Manoel” 
[prolongamento da Garatuba]. 
Art. 3º - Denominar-se-á Praça “Aquibadan”, o largo que demora no 
cruzamento das ruas “Coronel Juvino” e “Felipe Camarão”.  
Art. 4º - A rua que partindo da Praça “João Maria” corre a leste até a 
Praça “Pio X”cortando as avenidas “Rio Branco”, “13 de Maio” e rua 
“Felipe Camarão”denominar-se-á coronel “Pedro Soares”.  
Art. 5º - O trecho do bairro da Ribeira, atualmente conhecido pela 
denominação de Cais Augusto Lyra, fará parte integrante da avenida 
em projeto que medeia entre o cais de desembarque, antigo Pedro de 
Barros, e avenida “Sachet”. A nova avenida terá a denominação de 
“Avenida Tavares de Lyra” (RESOLUÇÃO Nº 118, A República, 28 de 
fevereiro de 1908, grifos nossos). 

 

Por conseguinte, foi redefinida parte do traçado viário da cidade em seus três 

bairros formalizados, Cidade Alta, Ribeira e Cidade Nova – com a abertura da Avenida 

Joaquim Manoel. Além disso, as diretrizes que dispunham as novas artérias não se 

restringiam apenas às zonas consideradas urbanas, mas também abrangiam os 

subúrbios, como a região do Alecrim. A Resolução nº 119 determinou várias novas vias 

nessa já populosa zona suburbana, entre elas, a Avenida Alexandrino de Alencar – 

que receberia linha de bonde em 1926 e que até os dias atuais é um dos mais 

importantes eixos de circulação de Natal.  

 

                                                           
73 RESOLUÇÃO (s.n.), publicada em “A República” em 11 de janeiro de 1911. 
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Art. 3º - Denominar-se-á avenida Senador José Bernardo o trecho da 
antiga estrada de rodagem que vai do Baldo até a praça “Pedro 
Américo”. 
Art. 4º - O trecho dessa mesma estrada, que vai da praça “Pedro 
Américo” até os limites do perímetro da capital terá a denominação 
de rua “General Fonseca e Silva”. 
Art. 5º - Chamar-se-á avenida “Almirante Alexandrino” a que vai do 
Refoles até fazer ângulo com a avenida Oitava (RESOLUÇÃO Nº 119, 
A República, 11 de agosto de 1908). 

 

A nova Avenida Alexandrino tornar-se-ia o novo limite Sul da área urbana 

natalense, que mais uma vez era redefinida pela Resolução nº 120. Nos dizeres da 

Intendência, o antigo limite deixava de fora do perímetro urbano “um bairro que já se 

está edificando”, restabelecendo-o para o eixo da referida avenida – cujos terrenos 

seriam aforados com rapidez impressionante e em grandes dimensões. Nessa mesma 

resolução foi renomeada a antiga estrada do Alecrim, que passou a se chamar Rua 

Coronel Estevam, em homenagem a Estevam José Barboza de Moura, responsável pela 

abertura primeira da via, que comunicou Natal com Macaíba ainda no século XIX. As 

novas grandes avenidas definidas pelas Resoluções 118 e 119 estão espacializadas 

abaixo na Figura 21. 

 

 
 

Figura 21 – Espacialização dos principais logradouros natalenses. Fonte: Elaboração do 
autor sobre o mapa do Plano de Sistematização de Henrique de Novaes para Natal, de 1924. 
Acervo HCUrb. 
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3.2) A criação do serviço de carris urbanos: os bondes e os agentes comerciais 
– Companhia Ferro Carril do Natal. 
 

Uma das mais significativas interferências na vida urbana da capital aconteceu, 

contudo, um pouco posteriormente, quando em 04 de setembro de 1908 foram 

contratados os serviços de transportes urbanos à Companhia Ferro Carril do Natal. A 

Companhia Ferro Carril, de acordo com Cascudo (1999), havia sido fundada em 

reunião no dia 29 de março desse ano, propriedade de Sociedade Anônima e cuja 

direção era presidida por nomes de destaque no contexto político-econômico potiguar 

de então. 

 
A Companhia Ferro Carril do Natal instalou-se a 29 de março de 1908 
em sessão presidida pelo Governador Alberto Maranhão. Sociedade 
anônima. A diretoria constituía-se dos srs. Romualdo Galvão, 
presidente, Aureliano Clementino de Medeiros, gerente, dr. Afonso 

Barata, tesoureiro; Conselho Fiscal, Manuel Dantas, dr. José 

Calistrato Carrilho de Vasconcelos, Francisco Gomes Vale Miranda; 
suplentes, Francisco Cascudo e Pio Barreto. Serviriam por um ano. Os 
incorporadores tinham sido Calistrato, Olímpio Tavares, João 

Crisóstomo Galvão e Ângelo Roselli, que tivera o privilégio em 1890. 
A sede da Ferro Carril era na rua Dr. Barata, esquina para a travessa 
Aureliano de Medeiros (CASCUDO, 1999, p. 309, grifos nossos). 

 

Muitos dos que compunham a diretoria da Ferro Carril ou eram/foram 

intendentes do Conselho Municipal, ou membros da oligarquia Albuquerque 

Maranhão ou então importantes comerciantes da cidade – que participavam da 

Associação Comercial do Rio Grande do Norte –, o que direcionava bem a esfera dos 

agentes investidores. Como veremos, eles se constituiriam como alguns dos maiores 

foreiros de terras urbanas de Natal nesse período da República Velha. Alguns deles 

foram presidentes da Associação Comercial da capital. Ocuparam esse cargo entre 1892 

e 1930: Fabrício Gomes Pedroza (1892-1898), Angelo Roselli (1898-1906), Romualdo 

Galvão (1908-1913), Avelino Alves Freire (1914-1916), Francisco Cascudo (1917-1926) e 

Alfredo Lira (1927-1930)74. Todos partícipes da estrutura oligárquica estabelecida na 

cidade. 

A partir de requisição feita pelo presidente da Companhia, Romualdo Galvão, 

ao Governo do Estado, estabeleciam-se os termos do contrato com a municipalidade, 

cujo privilégio deveria se estender pelo prazo de 30 anos. Romualdo Galvão havia sido 

intendente de Mossoró em duas oportunidades: de 1883 a 1886 e de 1892 a 1895 (400 

                                                           
74 Cf. MELO, Veríssimo de. Centenário da Associação Comercial do Rio Grande do Norte (1892-1992). Natal: 
Associação Comercial do Rio Grande do Norte, 1992. (Memória Histórica). 
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NOMES DE NATAL, 2000, p. 667-668). Na primeira gestão, como era entusiasta da 

causa abolicionista, libertou os escravos na cidade do Oeste potiguar – que, não 

obstante, possuía pouquíssimos, visto que sua economia não se baseava no regime 

escravocrata. Em inícios da década de 1900, transferiu seus negócios para Natal – era 

sócio da Farmácia Monteiro na capital – e se envolveu com a política ao se tornar 

presidente do Conselho da Intendência, posteriormente, deputado estadual em duas 

oportunidades e também diretor do Banco do Natal – que como já vimos, era definido 

por indicação do Governo do Estado (SOUZA, 1989). 

A organização de um serviço regular de transportes na capital era, no texto da 

Resolução nº 122, considerado de “utilidade pública” e reputadas como “razoáveis” as 

condições apresentadas pela Companhia em sua requisição, “sem ônus para o governo 

municipal”. Transcrevemos abaixo o contrato assinado entre a Intendência e a referida 

Companhia Ferro Carril para que analisemos. 

 
Art. 1º - É concedido à Companhia Ferro Carril do Natal o privilégio 
para o serviço de transporte nesta capital, mediante as seguintes 
condições: 
I – A Companhia terá privilégio exclusivo, durante 30 anos, a contar 
da data da presente lei, para explorar nesta capital e seus subúrbios o 
serviço de transportes de passageiros e mercadorias em ferro-carril, 
por meio de tração animada, a vapor ou elétrica. 
II – A Companhia gozará da isenção de todos os impostos 

municipais. 
III – A Intendência desapropriará, em benefício da Companhia e por 

conta desta, os terrenos e prédios cuja aquisição for necessária ao 
estabelecimento de suas linhas e ao desenvolvimento do tráfego. 
IV – A Intendência sempre que for pedido pela Companhia, solicitará 
a isenção de direitos aduaneiros, concedida pela União, do material 
que for importado para o serviço de transportes. 
V – A Companhia obriga-se: 
a) A fazer, pelo menos, doze viagens redondas por dia, em carros de 

passageiros, submetendo sempre à aprovação prévia da 
Intendência as respectivas tabelas de preços e horários; 

b) A fazer à sua custa todos os serviços e reparos que forem 
necessários nas ruas e praças da cidade, em consequência do 
assentamento e conservação do tráfego de suas linhas, as quais não 
poderão ser estabelecidas nem modificadas sem prévio 
conhecimento e aprovação da Intendência; 

c) A trazer sempre em perfeito estado de conservação e segurança 
todo o material rodante e linhas; 

d) A inaugurar dentro do corrente ano, o tráfego da primeira seção 
de suas linhas entre o cais “Tavares de Lyra” à praça “Pio X”; 

VI – Pela violação do disposto em cada uma das letras do número V, a 
Companhia incorrerá na multa de 50$000 a 100$000, e o duplo na 
reincidência, que lhe será imposta pelo presidente do Governo 
Municipal, em recurso para a Intendência. 
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VII – A Companhia, depois de inaugurado o tráfego da primeira seção 
poderá transferir o presente contrato, mediante aquiescência da 
Intendência. 
VIII – A Companhia só poderá perder o privilégio, por 
impossibilidade do tráfego, devidamente provada, ou liquidação 
judicial. 
Art. 2º - Fica o presidente da Intendência autorizado a assinar o 
contrato, que foi lavrado para a execução da presente lei, o qual será 
isento de todas as taxas e impostos municipais (RESOLUÇÃO Nº 122, 
A República, Natal, 04 de setembro de 1908, grifos nossos). 

 

Como se pode perceber no excerto acima transcrito, os privilégios que 

garantiam o contrato com a Intendência por parte da Companhia Ferro Carril eram 

muitos. Enquanto que se via obrigada a terminar um trecho de ferro-carril – 

compreendido entre a Avenida Tavares de Lyra, na Ribeira, e a Praça Pio X75, na 

Cidade Alta (Figura 22) – a Intendência era responsabilizada pela isenção de impostos 

municipais, pela desapropriação e aquisição de prédios e até mesmo pela intervenção 

junto ao Governo da União requisitando isenção de impostos aduaneiros de 

importação de material rodante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 A Praça Pio X corresponde ao largo onde hoje se localiza a Catedral Metropolitana do Natal, em frente 
ao antigo “Grande Ponto”, cruzamento das avenidas João Pessoa e Deodoro da Fonseca, um dos mais 
movimentados da cidade de então. 

Figura 22 – Trecho de linha de bonde que deveria ser construído pela Cia. Ferro Carril como 
estabelecido por contrato (Linha amarela). Fonte: Elaboração do autor sobre o mapa do 
Plano de Sistematização de Henrique de Novaes para Natal, de 1924. Acervo HCUrb. 
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Portanto, os benefícios garantidos eram numerosos. Quais interesses 

permeavam o estabelecimento de um serviço de bondes puxados à tração animal, onde 

já se previa a tração elétrica, numa cidade pouco populosa com menos de 20 mil 

habitantes? Defendemos a hipótese que eram dois os principais motivos: a articulação 

de áreas longínquas ao centro como a Avenida Oitava – Hermes da Fonseca – já 

ocupada pelos membros da elite oligárquica – Alberto Maranhão, Pedro Velho (já 

falecido), Romualdo Galvão76, entre outros – e a valorização de terrenos que se 

tornavam acessíveis no trajeto. O posterior prolongamento até os limites de Cidade 

Nova já se apresentava delineado, partindo da Praça Pio X pela Rua Jundiaí até a 

Hermes da Fonseca (Avenida Oitava), o que seria implementado ainda em 1908 

(Figura 23). 

 

 

 

Anteriormente à assinatura do contrato com a Companhia Ferro Carril – 

celebrado em 04 de setembro de 1908 –, os trabalhos de implantação da linha de bonde 

já estavam em andamento. A construção do ferro-carril era notícia nas páginas de “A 

República” em junho do mesmo ano. Os burros que serviriam como tração animal às 

linhas já haviam sido comprados e o assentamento dos trilhos progredia. 

 

                                                           
76 Possuíam propriedades na Avenida Oitava, depois Hermes da Fonseca. Romualdo Galvão, onde hoje é 
situado o colégio Maria Auxiliadora, Pedro Velho, o sítio “Solidão” e Alberto Maranhão, onde hoje é o 
Aero-Clube de Natal. 

Figura 23 – Espacialização das linhas de bonde construídas em 1908. Fonte: Elaboração do 
autor sobre o mapa do Plano de Sistematização de Henrique de Novaes para Natal, de 1924. 
Acervo HCUrb. 
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Prosseguem com toda atividade os serviços para o assentamento de 
trilhos da primeira linha de bondes, que, ao que ouvimos, será 
inaugurada por todo o mês de setembro vindouro [...]. O engenheiro 
Sá Barreto, comissionado para efetuar em Belém do Pará a compra do 
material rodante, telegrafou ao coronel Romualdo Galvão, operoso 
diretor do Ferro-Carril, comunicando já haver começado a embalagem 
do material, devendo embarcar brevemente para esta cidade. [...]. 
Ouvimos que a companhia teve igualmente comunicação do 
engenheiro Sá Barreto de haver-se encontrado ali burros do Prata a 
250$ cada um (FERRO-CARRIL, A República, Natal, 17 de Junho de 
1908). 

 

A assinatura do contrato, destarte, foi uma formalização de um processo que já 

estava em curso. A compra do material rodante – carros e animais – foi realizada à 

cidade de Belém, que já havia eletrificado suas linhas. O serviço de bondes foi 

inaugurado no dia 07 de setembro de 1908, pelo governador Alberto Maranhão, sendo 

comemorado pelos periódicos em circulação à época como um importante 

melhoramento, imprescindível ao desenvolvimento da cidade.  

 

 

 

 

 

Essa primeira linha percorria um trajeto entre a Ribeira e a Cidade Alta: partia 

da rua Dr. Barata, passava em frente à estação da Great Western, na Praça Augusto 

Severo, e subia a Avenida Junqueira Aires, margeando a Ulisses Caldas e passando 

pela Praça André de Albuquerque, terminando na Praça João Maria – depois se 

prolongando pelas ruas Pedro Soares (atual João Pessoa), cruzando a Rio Branco e 

Figura 24 – O bonde à tração animal descendo a Junqueira Aires. 

Fonte: MIRANDA, João Maurício Fernandes de. Natal foto-gráfico: 

do passado ao presente. Brasília: Senado Federal, 2014. 
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tangenciando a Praça Pio X, pela Rua Jundiaí, se estendendo depois à Avenida Hermes 

da Fonseca. 

 
 
3.3) A abertura de novas vias em Cidade Nova e Alecrim e a dinamização do 
processo construtivo de edificações. 
 

Concomitantemente à inauguração do serviço de bondes de Natal, novas ruas 

tinham a demarcação autorizada pelas resoluções municipais do subúrbio do Alecrim, 

que já era denominado pela Resolução nº 124 como “novo bairro suburbano” – a ser 

oficializado em 1911. Por ela definia-se a Avenida Um, que interligaria a Coronel 

Estevam à Avenida Oitava, realizando parte da conexão entre Alecrim e Cidade Nova 

(RESOLUÇÃO Nº 124, A República, Natal, 29 de dezembro de 1908). Aos principais 

logradouros da cidade foi instituída uma série de prescrições urbanísticas e estéticas 

em março de 1909 (Resolução nº 128). As propriedades sitas nessas ruas, avenidas e 

praças deveriam ser guarnecidas de passeio construído ou de cantaria de pedra ou de 

cimento, formando uma “superfície contínua” e guardando uma largura uniforme de 

1,80m e altura de 0,25m.  

Os prédios deveriam contar com “canos de escoamento” para as águas pluviais 

dos telhados, que seriam “rematados com plat-bandas”. À situação higiênica das 

edificações era imposta a necessidade de construção de fossas sépticas para as águas 

servidas – à rua, deveriam apenas se destinar as águas pluviais. Além disso, eram 

definidos gabaritos para edifícios de um, dois ou três pavimentos, bem como, a largura 

de portas e janelas e suas respectivas alturas. As composições das fachadas que seriam 

analisadas pela Intendência, poderiam seguir estilos diversos, conquanto que fossem 

assinadas por profissional qualificado.  

No Artigo 15º a Resolução nº 128 também determinava que receberiam 20 anos 

de redução de 50% das taxas e impostos municipais aqueles que construíssem prédios 

que seguissem as normas estabelecidas para os passeios, higiene e composição de 

fachadas. Os logradouros abrangidos por essas novas diretrizes são listados no artigo 

primeiro da referida resolução. 

 
Art. 1º - As construções e reconstruções de prédios nas avenidas Rio 
Branco, Tavares de Lyra e Sachet, nas praças Augusto Severo, André 
de Albuquerque e Padre João Maria, bem como, das ruas Frei 
Miguelinho, Dr. Barata, Comércio, Chile, São Tomé, Vigario 
Bartolomeu, 21 de Março, Coronel Pedro Soares, Conceição, Junqueira 
Aires e Ulisses Caldas ficam sujeitas ao perímetro e nivelamento que 
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determinar a Intendência, antes de começar a obra (RESOLUÇÃO Nº 
128, A República, Natal, 17 de março de 1909). 

 

Como visto, entre os principais logradouros da cidade de então, listados pela 

Intendência, encontravam-se aqueles que haviam recebido grandes investimentos dos 

governos Municipal e Estadual anteriormente, entre eles, a linha do bonde – Praça 

Augusto Severo, Rio Branco, Junqueira Aires, Coronel Pedro Soares, Praça João Maria, 

Tavares de Lyra e Sachet – assim como as principais artérias comerciais que já estavam 

definidas desde fins do século XIX – Comércio, Dr. Barata e Chile, todas no bairro da 

Ribeira.  

As determinações viárias e construtivas seriam logo depois estendidas ao bairro 

Cidade Nova. Descrito como um dos mais “pitorescos e aprazíveis” da capital, o 

bairro, que contava com uma situação topográfica que facilitava o traçado regular 

imposto às largas ruas e avenida alinhadas, deveria primar por edificações que fossem 

condizentes com o perímetro urbano e que primassem pelas exigências de “bom gosto 

e elegância”. 

 
Art. 1º - Os prédios que forem construídos ou reconstruídos no bairro 
Cidade Nova, deverão obedecer às condições exigidas nos art. 8º e 
seguintes da resolução nº 128 de 15 corrente [aqueles que discorriam 
sobre as prescrições arquitetônicas]. 
Art. 2º - São isentos de pagamentos de impostos de décima urbana e 
a da taxa sanitária, os que forem construídos dentro de dois anos a 
contar desta data. 
Art. 3º - Fica assegurado a cada um dos dez primeiros proprietários 
que edificarem naquele bairro o auxílio de quinhentos mil réis, pago 

pelos cofres do município, em duas prestações; a primeira quando o 
prédio receber a cobertura e a segunda quando estiver exteriormente 
revestido (RESOLUÇÃO Nº 129, A República, Natal, 29 de março de 
1909, grifos nossos). 

 

Assim sendo, vemos que novamente restringe-se, por meios de medidas 

regulativas, a ocupação de Cidade Nova a uma classe mais alta, capaz de adotar os 

novos requerimentos normativos urbanísticos. Entretanto, o que mais se destaca nessa 

nova determinação é a estipulação de uma ajuda de custo de quinhentos mil réis para 

aqueles que edificassem no bairro. A justificativa para tal disposição era, no texto da 

Intendência, o fato de que “o poder municipal não pode ser indiferente ao 

desenvolvimento da edificação nas cidades, máxime numa capital como esta onde a 

construção de casas não está na razão direta do aumento da população” (Ibidem).  
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Por conseguinte, era dever da Intendência incrementar a construção de novos 

edifícios na capital e para que esses seguissem os “preceitos arquitetônicos”, além das 

“indispensáveis condições de higiene” era importante a atenuação das “leis e encargos 

que as leis municipais impõem aos proprietários de prédios”. O que é irônico é o fato 

de que a demanda por edifícios habitacionais não ocorria nesse momento em Natal em 

Cidade Nova, mas sim nos subúrbios que recebiam levas de migrantes – Alecrim e 

Rocas.  

A sede da Intendência se situaria em importante ponto da malha viária da 

cidade, no cruzamento das ruas Vigário Bartolomeu e Ulisses Caldas, onde passava a 

linha de bonde. Foi contratado o aluguel de prédio do patrimônio municipal ao 

Coronel João Crisóstomo Galvão num período de 05 anos (RESOLUÇÃO Nº 135, A 

República, Natal, 26 de agosto de 1909). Essa localização é até hoje ocupada pela sede da 

Prefeitura Municipal. O prédio alugado a Crisóstomo Galvão era um casarão colonial 

que foi substituído em 1922 pelo atual Palácio Felipe Camarão77, inaugurado no 

centenário da independência do Brasil em conjunto com a reforma do largo frontal, que 

passava a ser denominado Praça Sete de Setembro78 (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Cf. Sítio eletrônico da Prefeitura do Natal – http://www.natal.rn.gov.br. Acesso: 08 de novembro de 
2016. 
78 O largo e sua denominação de Praça Sete de Setembro são outorgados pela Resolução nº 177, publicada 
em “A República” no dia 28 de março de 1914. Sua ocupação demandou a desapropriação do quarteirão nº 
28 da Cidade Alta e a demolição dos edifícios que o ocupavam. 

Figura 25 – A sede da Intendência e da Prefeitura (1922). Fonte: Natal Ontem e Hoje 
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Os incentivos à construção de novas edificações em Cidade Nova – como os 

quinhentos mil réis de ajuda de custo providos pela Intendência e o desconto de 50% 

no pagamento dos tributos municipais – são revogados na Resolução nº 139, de 25 de 

julho de 1910. Entretanto, essa revogação não abrangia os proprietários que já haviam 

sido beneficiados pela medida até a referida data. Ou seja, aqueles que já haviam 

recebido o crédito para suas respectivas construções. Nesse bairro, novas vias eram 

delimitadas em 1911. Primeiramente, a Avenida Oitava passava a ser Hermes da 

Fonseca. Os logradouros que interligavam, respectivamente, Hermes da Fonseca a 

Prudente de Morais e desta à Afonso Pena – avenidas Décima e Nona – passavam a ser 

designadas por Alberto Maranhão e Moreira Brandão – lembrando que a antiga 

Alberto Maranhão, em 1911, passava a se chamar Nilo Peçanha. O abastecimento da 

cidade também era ampliado nesse ano, quando foi autorizado o presidente da 

Intendência a contratar construção e exploração de cinco novos mercados no perímetro 

da capital, a situarem-se na Ribeira (dois), Passo da Pátria, Cidade Nova e Alecrim79. 

No subúrbio alecrinense delimitava-se uma nova artéria: a Avenida Comandante 

Silvio Pelico80 (Figura 26).  

 

 
 

 

                                                           
79 Resolução sem número (ARRAIS et. al, 2012, p. 255). Publicada em “A República”, 17 de abril de 1911. 
80 Resolução sem número (ARRAIS et. al, 2012, p. 258).  Publicada em “A República”, 06 de junho de 1911.                                                                      

Figura 26 – Espacialização das avenidas acrescidas à malha viária natalense: Alberto 
Maranhão (Verde), Moreira Brandão (Vermelho), Nilo Peçanha (Roxo) e Silvio Pelico (Azul). 
Fonte: Elaboração do autor sobre o mapa do Plano de Sistematização de Henrique de 
Novaes para Natal, de 1924. Acervo HCUrb. 
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3.4) A popularização da eletricidade como força motriz e sua contribuição à 
intensificação do processo de suburbanização. 
 

 

Antes de iniciar a discussão sobre o processo de ampliação e de eletrificação do 

sistema de bondes em Natal – bem como a implantação da eletricidade como força 

motriz na capital –, é válido fazer uma breve introdução à sistemática de popularização 

dessas novas técnicas no contexto internacional. Isso porque, a eletricidade, enquanto 

força motriz dos transportes, teve um forte impacto nos ritmos de deslocamento 

humano no interior da cidade. Permitiu, dessa maneira, um estreitamento dos 

vínculos, um maior potencial de acessibilidade, facilitando a suburbanização do 

crescimento ocupacional. 

Como discutido por Berman (1986), a busca pela modernidade81 e pelo 

progresso82 – conceito associado ao ideal moderno e muito difundido nos discursos 

políticos e intelectuais do contexto brasileiro – direcionaram nesse período de transição 

entre séculos as intervenções sobre as cidades. Tais práticas – o processo de 

modernização – procuravam refletir o momento de novas relações travadas no âmbito 

político e econômico – frutos do iluminismo-positivismo e da tríade industrialização-

urbanização-capitalismo – e, por isso, resultaram na reformulação de antigos códigos 

em detrimento de outros.  

As inovações tecnológicas, provindas do avanço técnico-científico da Segunda 

Revolução Industrial, tais como a energia elétrica, os bondes, a estrada de ferro e, em 

um momento posterior, os automóveis, geraram uma demanda por novos espaços 

urbanos, públicos e privados, novos equipamentos – estações de trem, edifícios 

corporativos – e uma nova morfologia urbana, com um traçado destinado a atender os 

fluxos dos novos meios de transporte. Essas mudanças acarretariam em sensíveis 

alterações nos símbolos e na paisagem da cidade. 

 
Se nos adiantarmos cerca de um século, para tentar identificar os 
timbres e ritmos peculiares da modernidade do século XIX, a primeira 
coisa que observaremos será a nova paisagem, altamente 

                                                           
81 Para Gildo Magalhães a noção de que “cada sistema traz em si os elementos que gerarão novos conflitos, 
em um processo dialético, traduz a essência da qualidade do que se convenciona chamar de moderno, e a 
superação incessante desta condição é o fenômeno da modernização” (2000, p. 24, grifos do autor). 
82 Para Magalhães (2000) a explicação epistemológica para a ideia de progresso está associada a teorias 
científicas como a de K. Hübner em sua “Crítica da razão científica” (1993) onde este é entendido como 
uma harmonização de conjuntos que se interpõe: “conflitos seguidos de harmonizações” ou “superposição 
do novo com o velho”. 
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desenvolvida, diferenciada e dinâmica, na qual tem lugar a 
experiência moderna. Trata-se de uma paisagem de engenhos a vapor, 
fábricas automatizadas, ferrovias, amplas novas zonas industriais; 
prolíficas cidades que cresceram do dia para a noite, quase sempre 
com aterradoras consequências para o ser humano; jornais diários, 
telégrafos, telefones e outros instrumentos de mídia, que se 
comunicam em escala cada vez maior; Estados nacionais cada vez 
mais fortes e conglomerados multinacionais de capital; movimentos 
sociais de massa, [...] (BERMAN, 1986, p. 18). 

 

Nos sistemas de transporte, as inovações derivadas do processo de 

modernização influíram, sobretudo, na inserção de novas tecnologias de força motriz 

como a eletricidade que também revolucionava a capacidade de produção do setor 

industrial. A implantação da força elétrica modificaria abruptamente as distâncias e 

tempos de locomoção e, destarte, alteraria a forma das cidades desse período – bem 

como as consciências e sensibilidades. A eletricidade se mostrou muito conveniente, a 

partir de fins do XIX, por suas características de transmissibilidade – vencia longas 

distâncias e com poucas perdas – e flexibilidade – facilmente conversível em outras 

formas de energia como força motriz, calor e luz (MAGALHÃES, 2000, p. 31). Essa 

condição fez com que as indústrias norte-americanas e europeias, entre 1910 e 1914, 

logo se convertessem à eletricidade, o que no “Brasil começou-se mais ou menos à 

mesma época, com a indústria localmente mais significativa: a têxtil” (Ibidem, p. 31). 

 
Entre meados e final do século XIX ocorreu o que se costuma chamar 
de Segunda Revolução Industrial, caracterizada pela aplicação da 
ciência em processos industriais (a junção do laboratório com a 
fábrica). São introduzidas novas fontes de energia – notadamente o 
petróleo e a eletricidade – e, em consequência, surgem novos ramos 
industriais, como a siderurgia, a química industrial (especialmente a 
química orgânica) e a eletrotécnica [...]. Dessas, certamente são a 
indústria química e a elétrica que darão feição aos nossos “tempos 
modernos”, prenunciados nos romances de Júlio Verne (Ibidem, p. 
29). 

 

Como corolário também da Segunda Revolução Industrial, Magalhães (2000, p. 

31) afirma que grandes empresas foram criadas, em concomitância com a 

“concentração em grandes aglomerados urbanos”. Além disso, a evolução técnico-

científica permitiu que houvesse uma queda na mortalidade, “graças aos progressos na 

higiene e na medicina”, transformando também as áreas rurais graças à mecanização 

na agricultura.  

As cidades cresciam com veemência, estimuladas por esses fatores e pelo êxodo 

rural, advento da industrialização. A partir desse contexto o autor afirma que foram 
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formados grandes conglomerados empresariais que exploraram a implantação e a 

gestão das redes de tecnologia no ambiente regional e intraurbano. 

 
Com a finalidade de restringir ou suprimir a livre concorrência, 
apareceram as associações inter-empresariais, como cartéis, trustes, 
sindicatos e conglomerados. Para-complementarmente, grande parte 
das empresas adotou a forma de sociedades anônimas de capital 
aberto (como seria a Light no Brasil), mecanismo fundamental para a 
expansão capitalista. O capitalismo industrial começou a ser 
suplantado em importância pelo capitalismo financeiro e um dos 
ramos principais de investimento dessa nova forma de ação capitalista 
foi o dos serviços públicos [...] (Ibidem, p. 30). 

 

A tendência à suburbanização em Londres se materializava a partir de 1899, 

quando o Conselho do Condado – equivalente às intendências ou prefeituras 

municipais brasileiras – comprou terras ao sul da cidade, cuja urbanização foi 

viabilizada por meio da “eletrificação dos bondes que o LCC83 adquirira de interesses 

privados poucos anos antes” (HALL, 2007, p. 59). Concomitantemente, outros 

subúrbios da cidade cresciam relacionados a outros modais de transporte, como as 

ferrovias, no caso da localidade de Old Oak, conjunto que cresce nas imediações da 

estação da Central London Railway a partir de 1913. 

Em Nova York, os subúrbios já haviam sido planejados em concordância com 

as estações ferroviárias desde o século XIX. Posteriormente, prevaleceria a lógica das 

linhas de bonde e, consolidando o processo, o advento do automóvel que se 

disseminou durante a década de 1920, também no Brasil. Os empreendedores privados 

– como Charles Tyson Yerkes, atuante no desenvolvimento suburbano de Chicago e 

depois Londres – logo atentaram para a importância da instalação de linhas de trens e 

bondes para a viabilização de seus investimentos: os subúrbios se desenvolveriam em 

torno delas. 

A suburbanização em Londres ganhou forte ímpeto a partir de 1912 com a 

consolidação do grupo Underground que absorveu companhias ferroviárias – como a 

Southern London Railway e a London and North Eastern – bem como companhias de 

ônibus – London General Omnibus Company (Ibidem). Dessa forma, o Underground, 

possibilitava a integração entre diferentes modais de transporte, monopolizando o 

sistema e barateando as passagens, ampliando, destarte, os seus negócios.  

Em contrapartida, em Nova York, a configuração suburbana não privilegiava as 

classes menos abastadas – embora em Londres também não houvesse um privilégio 

                                                           
83 Sigla em inglês para Conselho do Condado de Londres (London County Council). 
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exclusivo das mesmas –, era antes de tudo, fonte de investimento a partir da 

valorização imobiliária. Dessa forma, nessa cidade foram elaboradas legislações 

urbanísticas, na forma do estabelecimento do zoning, que permitia a cristalização de 

padrões arquitetônicos e urbanos que mantivessem os preços dos imóveis dos 

investidores e proprietários privados.  

Estratégias semelhantes também seriam introduzidas na cidade brasileira da 

aurora do século XX. Embora o crescimento de Natal fosse norteado não pela lógica do 

capital industrial, mas do mercantil, o processo de centralização das estruturas de 

escoamento das produções de matéria-prima (ferrovias e porto), assim como, das 

estruturas administrativas e públicas, refletia-se no início do espraiamento intraurbano 

com a disposição de novas infraestruturas de transporte. Essa modernização latente, 

buscada a “ferro e fogo” pelas elites brasileiras estava intrinsecamente vinculada à 

posse da terra urbana, que se tornou investimento seguro e lucrativo. Os itens a seguir 

visam discutir a evolução do processo de eletrificação do transporte e da 

suburbanização das concentrações fundiárias em Natal. 

 

 
 
 
3.5) A eletrificação do sistema de bondes na capital potiguar: prolongamento 
das linhas e dinamização do serviço 
 

No ano de 1911, o serviço de bondes da capital sofreu novo impulso com a 

eletrificação das linhas. A Empresa de Melhoramentos de Natal – dos sócios Domingos 

de Barros e Vale Miranda – era a nova concessionária do serviço de transporte, assim 

como de geração da energia elétrica, em detrimento da anterior Companhia Ferro 

Carril. O contrato havia sido assinado com o Governo do Estado e não com a 

Intendência como no caso anterior. O bonde era retratado pelos periódicos locais como 

o mecanismo propagador do progresso nas ruas e avenidas da capital, que já anteviam 

a ampliação dos serviços de bondes elétricos na Cidade Nova.  

 
Assim, embalados por essas formosas perspectivas, chegamos à 
Avenida Rio Branco. [...]. Mas a tarde estava tão bela que não pude 
fugir no desejo de ver a Cidade Nova, esse novo bairro de nossa terra 
que será, com os bondes, um dos pontos prediletos da sociedade chic 
da nossa pequena urbs. Como vai ser linda a nossa Natal! (A 
REPÚBLICA, 12 de janeiro de 1911, p. 01, grifos do autor). 
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Em março de 1911, dois meses após a instalação inicial do bonde elétrico, mais 

material rodante e trilhos para serem assentados chegavam ao porto de Natal. O 

ancoradouro Martha I aportou na cidade carregando o material a ser empregado nas 

obras do transporte urbano – 1.500 toneladas e 5 km de trilhos para bondes. A compra 

do material ocasionou diversas discussões acerca dos gastos nas obras. O periódico 

“Diário do Natal”, oposicionista, criticou o uso do montante adquirido por empréstimo 

estrangeiro por parte do Estado para custear as obras e também o fato de que os 

empreiteiros Domingos Barros e Vale Miranda não pagaram a devida caução ao 

governo pelo empréstimo realizado.  

Nesse período, as obras da Usina Elétrica do Oitizeiro84 (Figura 27) também se 

encontravam a todo vapor. O movimento constante de operários e a contratação de 

mão-de-obra especializada estrangeira, em sua maioria de engenheiros e técnicos, 

especialistas na montagem das máquinas, demonstravam o desenvolvimento das obras 

(A República, 25 de março de 1911). No Expediente do Governo do Estado publicado 

nos periódicos locais de então se pode ler os seguintes ofícios: 

 
 
Ao Sr. Inspetor da Alfândega: [...] Peço que vos digneis de permitir o 
despacho livre de direitos de acordo com arq. 27 alinear XIII da lei nº 
2321 de 30 de dezembro de 1910, do material constante da relação 
junta, destinado à construção e fundação de uma usina elétrica para o 
desenvolvimento de força para o serviço de iluminação e viação desta 
capital, executado administrativamente. [...]. A execução e exploração 
dos serviços de iluminação e bondes elétricos, abastecimento d'água 
e de esgotos desta capital foram contratados pelo Governo do Estado 

com os Srs. Valle Miranda e Domingos Barros, contrato que foi 
publicado e que parece tipo começo de execução (DIÁRIO DO 
NATAL, 04 de abril de 1911, grifos nossos). 

 

A acusação feita pelo periódico da oposição em relação aos termos de 

empréstimo e contratação das obras foi veementemente rebatida por “A República”, 

afirmando que a isenção de direitos, concedida pela Lei nº 2321 de dezembro de 1910 

sobre o material adquirido na Alemanha pelos Srs. Barros e Miranda foi assegurada 

pelo fato da compra ter sido efetuada pelos concessionários como representantes da 

comissão do governo. Além disso, “A República” afirmou que o material já vinha 

consignado ao Governo, uma vez que as obras são do Estado85, sendo a firma Valle & 

                                                           
84 Usina de fornecimento da energia elétrica para a cidade e para os serviços de iluminação pública e de 
força motriz aos bondes. Situava-se nas proximidades do Baldo. Em seu sítio, localiza-se atualmente a sede 
da COSERN em Natal.  
85 A REPÚBLICA, Natal, 05 de abril de 1911. 
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Miranda “apenas a contratante do edital”, semelhantemente ao que teria ocorrido no 

caso da Estrada de Ferro Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em maio de 1911, o edifício da Usina do Oitizeiro já se encontrava pronto, feito 

todo em estrutura metálica. Além disso, a terça parte do circuito central dos bondes já 

havia sido assentada, bem como, montado o primeiro tramway. Os trabalhos de 

assentamento dos trilhos ocasionavam diversos inconvenientes, especialmente em 

relação à remoção do calçamento, como pode ser constatado por meio das frequentes 

reclamações dos moradores, caso da Avenida Sachet, e das irregularidades deixadas 

após a passagem dos trilhos86. 

A discussão entre as partes – situação e oposição – em relação à real 

necessidade da implementação dos novos melhoramentos foi premente entre os 

referidos periódicos. Enquanto que “A República” defendia a necessidade da 

implantação dos serviços, o “Diário do Natal” considerava necessárias as obras de 

abastecimento e esgotamento sanitário, afirmando que a iluminação elétrica e os 

bondes poderiam ter sido instalados em momento de maior prosperidade econômica 

                                                           
86 A REPÚBLICA, Natal, 24 de maio de 1911. 

Figura 27 – Região do Oitizeiro nas proximidades do Riacho do Baldo. 
Fonte: MIRANDA, 2014. 

 



131 
 

para o Governo87. Essas obras segundo o “Diário” seriam uma maneira de angariar 

“votos em final de mandato”. 

 

[...] Para justificar que o Diário se manifestou contrário aos 
melhoramentos dos esgotos e abastecimento d'água, o “órgão” da 
oligarquia citou a seguinte frase que diz termos empregado em um 
dos nossos artigos analisando, os contratos feitos pelo Dr. Alberto: 
Natal não está ainda em condições de ter luz e bondes elétricos. [...] 
Que é que tem esta proposição com os projetados serviços de esgotos 
e abastecimento d'água a esta capital? Com relação a estes serviços 
nós dissemos que eles eram necessários, indispensáveis e que urgiam 
ser feitos mesmo com algum sacrifício por parte do estado. [...] 
Quanto à luz e bondes elétricos dissemos que Natal não estava 
ainda em condições de tê-los e dissemos uma verdade. Cidade 
pequena, pobre, mal edificada com ruas esburacadas e de casebres 
ordinários era uma extravagância iluminá-la à luz elétrica, tanto 
mais já se tendo um serviço de iluminação a acetileno montado e 
funcionando regularmente. [...] O mesmo dissemos quanto ao bonde, 
acrescentando que o movimento da cidade era muito pequeno e pois 
não havia ainda necessidade de bondes elétricos, melhoramento que 
podia ser adiado perfeitamente para quando o estado estivesse em 
condições mais prósperas. [...] É mentira que tenhamos feito o elogio 
da tração animal e da luz de azeite de carrapato. [...] Felizmente, o que 
o “órgão das favas contadas” diz contra nós ninguém acredita 
(TRISTE SITUAÇÃO, Diário de Natal, 10 de agosto de 1911, grifos 
nossos). 

 

As obras são oficialmente inauguradas no dia 03 de outubro de 1911. Os 

serviços, entretanto, se limitaram apenas ao tráfego entre Cidade Alta e Ribeira88. 

Apesar disso, a dinâmica imposta pelos “elétricos” imprimiu um novo ritmo à capital, 

no tocante ao tempo de deslocamento e nas vantagens técnicas, como por exemplo, na 

subida da Avenida Junqueira Aires89. Nesse momento três inaugurações aconteceram: 

a da usina de energia, do bonde elétrico e da iluminação elétrica pública. Além da 

realização das obras, o novo edifício-sede da Empresa de Melhoramentos de Natal – 

assim como o prédio da estação telefônica – tem a sua construção iniciada na Avenida 

Tavares de Lyra –, portanto, em terrenos de propriedade do Estado.  

Ainda em 1911, a extensão do circuito inicial foi realizada. Inicialmente, 

inaugurou-se a linha até o Alecrim, o novo bairro oficializado pela Intendência 

Municipal (Figura 28). Esses constantes investimentos em tornar o Alecrim mais 

                                                           
87 Que havia comprometido montantes significativos do seu orçamento no setor de Obras Públicas da 
capital. 
88 EMPRESA DE MELHORAMENTOS, Diário do Natal, Natal, 03 de novembro de 1911. 
89 Partindo da Praça Augusto Severo, na Ribeira e nova porta de entrada da cidade, e indo até a Praça Sete 
de Setembro onde se localiza o Palácio Potengi, antiga sede do Governo do Estado, hoje Palácio da Cultura 
(A REPÚBLICA, 03 de fevereiro de 1911). 
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acessível, decorrentes tanto do interesse fundiário, quanto do notável crescimento do 

arrabalde, resultaram na criação do bairro por meio de Resolução nº 151 do Governo 

Municipal, publicada em 24 de outubro de 1911. O novo bairro, desmembrado da 

Cidade Alta, tinha um perímetro definido ao norte por uma linha que se prolongava 

do eixo da Rua Ceará-Mirim pelo Baldo até o rio Potengi, ao leste pelo eixo que partia 

de Areia Preta e Hermes da Fonseca até a Avenida Sul – que se tratava da atual 

Avenida Alexandrino de Alencar (depois a mesma denominação parece designar a 

Bernardo Vieira) – que seria o seu limite na direção Sul, e a Oeste pelo rio Potengi até o 

“ribeiro que banha o sítio denominado Oitizeiro”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa nova delimitação abrangia uma grande área de expansão urbana – embora 

parte dela já fosse ocupada –, onde futuramente se desenvolveria o arrabalde de Lagoa 

Seca – contido nesse perímetro – e que teria seu crescimento incentivado pela 

Figura 28 – Espacialização dos limites dos bairros de Natal incluindo o Alecrim. Fonte: 
Elaboração do autor sobre o mapa de Arruamento de Natal, de abril de 2005. Acervo 
SEMURB.  
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construção da linha de bonde na Alexandrino de Alencar no ano de 1926. Os bondes 

elétricos eram previstos para trafegarem pela referida avenida desde 1914 e eram 

mencionados na legislação municipal como elementos que “obedecendo a 

conveniência e interesse públicos, acentuará a divisão natural da área urbana e 

suburbana”90.  

Portanto, os limites territoriais acrescidos incluíam o Alecrim no perímetro de 

área urbana, o que implicava no fato de que a partir de 1911 seus aforamentos 

deveriam seguir as prerrogativas estipuladas para essa zona. Destarte, enquanto que 

para os terrenos suburbanos a legitimidade da posse era garantida somente pelo 

cercamento e cultivo dos lotes, aos terrenos urbanos era obrigatória a edificação em 

prazo determinado pela legislação municipal – desde a Resolução nº 92, de 1904, e 

ratificado pela de nº 155 de janeiro de 1912. 

Além da linha ao Alecrim, descrito corriqueiramente como “populoso 

arrabalde”, paulatinamente novas solicitações para expansão das linhas são 

reivindicadas. As reivindicações foram atendidas quando, ainda em 1911, a linha de 

bondes da Cidade Nova foi prolongada na Avenida Hermes da Fonseca, até a 

residência do então Governador Alberto Maranhão, e, posteriormente, sede do Aero-

Clube. Os carros elétricos – em número de oito – supriam inicialmente as necessidades 

de deslocamento da população natalense91 e a sua circulação modificou 

significativamente a dinâmica urbana, especialmente por integrar populações que 

residiam em áreas consideradas “suburbanas”, como o Alecrim, distantes do centro da 

cidade. 

 
Podemos proclamar bem alto, que apesar do resumido capital e do 
curto prazo de montagem, a eletrificação de Natal é de primeira 
ordem [...]. Isto, que é dito quanto ao edifício, oficinas e geradores 
elétricos e mecânicos, continua a ser uma verdade em relação à linha 
férrea e rede distribuidora de energia. Os carros, cujo número é fixado 
em 08 pelo contrato, já estão em tráfego com exceção do quinto 
automotor, que precisou de uma grande alteração, mas que na 
primeira quinzena de fevereiro entrará em serviço. [...] Além destes 08 
carros e, portanto, fora do nosso contrato, já fizemos a encomenda de 
mais três outros, que deverão entrar em serviço até meados deste ano. 
O horário atual cumprido exatamente permite um intervalo de 12 a 13 
minutos de um bonde a outro, salvo nas poucas ocasiões em que sai 
do circuito o carro do Alecrim, e isto enquanto não entrar em função o 
quinto automotor. Resultará de horário um trafego de 132 viagens de 

ida e volta a uma velocidade útil de 11 quilômetros, que não convém 

                                                           
90 RESOLUÇÃO Nº 183, A República, Natal, 28 de outubro de 1914. 
91 Mais adiante veremos que a estagnação no investimento em novos carros e a degradação dos antigos – 

muitos tirados de circulação – alterariam essa condição drasticamente. 
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ser excedida para segurança da população, pelo menos dentro das 
ruas (A REPÚBLICA, Natal, 16 de janeiro de 1912, p. 02, grifos 
nossos). 

 

Em maio de 1912 foi dissolvida a sociedade entre Domingos Barros e Vale 

Miranda. Segundo a nota, todo o ativo e o passivo passavam a ser de responsabilidade 

única de Francisco Gomes Vale Miranda92. No dia 05 de agosto de 1912 foi inaugurada 

a linha de bonde elétrico até o Monte Petrópolis pela Empresa de Melhoramentos. A 

viagem inaugural contou com a presença do Governador do Estado e outras 

autoridades, que ao chegarem ao destino visitaram o Hospital Juvino Barreto. Com 

essa linha, a futura residência do governador Ferreira Chaves, que sucederia 

Maranhão, – a Vila Cincinato na Praça Pedro Velho – também passou a ser servida 

pelos bondes. A importância desses veículos nos discursos dos periódicos se tornava 

cada vez mais relacionada ao direcionamento do crescimento da cidade, apoiando a 

ideia de prolongamento das linhas para além dos pontos habitados. 

 
A nossa viação urbana merece sérios reparos pela irregularidade de 
horários e insuficiência de meios de locomoção. É de grande 
necessidade o prolongamento das linhas para pontos diversos, onde 
a população tem chegado, favorecendo não somente a que já reside 
nos bairros mais afastados, mas também contribuindo para o 
alargamento da cidade e facilitando, com o transporte regular, a 
edificação, que à falta de meios, não se tem estendido aos pontos 
mais pitorescos e aprazíveis dos arrabaldes. Tem-se observado 
geralmente, notadamente nos Estados Unidos, que não só para 
valorizar terrenos, mas também para estimular as construções fora das 
cidades, as companhias de viação prolongam as suas linhas além dos 

pontos habitados, para que se formem sempre novos núcleos. Entre 
nós será essa uma medida de grande vantagem, porque não obstante 
o aumento provado da população, há deficiência de habitações, e o 
estacionamento nas edificações é simplesmente justificável pela falta 
de transportes seguros e cômodos (A REPÚBLICA, Natal, 05 de 
agosto de 1912, p. 01). 

 

É perceptível no fragmento acima como o bonde estava atrelado nos discursos à 

condição de estímulo à ocupação de determinadas áreas da cidade e aos interesses 

fundiários e imobiliários. No caso de Natal é evidente que essa referência faz alusão à 

construção de mais linhas no bairro da Cidade Nova, no momento ainda com poucas 

habitações, apesar das duas linhas já existentes ao Monte Petrópolis e à Hermes da 

Fonseca. Os discursos no periódico “A República” aparentemente também intentam 

                                                           
92 A REPÚBLICA, Natal, 04 de maio de 1912. 
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justificar a ampliação do serviço em um ponto pouco habitado da cidade como no caso 

do prolongamento pela Avenida Hermes. 

 

 

 

 

 

Os serviços de transporte também se ampliavam em Natal, aumentava a 

demanda por alternativas e a Intendência estabelecia edital para automóveis na 

Resolução de nº 159, de 1912. Ficava o presidente autorizado a contratar mediante 

concorrência pública aqueles que oferecessem melhores vantagens. A medida visava 

estabelecer um serviço regular nos “pontos não servidos pelos carris-elétricos, da 

empresa de melhoramentos de Natal” e “fomentar o desenvolvimento da capital”93. 

Instituía-se no artigo segundo que o serviço não podia onerar a Fazenda Municipal, 

nem prejudicar os contratos da Intendência com a Empresa de Melhoramentos de 

Natal.  

Por fim, através da Lei nº 335, de 29 de novembro de 1912, Alberto Maranhão 

isentava de impostos da décima urbana os prédios construídos para “residência ou 

estabelecimento comercial no perímetro da capital”.  

Maranhão afirmava que a isenção duraria 15 anos após o término da construção para 

                                                           
93 RESOLUÇÃO Nº 159, A República, Natal, 26 de junho de 1912. 

Figura 29 – Espacialização das linhas de bonde construídas até 1912. Linha para o Monte 
Petrópolis em cor magenta. Observação: O projeto para o bairro Cidade Nova está 
demarcado em laranja. Fonte: Elaboração do autor sobre o mapa do Plano de 
Sistematização de Henrique de Novaes para Natal, de 1924. Acervo do HCUrb. 
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uma das duas funções na área urbana de Natal. Além disso, baseava-se em “instruções 

do Tesouro referentes à matéria”94. 

Em 1913, a Empresa de Melhoramentos de Natal é comprada pelo Coronel 

Francisco Solon que, aliado aos investimentos paulistas, passou a denominá-la 

Empresa Tração, Força e Luz Elétrica do Natal, com sede em São Paulo. Essa 

Sociedade Anônima era formada pelos empresários Alfredo R. Jordão, Constantino 

Fraga, Julio Bandeira Vilela e Alberto de San Juan, que assumiu a direção da empresa 

em 191695.  Além da aquisição da Empresa de Melhoramentos, o Coronel Solon possuía 

também toda uma série de outros investimentos no Estado, tais como salinas em Areia 

Branca e no Potengi, fábrica de óleos em São Gonçalo e propriedades de produção 

algodoeira no Oeste Potiguar. Além disso, foi um dos fundadores da firma 

Albuquerque & Cia. que iniciou a construção da Estrada de Ferro de Mossoró a Souza, 

partindo de Areia Branca, adquirindo também a fábrica têxtil de propriedade da 

família Barreto, fundando – em conjunto com capitais investidores do Rio de Janeiro – 

a Companhia Industrial do Rio Grande do Norte. Em entrevista concedida ao jornal “A 

República” o empreendedor Solon fez algumas considerações sobre o desenvolvimento 

de suas atividades. 

 

- O que nos diz sobre a Companhia Industrial do Rio Grande do 
Norte? – Quando comprei a d. Ignez Barreto as fábricas de tecidos, 
óleos e sabão, já tinha em mente organizar uma empresa para melhor 
explorá-las. Fui ao Rio de Janeiro e consegui interessar vários 
capitalistas neste negócio, resultando a organização da Companhia 

Industrial do Rio Grande do Norte, com sede em Natal, tendo à sua 
frente homens da competência do dr. Robert Vance, que dispõe do 
capital suficiente para desenvolver todas as fábricas na altura que 
merecem. A companhia, além de outros materiais, já fez aquisição de 
três grandes caldeiras, cada uma de força de 150 cavalos e, cogita, de 
acordo com o Ministério da Agricultura e com o Governo do Estado, 
desenvolver em larga escala o plantio do algodão nas terras 
devolutas compreendidas na sua concessão. – E quanto à Empresa de 
Melhoramentos de Natal? – Tendo adquirido esta empresa por 
compra ao dr. Valle Miranda, verifiquei que ela não dispunha de 
capital para o serviço de esgotos e desenvolvimento de suas linhas. 
Fui a S. Paulo e associei-me a um grupo de capitalistas, dos quais 
fazem parte os drs. San Juan, Jordão, Constantino Fraga e Julio Villela, 

                                                           
94 RIO GRANDE DO NORTE. Atos Legislativos e Decretos do Governo, 1912. Natal: Typographia d’A 
república, 1913. 
95 A mesma Sociedade Anônima assumiu concomitantemente os serviços de fornecimento elétrico e de 
transporte urbano da Cidade da Paraíba. Para maiores informações: Cf. MEDEIROS, Gabriel Leopoldino; 
FERREIRA, Angela Lúcia; DANTAS, George. A cidade sobre trilhos: o bonde e as transformações urbanas 
de Natal. In: CAPEL, Horacio; CASALS, Vicente; CUÉLLAR, Domingo (Eds). La electricidad en las redes 
ferroviarias y la vida urbana: Europa y América (siglos XIX-XX). Barcelona: Fundación de los ferrocarriles 
españoles, 2012. 
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resolvendo-se posteriormente fundar a Empresa Tração, Força e Luz 

Elétrica de Natal, com sede na cidade de S. Paulo, a qual está 
aparelhada não só para executar todos os serviços contratados com o 
governo do Estado, como talvez para estender trilhos, luz e força às 
cidades de Macaíba e Ceará-Mirim. A Empresa já fez aquisição, na 
Europa, de dois motores para a Usina de força de 500 cavalos, 6 
bondes e material de esgoto. Cogita levar os bondes à Macaíba, Tirol e 
Praia do Morcego, onde construirá uma estação balneária moderna, 
pretendendo igualmente criar uma seção de edificações urbanas em 
Natal (MELHORAMENTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, A 
República, Natal, 14 de janeiro de 1913, grifos nossos).  

 

Como se pode constatar nos fragmentos acima, Solon demonstra que a 

organização de seus investimentos era realizada em geral a partir de parceria com 

capitais externos ao Rio Grande do Norte – investidores paulistas e fluminenses - e 

também relacionados ao capital mercantil em operação no Estado – como a parceira 

com Roberto Vance (que aparece nas cartas de aforamento como Wance ou Wence). O 

capital industrial e mercantil passava a gerir os serviços urbanos em Natal, com uma 

perspectiva, como relatado por Solon, de ampliação da infraestrutura de transportes 

numa escala não somente intraurbana, mas também intermunicipal (Macaíba) e 

suburbana (Ponta do Morcego em Areia Preta), o que demonstra também as intenções 

valorativas – em especial no tocante à acessibilidade ao balneário praiano de Areia 

Preta (que se efetivou em 1929, com a reforma e prolongamento da Avenida Atlântica).  
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3.6) Padrões de concentração da terra urbana de 1908 a 1913  

 

A distribuição dos aforamentos urbanos em terrenos acima de 01 hectare 

durante o período de 1908 a 1913 demonstra alguns padrões interessantes, 

especialmente relacionados ao início da suburbanização das concessões enfitêuticas. 

Dos 25 terrenos, 12 foram aforados na zona suburbana e 13 em zona urbana – 

correspondente a 145,70 hectares (junto com os 40 hectares do período anterior, totaliza 

6% da área do patrimônio territorial do município, de 3.000 hectares). 

Observamos que no período de 1904 a 1907 o maior número de concessões foi 

realizado dentro do perímetro da área urbana de Natal – nos bairros de Ribeira e 

Cidade Nova (13 Cartas). Agora, essas concentrações se dão, sobretudo na direção Sul, 

no recentemente instituído bairro do Alecrim e no subúrbio de Lagoa Seca. A dinâmica 

na zona fora do perímetro urbano também acontece no limite entre Ribeira e Rocas – 

Cartas 23 e 24. Também é constatada em Cidade Nova – terrenos nº 14, 17, 26, 27 e 37. 

A relação do número de concessões por área pode ser observada na tabela abaixo. 

 

Quadro 08 – Distribuição por zona da cidade dos terrenos aforados acima de 01 
hectare entre 1908 e 1913. 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas considerações podem ser feitas com base no Quadro 08 e no Mapa 02 

(página 135). Primeiramente, sobre a relação entre os padrões de concentração 

fundiária, a malha viária e o transporte por bondes na capital. Dois anos foram 

marcantes nesse processo de redefinição urbana: 1908 e 1911. No primeiro, foi 

realizada uma ampliação do traçado viário com a regulamentação e abertura de novos 

logradouros, na Ribeira (Avenidas Sachet e Tavares de Lyra) e Alecrim (Alexandrino 

de Alencar, Avenida Um, General Fonseca e Silva e ampliação da Coronel Estevam). 

Em 1908 também ocorreu a primeira implantação de bondes à tração animal em Natal, 

atendendo Ribeira, Cidade Alta e parcialmente Cidade Nova. O ano de 1911, por sua 
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vez, foi marcado pela abertura de novas vias em Cidade Nova (Alberto Maranhão, 

Moreira Brandão, Avenidas 13, 14 e 15) e pela ampliação e eletrificação do sistema de 

bondes – que em 1911 passava a atender o Alecrim – descendo a Fonseca e Silva até o 

início da Amaro Barreto, pouco depois do cemitério desse bairro.  

Nesse ano de 1911, também são prolongados a linha de bondes pela Hermes da 

Fonseca até a residência de Alberto Maranhão – atual Aero-Clube. Em Cidade Nova, 

outro percurso é construído passando pela Praça Pedro Velho e subindo a Nilo 

Peçanha até o hospital Juvino Barreto – no início onde seria traçada a Avenida 

Atlântica (Terrenos 26 e 37). A acessibilidade promovida pelo acesso do bonde a essa 

área no ano de 1912, resultou no aforamento de alguns grandes terrenos lindeiros em 

1913. O terreno número 26 (Carta nº 402) foi aforado à firma comercial M. Machado & 

Cia – sita na Ribeira e de propriedade de Manoel Machado –, em 29 de março de 1913, 

consistindo numa área pouco superior aos 13 mil m². O terreno 37 foi aforado pelo 

intendente de Macaíba José Joaquim Valentim de Almeida, também em 1913 – 

totalizando pouco mais de 23 mil m². Em 1923, seria desmembrado em duas cartas, 

cuja numeração é 592 e 593. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Hermes da Fonseca na década de 1950 (Aeroclube em vermelho, em frente 
ao Polígono de Tiro). Fonte: http://www.substantivoplural.com.br/palumbo-por-

justica-plano-jeremias/ 
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Podemos afirmar com base nas datas dos aforamentos dos terrenos do Alecrim 

e subúrbios que, à parte a consolidação do traçado das avenidas Alexandrino e 

Hermes, a posterior ampliação e eletrificação dos bondes em 1911 expandiu a enfiteuse 

de terrenos nos anos subsequentes, entre 1911 e 1913. Em Cidade Nova, o 

prolongamento do bonde elétrico ao longo da Hermes da Fonseca no encontro desta 

avenida com a Alexandrino de Alencar vetorizou o processo de concentração fundiária 

(Terrenos nº 15, 17, 22, 31, 33 e 35). O terreno nº 20 (Carta nº 1118), concedido ao 

médico Antonio Emerenciano China em dezembro de 1911 (Área: 15.590 m²), também 

corrobora a influência da Amaro Barreto e da Alexandrino no processo de 

concentração da terra nessa região, situando-se no término da linha de bonde do 

Alecrim.  

É válido ressaltar que ao longo da Hermes da Fonseca já haviam três grandes 

terrenos aforados (03, 05 e 06), o que exerceu influência sobre a dinâmica da 

distribuição da infraestrutura de transportes. No Alecrim, a proximidade com a linha 

de bonde instalada em 1911 e o direcionamento exercido pela Avenida Alexandrino de 

Alencar fez com que terrenos de grandes dimensões fossem aforados em 1911 (nº 20), 

1912 (nº 21) e 1913 (nº 32 e 34).  No Alecrim, podemos observar no Mapa 02, que um 

terreno de grandes dimensões foi aforado na zona intersticial nas proximidades dos 

trilhos da Great Western96 e lindeiro à Rua Amaro Barreto, antiga estrada de Macaíba, 

portanto, seguindo uma lógica atrelada aos caminhos intermunicipais.  

Essa carta (nº 223, Terreno nº 30 no Mapa 02) foi aforada por Roberto Wence em 

14 de junho de 1913. Logo, seu domínio útil foi passado à Companhia Fabril de 

Navegação, em 1919. De acordo com o Almanak Laemmert (1916b, p. 3799), Roberto 

Wence aparece como dono de fábrica de descaroçar algodão no município de Natal. 

Aparece no mesmo Almanak, também em 1917 (LAEMMERT, 1917a, p. 3594) na 

mesma categoria, entretanto acompanhado da indicação “Companhia Industrial do Rio 

Grande do Norte”, de propriedade de Francisco Solon. Essas informações corroboram 

a ideia da migração do capital mercantil para o investimento em terra urbana. O 

terreno constituía-se um dos mais extensos concedidos nesse momento, com superfície 

de 162.250 m² (ou 16,2 hectares). Esse terreno seria alienado dez anos depois à 

Sociedade Anônima Indústrias Unidas do RN, em 1923. Em 1929, o domínio útil 

passaria ao Banco do Brasil, juntamente com uma série de outras cartas (582, 689, 954, 

                                                           
96 Visto que os trilhos da Central do RN só passariam por essa região com a inauguração da ponte de 
Igapó em 1916 e de seu parque ferroviário nas Rocas em 1917. Em 1913, passageiros e mercadorias dessa 
ferrovia partiam da estação da Coroa do lado oposto do rio em relação a Natal. 



142 
 

955, 956, 957 e 958). A proximidade das vias férreas atraía também as atenções do 

primeiro capital industrial a se desenvolver no Rio Grande do Norte, atrelado ao 

algodão e à indústria têxtil. Nas cartas de aforamento analisadas pela pesquisa, 

entretanto, não constam os valores dessas transações97. 

 Os terrenos localizados na fronteira entre Ribeira e Rocas – porém sitos na zona 

suburbana – chamam a atenção por sua disposição. Esses terrenos foram aforados por 

Alberto Roselli, ambos em 29 de outubro de 1912 na Ribeira, e correspondem às Cartas 

525 e 667, respectivamente, Terrenos nº 23 e 24 no Mapa 02. Dessa maneira, foram 

aforadas também depois da ampliação do circuito pelo bairro, cujo trajeto agora 

ladeava a Esplanada Silva Jardim – limite Sul desses terrenos. A concessão desses 

aforamentos a Alberto Roselli – parente de Angelo Roselli, que também era membro da 

Intendência e do comércio têxtil – de enormes dimensões ocasionariam, 

posteriormente, disputas pela legalidade da posse, uma vez que viriam a serem 

parcialmente ocupados pelas Obras do Porto e do complexo da Estrada de Ferro 

Central em Natal, e possivelmente ocupariam terrenos de marinhas. Juntos, esses 

terrenos totalizavam 530 mil m² (ou 53 hectares), sendo, destarte, a fração mais extensa 

de concessão de domínio útil nesse período. A carta 525 (nº 23 no Mapa 02), seria 

desmembrada em 1914 em duas novas cartas – 565 e 566. Antes desse 

desmembramento, várias disputas fundiárias já vinham acontecendo em relação ao 

domínio dessas glebas. Inicialmente, relativas à venda de casas e terrenos à população 

que migrava à comunidade das Rocas. A disputa, noticiada no jornal “A República” 

em 1913, se iniciou quando casas estavam sendo vendidas na área sem o 

consentimento de Roselli e, portanto, “sem direitos de transmissão”. Roselli defendia a 

posse dos títulos de aforamento da área e o capitão José da Penha, que vinha 

realizando a prática da construção e venda de imóveis na dita área, contestava (O 

CASO..., 1913, p. 02). A denúncia feita por Roselli nesse periódico, chegava a afirmar 

que fora organizado um movimento contra ele, encabeçado pelo capitão Penha. A 

concentração de terrenos por via da enfiteuse, destarte, gerava conflitos de interesses 

no processo de crescimento e ocupação da zona suburbana. 

 Os padrões de concentração da Ribeira e sua relação com a estrutura viária 

também foram objeto de redefinições importantes nesse momento. Primeiramente, com 

a abertura das avenidas Sachet e Tavares de Lyra, obras viárias das mais importantes 

                                                           
97 Informação omitida nos registros, cujas causas não foram passíveis de identificação pela pesquisa 
realizada. 
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em Natal durante essa primeira década do XX. Como podemos perceber no Mapa 02, o 

terreno nº 09 – Carta nº 128, totalizando 87.100 m² – já havia sido concedido em 1905 a 

Ignez Paes Barreto. A passagem da avenida Sachet o desmembrava em dois e a nova 

avenida Tavares de Lyra definia sua face norte. Essa fração entre Tavares de Lyra e 

Sachet seria convertida ao Estado do Rio Grande do Norte em 1910. Esses 

acontecimentos nos levam a perceber como a concentração fundiária de certos terrenos 

antecipava estruturações de equipamentos urbanos e viárias na cidade com a 

antecedência de alguns anos. A abertura de duas largas avenidas acontecia sobre o 

terreno da irmã do governador Alberto Maranhão, assim como a reforma e ampliação 

do Teatro Carlos Gomes em 1912. A implantação do parque ferroviário da Central, 

sobre os terrenos aforados a Roselli.   

O prolongamento da Tavares de Lyra, unindo-se com a Rua Garatuba em 

Cidade Alta, foi vetorizado por uma concentração pré-existente (terrenos 04, 11 e 16, no 

Mapa 02), estendido por Cidade Nova por meio da abertura da Rua Joaquim Manoel, 

que também cortava padrões de concentração já existentes (terrenos nº 26, 37, 08 e 12). 

Esses terrenos situados entre a Rua Joaquim Manoel e a futura Avenida Atlântica 

seriam alvo de sucessivos desmembramentos nos anos subsequentes. Entre eles, 

destacamos os de Theophilo Moreira Brandão que ocupou o cargo de escriturário do 

Tesouro do Estado durante vários anos da década de 1910 (LAEMMERT, 1910b, p. 04). 

A Carta nº 33, aforada por ele em 28 de outubro de 1904 – que no Mapa 02, responde à 

numeração 08, de superfície de 63.970 m² – foi desmembrada em três novas cartas em 

26 de junho de 1913 (nº 416, 426 e 427). Percebe-se que nesse momento, os principais 

agentes foreiros dos terrenos acima de 01 hectare em Natal eram membros da estrutura 

oligárquica e do setor de capital comercial da cidade. No quadro seguinte, 

discriminamos essa distribuição. Utilizamos como fonte para a definição da ocupação 

dos foreiros o Almanak Laemmert dos anos de 1906 a 1914. 

O Quadro 09, demonstra como os principais foreiros do período entre 1904 e 

1913 de terrenos de grandes dimensões foram membros em especial da estrutura 

política e do setor comercial, com destaque para aquele ligado aos tecidos (fazendas), 

bem como membros da Companhia Ferro-Carril do Natal – depois absorvida pela 

Empresa de Melhoramentos do Natal. Os sócios dessa companhia também aforavam 

propriedades na cidade. 
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Quadro 09 – Distribuição de aforamentos por maiores foreiros de terrenos acima de 01 

hectare entre 1904 e 1913. 

 

 
 

O terreno nº 14 – situado em Cidade Nova, entre as ruas Maxaranguape e 

Ceará-Mirim, e avenidas Campos Sales e Rodrigues Alves – foram concedidos a Valle 

Miranda e Domingos Barros, em 27 de junho de 1910 (Carta nº 222). Esse terreno, de 

superfície de 15.100 m², ficou sob o domínio desses agentes até o ano de 1923, quando 

os atos da Intendência desse ano (Resoluções nº 223 e 229), o tornaria “sem efeito”, 

provavelmente em virtude do não pagamentos dos foros anuais, cujos registros apenas 

vão até o ano de 1917 (Carta nº 222). A carta seria reemitida, entretanto, em 06 de 

fevereiro de 1924 e nessa mesma data seria transmitida a Luiz Jácome, pela quantia de 

três contos de réis (3:000$000). Com a transferência do domínio útil, foi emitida uma 

nova carta (nº 429, em substituição à 222), na data de 06 de maio de 1913.  

Posteriormente, o terreno seria transferido ao Governo do Estado por 09 contos de réis 

em 10 de dezembro de 1927 (Terreno nº 14), e depois do Governo, pelo mesmo valor, 

ao América Futebol Clube, em 25 de maio de 1929. 

A Empresa Tração Força e Luz – compradora da Empresa de Melhoramentos – 

aforaria em 1916 a Carta nº 446 a João Valentim de Almeida98 (Terreno nº 12), cuja 

concessão havia sido emitida em 1913. Esse terreno de área 19.698m², foi transferido à 

Empresa pela quantia de 300$000 (trezentos mil réis), um valor muito baixo em relação 

                                                           
98 Parente do intendente de Macaíba José Joaquim Valentim de Almeida. 
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à superfície, em abril de 1916. Depois, foi transferido ao Governo do Estado em 20 de 

maio de 1924.  

Algumas características interessantes sobre certas práticas ou erros cometidos 

nos registros dessas propriedades merecem ser destacadas. Em primeiro lugar, a 

ocorrência de cartas com a mesma numeração, como por exemplo, a Carta n² 128 do 

Subúrbio99, concedida a Arthur Disnar Mangabeira – secretário da Intendência100 –, em 

23 de maio de 1911 – de considerável área, 90.000 m (Terreno nº 15, no Mapa 02). 

Possui a mesma numeração da Carta nº 128 da Ribeira, aforada a Ignez Barreto em 

1905 (Terreno nº 09). O terreno nº 15, situado ao final do traçado da Avenida 

Alexandrino de Alencar, pouco depois do cruzamento com a Hermes da Fonseca, foi 

alienado por 1:000$000 ao Sr. João Bulhões de Lima, em 28 de setembro de 1936.  

Em segundo lugar, por muitas vezes a imprecisão na definição dos limites e 

dimensões do lote e, por conseguinte, da própria localização da gleba101. Um exemplo 

disso, é a Carta nº 113, aforada pelo Coronel Pedro Soares de Araújo, em 23 de 

novembro de 1911, que está designada como “Subúrbio”, apesar de se localizar em 

Cidade Nova. O terreno de nº 17, possui área de 31.450 m².  Incongruências como essas 

demonstram que talvez ocorresse certo favorecimento por parte dos técnicos e fiscais 

da Intendência em se arregimentar valores mais baixos para pagamento do foro para 

certos agentes. Verificaremos como essas condicionantes de distribuição da 

infraestrutura viária e de transportes e os esquemas de concentração evoluem no 

período seguinte, entre 1914 e 1923. 

 

 

 

                                                           
99 Nas cartas digitalizadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) da Prefeitura 
Municipal do Natal constam quatro livros: Ribeira, Cidade Alta, Cidade Nova e Subúrbio. No livro de 
denominação “Subúrbio” estavam registrados todos os terrenos concedidos fora da área dos três 
mencionados bairros.  
100 Aparece como Secretário da Intendência do Natal nas Resoluções promulgadas em 1911. É substituído 
por Alberto Roselli em 1912 e por Mario Eugênio Lyra em 1913. 
101 Cartas desse período não localizadas pela pesquisa no Mapa 02: Carta nº 1519 - João Nese. Data: 

03/06/1912 (extraída em 07/03/14). Área: 10787,15. Em Cidade Alta. Transferida à Diocese de Natal por 

10 contos junto com a carta 1883, em 07/06/1919. Carta nº 1758 - José Barbosa do Nascimento. Data: 

19/05/1913. Área: 30050. Subúrbio. Transferida com a carta n° 98 à Sra. Elvira Carlos de Araújo por 

1500$000 em 28/07/1920. 
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CAPÍTULO 04 

Investimentos em Obras Públicas e malha viária: a 

suburbanização dos padrões de concentração  
(1914 a 1923) 

 
A sucessão de Alberto Maranhão ao Governo do Estado se passou no momento 

onde o Movimento da Salvação acontecia em âmbito nacional, uma tentativa de 

“derrubada pelas armas das oligarquias reinantes, conforme ocorreu em alguns 

Estados” (SOUZA, 1989, p.131). O líder do movimento no Rio Grande do Norte era o 

capitão José da Penha, que concorreria às eleições em 1914 junto ao representante da 

oligarquia Albuquerque Maranhão, Joaquim Ferreira Chaves102. Para Itamar de Souza, 

a indicação de Chaves seria apenas uma estratégia para retirar o foco de certos 

membros oligárquicos e disfarçar as relações familiares – em especial de Augusto 

Tavares de Lyra, preferido para assumir o cargo pela oligarquia em lugar de Alberto 

Maranhão. Lyra, que era senador federal103 desde 1910, assumiria após seis meses com 

a renúncia de Chaves, quando os ímpetos da campanha salvacionista estivessem mais 

brandos (SIQUEIRA, 2014, p. 143). Apesar de ter sido eleito com o apoio da oligarquia 

Albuquerque Maranhão, Chaves não renunciou e exerceu todo o mandato de 1914 a 

1918, adotando medidas independentes e redirecionando as políticas de distribuição de 

cargos eletivos.  

Segundo Souza (1989, p. 131) desde o início de seu governo “começou a 

desmantelar a máquina da oligarquia, como se tivesse sido eleito pela oposição”. Nesse 

ínterim, reformularia a legislação eleitoral estadual e romperia com Tavares de Lyra, 

que, apesar das intenções governistas estaduais, ocupava nesse momento o cargo de 

Ministro de Viação e Obras Públicas do governo de Wenceslau Brás.  

Para José Antônio Spinelli (apud Siqueira, 2014), o rompimento com os 

interesses dos Albuquerque Maranhão iniciou-se quando da organização da chapa 

                                                           
102 É importante afirmar que práticas agressivas em relação a adversários políticos continuavam, desde 
períodos anteriores, a acontecer em Natal. Nas memórias de Clementino Câmara, publicadas em 1936 e 
intituladas “Décadas”, há também relatos sobre os abusos autoritários desse período, que provinham 
desde o governo Ferreira Chaves e eram perpetrados pelos destacamentos militares: “Governando o 
Estado pela primeira vez o dr. Ferreira Chaves, foi agredido e surrado a rebenque, na rua das Lojas, hoje 
Dr. Barata, o dr. Nascimento de Castro, sendo o autor da façanha o capitão de Polícia Joaquim Lustosa” 
(CÂMARA, 1936, p. 53). 
103 Havia substituído o bacharel Francisco Sales Meira e Sá – que havia sido designado juiz federal no Rio 
Grande do Norte. Ocupava também vaga no Senado, Antônio de Melo e Souza – que seria reeleito em 
1915. 
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para concorrer às eleições da Câmara Estadual. Chaves não havia apoiado a 

candidatura de Paulo Maranhão ao cargo de deputado – que era cunhado de Lyra e 

sobrinho de Alberto Maranhão. As desavenças políticas levariam ambos a fundar o 

jornal oposicionista “A Opinião” para criticar o governo de Chaves – “A República” 

continuava sendo o órgão oficial do Estado. 

Seria pavimentado o aludido rompimento da aliança política com a eleição de 

Antônio José de Melo e Souza – apoiado por Ferreira Chaves como seu sucessor. Melo 

e Souza derrotou o candidato da oligarquia Maranhão no pleito de 1919, o 

Desembargador João Filgueira. O novo direcionamento político, entretanto, não 

afetaria a estrutura de interesses que balizavam a Intendência Municipal, cujos 

membros continuavam sendo os representantes da elite política e intelectual, mas, 

sobretudo, comercial da cidade.  

 
Apesar desse rompimento entre Chaves e os Albuquerque Maranhão, 
a historiografia local não considera que o governo Chaves teria 
marcado o fim do sistema político dominado pelos Maranhão e a 
ascensão de um novo grupo. Para esses autores, o governo de Chaves, 
representou apenas uma fase de domínio pessoal de Ferreira Chaves 
que se estendeu na administração de Antônio Souza, eleito chefe do 
Executivo estadual para a gestão de 1920-1923, com o apoio de 
Chaves, representando uma fase instável de equilíbrio dos grupos. A 
consolidação de outro grupo político dominando a política local 
ocorreria a partir de 1924, quando assumiram o poder os 
denominados representantes do “sistema político do Seridó” 
(SIQUEIRA, 2014, p. 143-144). 

 

Nota-se que apesar da flagrante diminuição no ritmo de investimento em obras 

públicas quando comparada com a anterior de Alberto Maranhão, durante a gestão de 

Chaves há uma continuidade no caráter das medidas, em especial relativas ao 

aforamento e à definição viária do traçado urbano. O período é marcado também pela 

piora na prestação dos serviços urbanos em geral, em especial, os de viação e 

transporte pelas linhas de bonde, que não recebiam investimentos significativos.  

Acompanhou a mudança da composição política estadual a Intendência 

Municipal, que elegeu um novo Conselho em 1914, porém ainda composto por 

membros relacionados à Associação Comercial do Rio Grande do Norte. Foram 

membros do Conselho da Intendência Municipal no período de 1914 a 1916 os 

senhores: Romualdo Lopes Galvão, presidente, Alberto Roselli, Felinto Elísio Manso 

Maciel, Avelino Alves Freire, Arthur Hipólito da Silva e Joaquim Inácio Torres.  
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O segundo governo de Alberto Maranhão e a presidência de Joaquim Manoel 

Teixeira de Moura frente à Intendência Municipal chegavam ao seu término em 

fevereiro de 1914. O período, pode-se afirmar, foi marcado pelo investimento em 

infraestrutura urbana – reformas de praças, alguns calçamentos de vias públicas, 

contratação de serviços urbanos e de transporte – e também pelo intenso processo de 

redefinição da malha viária da cidade atrelada aos interesses foreiros – diversas 

redelimitações do perímetro urbano e suburbano, abertura de novas vias e ampliação 

do traçado viário nas duas áreas referidas e mudança constante na estipulação dos 

valores do foro – que barateavam o preço do imposto anual pago para grandes lotes. 

Essas redefinições da ordem política do período atual, implicaram em 

redirecionamentos nas políticas de investimento em obras públicas em Natal. 

Algumas das primeiras iniciativas da nova Intendência, em 1914, intervinham 

sobre a esfera simbólica dos espaços públicos da capital: inauguração do monumento 

dedicado à independência do Brasil na Praça Sete de Setembro e a renomeação da 

antiga travessa Chile por Rua Aureliano Clementino de Medeiros. As razões indicadas 

para homenagear este, que foi membro fundador da Companhia Ferro Carril do Natal 

e sócio da Associação Comercial do Estado, estavam relacionadas à sua atuação como 

construtor na cidade, uma vez que havia sempre “contribuído de um modo eficaz para 

o desenvolvimento das edificações (...), procurando sempre reformar as casas de sua 

propriedade e construído novos prédios em diferentes pontos da capital”104.  

O transporte ao interior, em especial a Estrada de Automóveis do Seridó – cuja 

construção se iniciava também em 1914, subvencionada pelo Governo do Estado –, 

também recebeu incentivo da Intendência Municipal, que subscreveu dez ações no 

valor de 500 mil réis – totalizando 05 contos de réis – da Empresa de Automóveis do 

Seridó, responsável pela construção da referida via rodoviária intermunicipal – 

prolongamento da antiga Estrada de Macaíba, desta vila a Santa Cruz e depois Acari, 

Currais Novos e Caicó, todas localidades da zona algodeira seridoense. A estrada, 

segundo a Resolução nº 182105, era muito importante para a economia da capital 

potiguar, visto que “chegarão com facilidade todos os produtos do interior, para 

abastecimento de nossos mercados com um transporte regular”.  

Outros eixos de comunicação de zonas entre a área urbana e suburbana, como a 

Avenida Alexandrino de Alencar, apontavam a direção do crescimento da cidade no 

                                                           
104  RESOLUÇÃO nº 179, A República, Natal, 25 de maio de 1914. 
105 A REPÚBLICA, Natal, 07 de julho de 1914. 
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sentido do Alecrim para Lagoa Seca e, posteriormente, dali à Avenida Hermes da 

Fonseca. A Intendência logo procurou delimitar sua posse sobre a referida área – que 

detinha um alto potencial para futuros aforamentos – determinando que os terrenos 

onde se achavam encravados a Lagoa Seca e a Lagoa Manoel Felipe eram de posse 

efetiva e contínua106 – domínio direto – da instância municipal. 

 

 

4.1 – A redefinição da política do aforamento: a arrecadação de tributos pela 
Intendência e o início do processo de pavimentação viária 

 

O Conselho da Intendência publicou também uma nova revisão de toda a 

legislação urbanística de Natal: a Resolução nº 194, de 20 de abril de 1916. Esse 

documento, todavia, não representou transformação significativa nos preceitos 

estabelecidos anteriormente, embora em seu parágrafo de abertura mencione o 

interesse em se “revogar as disposições que não forem de reconhecida utilidade 

pública”107.  Reiterava a divisão em quatro bairros da zona urbana de Natal – Ribeira, 

Cidade Alta, Alecrim e Cidade Nova –, porém novamente ampliando o limite Sul da 

Avenida Alexandrino de Alencar para a recém-aberta Avenida Silvio Pelico, no 

Alecrim. A legislação ratificava os critérios higienistas e sanitaristas – em especial o 

cuidado com a contaminação das fontes públicas e chafarizes – e a preocupação com o 

tráfego urbano.  

No tocante às regras de aforamento, entretanto, há uma modificação mais 

prevalecente. Talvez pela primeira vez durante esse início do regime republicano, o 

valor do foro na área urbana foi alterado para um valor superior ao anterior, quando 

sobe de 05 para 10 réis por metro quadrado. Nos subúrbios, entretanto, o valor 

continuava em trinta réis por metro perimetral, tomando por base a metade do 

perímetro. A variação do foro acompanhava a necessidade de aumento das rendas 

municipais e a de quitar as contas públicas e diminuir a dívida passiva do município. 

Limitava-se também o tamanho máximo da área a ser aforada tanto na área urbana, 

quanto suburbana. Para a primeira, os terrenos não podiam exceder os 10 mil metros 

quadrados (Artigo 7º) e para a segunda os 20 mil (Artigo 8º). As tentativas de arrecadar 

maiores receitas eram decorrentes de ações realizadas desde 1915, quando se 

                                                           
106 RESOLUÇÃO Nº 186, A República, Natal, 13 de janeiro de 1915. 
107 INTENDÊNCIA MUNICIPAL DE NATAL. Resolução nº 194, de 20 de abril de 1916. Natal: Typografia de 
A. Leite, 1916. 
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determinou precisamente os valores de cada serviço que seria realizado pela 

Intendência no processo de aforamento dos terrenos, demonstrados no quadro abaixo. 

 

Quadro 10 – Relação de preços cobrados e serviços da Intendência 

Tipo de serviço prestado pela Intendência Valor em mil réis 

Carta de aforamento no perímetro urbano ou suburbano até 500m² 5$000 

Carta de aforamento no perímetro urbano ou suburbano de 500 a 1000 m² 10$000 

Carta de aforamento no perímetro urbano ou suburbano acima dos 1000 m² 
10$000 + 5$000 
por cada 1000 m² 
a mais 

Desmembramento de carta de aforamento 5$000 

Reunião de terrenos limítrofes do proprietário em mesma carta 5$000 

Contratos feitos com a Intendência 5% do valor 

Transferência de contratos feitos com a Intendência 2% do valor 

Alinhamento ou cordeamento de terreno até 1000 m² 
5$000 + 1$000 por 
cada 100 m² a 
mais 

Para edificar ou reedificar casas ou muros no perímetro urbano 10$000 

Para transmissão de imóveis de até 01 conto de réis 10$000 

Laudêmio108 2,5% do valor 

Fonte: RESOLUÇÃO Nº 188, A República, Natal, 07 de dezembro de 1915. 

 

Essa taxação dos serviços relativos à aplicação do instrumento do aforamento 

mais bem definida em 1915 – com a estipulação de valores a mais para terrenos 

maiores –, pode ser vista, conjuntamente à redefinição e alta da cobrança dos foros nos 

terrenos urbanos, como uma tentativa da Intendência de dificultar a enfiteuse de 

frações demasiado grandes de terra urbana na capital, bem como de auferir maiores 

dividendos à esfera municipal. Outro fator que corrobora essa afirmação é o inciso 15, 

do Artigo XI, da Resolução nº 188. Nele definia-se a taxação sobre os terrenos não 

edificados em área urbana – o que até então não ocorria – e que variava de preço de 

acordo com a presença ou não da linha de bonde. 

 
§ 15º Idem de mil réis por metro corrente de terrenos não edificados 
compreendidos nas seguintes áreas: Cidade Alta, Ribeira e na Cidade 
Nova, nos trechos servidos por linha de bonde, e $500 nas outras ruas 
do perímetro urbano servidas por linha de bonde, calçamento ou 
iluminação pública (RESOLUÇÃO Nº 188, A República, Natal, 15 de 
setembro de 1915). 

 

Essa determinação demonstra como as artérias que recebiam o transporte 

público exerciam um importante papel na distribuição das funções urbanas. Terrenos 

                                                           
108 Esta determinação foi publicada na Resolução nº 195, em “A República” no dia 09 de dezembro de 1916. 
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desocupados em vias por onde transitavam o veículo eram taxados no dobro da razão 

para aqueles que não eram atendidos, o que ilustra a importância da edificação nesses 

lotes mais acessíveis da estrutura urbana.  

 

4.2 – Gastos com Obras Públicas da gestão de Romualdo Galvão  

 

O relatório da Intendência – publicado em janeiro de 1917109 – faz um balanço 

total dos três anos de gestão de Romualdo Galvão. Em 1914, demonstrava um quadro 

onde suas receitas beiravam os 84 contos de réis – taxas de foro do patrimônio e 

laudêmio contribuindo com aproximadamente 10 contos – e suas despesas equivaliam 

ao valor da receita, ocupando o item “Obras públicas e desapropriações” a segunda 

posição do total de maiores despesas – totalizando pouco mais de 24 contos. A dívida 

ativa do município era de 284 contos de réis – dos quais 250 contos eram relativos à 

propriedade de imóveis –, enquanto que a passiva totalizava pouco mais de 27 contos, 

o que resultava em um patrimônio municipal de 257 contos de réis. Do total da dívida 

passiva, pouco mais de 13 contos eram relativos às apólices emitidas pelo município. 

Pode-se afirmar que era um quadro positivo até então, o que vai mudar no decorrer 

dos anos subsequentes. 

 

Quadro 11 - Receitas e despesas do município no triênio 1914-1916 

 Receitas 
Receitas com foros 

e laudêmio 
Despesas 

Obras 
Públicas 

Dívida 
Ativa 

Dívida 
Passiva 

1914 84:914$189 9:735$161 83:913$553 24:292$946 2:043$488 1:551$000 

1915 113:020$356 8:790$698 113:020$356 34:875$188 868$782 633$000 

1916 109:000$000 11:244$888110 99:602$334 19:134$038 81$290 732$000 

Total 306:934$545 29:770$747 296:536$243 78:302$172 2:993$560 2:916$000 

 

                                                           
109 GALVÃO, Romualdo Lopes. Relatório apresentado à Intendência do Município de Natal, em sessão de 1º de 
janeiro de 1917, pelo respectivo Presidente Coronel Romualdo Lopes Galvão. Natal: Typografia de A. Leite, 1917. 
110 Aqui estão inclusas as taxas sobre a emissão das cartas de aforamento e a multa sobre terrenos não 
edificados, como previsto por legislação – os valores dessa última foram em 1916, 462$450, quando em 
1915 foi de 822$200. 

Fonte: Galvão, Romualdo Lopes. Relatório apresentado à Intendência do Município de 
Natal, em sessão de 1º de janeiro de 1917, pelo respectivo Presidente Coronel Romualdo 

Lopes Galvão. Natal: Typografia de A. Leite, 1917, p. 04-10 
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O quadro acima demonstra que as contas estavam estáveis, com relativo saldo 

(12 contos) e um investimento em Obras Públicas que teve seu auge durante a gestão 

em 1915 – ano da reestruturação da política de aforamento. Percebe-se que as despesas 

nesse setor durante o triênio alcançaram pouco menos de um terço do valor total, o que 

resulta em um montante considerável. A receita com as atividades relativas ao 

aforamento urbano era somente a quinta em contribuição no período, quedando atrás 

dos impostos arrecadados no controle das atividades urbanas, que em ordem 

decrescente de contribuição foram: Matadouro Público (74 contos), Mercados Públicos 

(55), Licenças (55) e Indústria e Profissão (43). A posição mais abaixo do que esperado é 

reflexo de uma série de condições: a nova política de aforamento com o dobro do preço 

cobrado na área urbana, a estabilização do número de aforamentos em virtude do boom 

do momento anterior (1908-1913) e a cobrança sobre os terrenos aforados desocupados 

– ademais das constantes burlas ao pagamento das taxas do sistema foral. 

No balanço geral do relatório de Romualdo Galvão sobre sua gestão frente à 

Intendência também é descrita a composição viária e edilícia da cidade por bairro, o 

que ilustra o desenvolvimento urbano até esse momento. A Ribeira, por exemplo, era 

composta, em início de 1917, por 24 logradouros públicos – entre ruas, praças e 

travessas – e possuía 631 edificações. Cidade Alta contava com 55 logradouros e 1575 

edificações, com número bem superior de praças em relação à Ribeira. Enquanto esta 

se configurava como zona comercial – em especial de artigos em atacado – e portuária 

de Natal, a Cidade Alta correspondia à área institucional, residencial mais consolidada 

e do comércio de varejo. A diferença de mais do dobro no número de edificações 

comprova essa distribuição funcional. A Cidade Nova possuía 24 logradouros – porém 

um número maior de avenidas, que totalizavam 10 – e 556 casas, o que demonstrava 

uma área pouco ocupada em relação às dimensões de sua área (177 hectares) – e 

também pela característica de propriedades com lotes grandiosos. O Alecrim possuía 

número pouco maior de edificações em relação a Cidade Nova – 583 – e 21 logradouros 

públicos, o que corrobora a consolidação de sua malha viária e ocupação, seis anos 

após a sua formalização. Somando o número de edificações dos quatro bairros oficiais 

com as presentes nos subúrbios – que eram respectivamente Rocas (607), Areia Preta 

(34) e demais (825) – o total que se obtém é o de 4811 edificações no perímetro 

municipal. Entre os demais subúrbios, segundo maior em número de construções 

perdendo apenas para Cidade Alta, podemos listar Ponta Negra e a região de Lagoa 

Seca, o que evidencia que o crescimento de Natal fora dos perímetros centrais já se 
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intensificava nessa época. A regulação sobre a gerência da municipalidade também se 

consolidava, corroborada pelo número de resoluções expedidas no triênio, 

respectivamente de 1914 a 1916: treze, nove e três. 

Na seção sobre “Obras Públicas” são listados os investimentos feitos pela 

Intendência no triênio descrito. O relatório de Romualdo Galvão atestava que para o 

exercício de cada ano foram criadas verbas de 20 contos de réis destinadas à 

conservação, calçamentos, aberturas de novas avenidas, destocamentos, conservação 

dos jardins públicos, construções no cemitério do Alecrim e desapropriações para 

utilidade pública. Foram, no entanto, despendidas no referido triênio mais de 78 contos 

– sendo pouco mais de 06 destinados às desapropriações. Dentre esse montante, 

destacamos as de melhorias no sistema viário da capital. 

 
Calçamento da Rua Ulisses Caldas; Calçamento e paredão de granito 
e cimento da Rua Junqueira Aires; Calçamento de um trecho da Rua 

Cel. Juvino; [...], 10 travessões de alvenaria e argamassa de cimento e 
areia, com bases empedradas na Rua 13 de Maio, e Praça 24 de Maio 
a fim de impedir as escavações feitas em tempo de inverno pelas 
águas fluviais; [...]; Calçamento da entrada do mesmo Cemitério até a 
Capela, conserto, reboco e caiamento dos muros; [...], Um edifício para 
mercado público, construído no quarteirão nº 15 da Ribeira; [...],  
Travessões diversos, construídos de alvenaria e cimento, para segurar 
o aterro que se fez na Rua Coronel José Bernardo no trecho 
compreendido entre o Baldo e o Cemitério do Alecrim, cuja rua se 
alargou para 20 metros; [...], Abertura da Avenida Olinto Meira, em 
continuação da Rio Branco, a começar no Baldo, até a Avenida 18, em 
direção a Sudoeste, na extensão de 5.553 metros, atravessando os 
sítios dos Srs. Dr. Henrique Castriciano, Elpídio Manso, João Barbosa, 
sem indenização alguma; Travessa Pedro Américo, a começar no 
Alecrim, a praça do mesmo nome, até encontrar na Avenida 
Rodrigues Alves, a Rua Alberto Maranhão no Tirol; [...], Grande 
aterro de 1.887 metros cúbicos na Avenida Rio Branco, onde se fez um 
calçamento na extensão de 280 metros por 25 de largo, formando uma 
área de 7.000 metros quadrados, cujo trecho foi inaugurado em março 
último; [...], Estrada de Pirangi; [...], Cercas de arame farpado nos 
morros a leste da Cidade, no bairro do Alecrim e subúrbio, dividindo 
as ruas e avenidas que atravessaram os terrenos particulares; 
Calçamento da Rua General Osório; [...], Travessão e aterro da Rua 
Cabugi; [...], Aterros e destocamentos na Avenida Atlântica e rua do 
Norte (GALVÃO, Romualdo. Relatório da Intendência do Natal de 1917. 
Natal: Typografia d’A República, 1917, grifos nossos). 

 

Alguns importantes eixos estruturais viários começam a se delinear nesse 

momento, como a Avenida Olinto Meira, a Travessa Pedro Américo e a Avenida 

Atlântica. Além dessa reestruturação viária, as apólices municipais totalizavam 134 – 

no valor de 100 mil cada, com juros de 6% – e resultavam em um valor de 13:400$000 
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com o total correspondente aos juros de 2:916$000. Aqueles que possuíam apólices da 

dívida municipal eram principalmente membros da Intendência Municipal e da 

Associação Comercial da cidade, tais como os senhores: Antônio de Paula Barboza – 

04; João Crisóstomo Galvão – 46; João Clementino Holanda Cavalcante – 18; Joaquim 

Mamede dos Santos – 05; Manoel Eugenio da Silva – 07; Miguel Câmara – 04; 

Raymundo Filgueira da Silva – 05; Theophilo C. M. Brandão – 13; Vasconcelos & Cia – 

32111. Destacamos, sobretudo, a participação de João Crisóstomo Galvão, Vasconcelos & 

Cia., Joaquim Clementino Cavalcante e Theophilo Brandão, que possuíam maior 

número de apólices.  

Em 30 de Novembro de 1916 são instaladas 25 lâmpadas elétricas “em diversas 

Ruas e Avenidas, onde não existia ainda iluminação pública, não obstante serem muito 

concorridas essas vias de comunicação, algumas das quais servidas pela linha de 

bonde”112. Assim estavam distribuídas as lâmpadas elétricas em Natal nesse ano: Sítio 

Solidão (01 lâmpada, de 50 velas), Areia Preta (04), Avenida Atlântica (04), Rua Jundiaí 

(04), Avenida Hermes da Fonseca (08), Rua Coronel Juvino (01), Rua General Osório 

(01), Rua Alberto Maranhão (01), Alecrim, fim da linha de bonde (01), Mercado do 

Peixe da Cidade Alta (01, de 200 velas), Edifício da Intendência (01, de 50 velas) e 

Mercado do Peixe da Ribeira (03, de 50 velas). O número total era o de 30 lâmpadas 

elétricas, as quais foram distribuídas pela Tração, Força e Luz nas artérias mais 

movimentadas e, por conseguinte, de maior importância. A distribuição dos pontos de 

energia elétrica nesse momento apontava as vias que eram mais destacadas no cenário 

intraurbano de então. A construção e manutenção de edifícios na área urbana também 

era importante para a infraestrutura nos logradouros de Natal. Assim sendo, a partir 

de abril de 1918, ficavam os proprietários de prédios urbanos da cidade obrigados ao 

pagamento de 20% das despesas da Intendência com o calçamento das ruas em frente 

aos edifícios113.  

No Governo do Estado, o sucessor de Ferreira Chaves foi Antônio de Melo e 

Souza, que já havia sido governador anteriormente (1907 e 1908). Apesar de certa 

continuidade no investimento urbano, percebe-se, pelos Decretos e Mensagens de 

Governo do período, que sua gestão foi voltada, sobretudo, para a organização dos 

                                                           
111 GALVÃO, Romualdo. Relatório da Intendência do Natal, 1917. Natal: Typografia d’A República, 1917, p. 
29. 
112 Ibidem. 
113 RESOLUÇÃO Nº 197, A República, Natal, 19 de abril de 1918. Na Resolução nº 201 – 07 de maio de 1919 
– também se estipula que os passeios dos edifícios da Avenida Tavares de Lyra tinham de ser construídos 
em noventa dias, sob risco de multa. 
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serviços de saúde, instrução pública e construção de estradas para o interior. Antônio 

de Melo e Souza, assim como Ferreira Chaves, foi por muito tempo aliado político dos 

Albuquerque Maranhão – exercendo, inclusive, o cargo de senador quando Pedro 

Velho faleceu em 1907 –, mas rompeu com a política de beneficiamento da oligarquia 

quando assumiu o Governo, assim como havia feito Chaves.  

Os principais decretos estaduais desse período abordaram principalmente a 

preocupação com a institucionalização das esferas de atuação governamental. Portanto, 

em março de 1921 foi criado o programa de profilaxia às doenças venéreas, com a 

criação de postos de atendimento e doação de medicamentos adquiridos pelo governo. 

Essa medida resultaria em setembro de 1921 na instituição da Diretoria Geral de 

Higiene e Saúde Pública estadual114, com a publicação – no Decreto nº 148, de 01 de 

setembro de 1921 – do regulamento do serviço sanitário do Estado e a definição das 

atribuições da Diretoria.  

Entre os deveres da nova Diretoria – tais como a fiscalização do exercício da 

medicina e da farmácia, a obtenção e distribuição de vacinas, a fiscalização dos gêneros 

alimentícios, a prestação de socorros e a elaboração de estudos profiláticos – 

encontrava-se a fiscalização sanitária das habitações privadas e coletivas, bem como, 

dos logradouros públicos e das atividades comerciais. 

É válido ressaltar também o contexto pelo qual passava o Rio Grande do Norte. 

A gestão de Melo e Souza dirigiu também as atenções para outro grau de investimento. 

Foram fundadas cinquenta e quatro escolas em povoações do interior e do litoral, 

criada a Escola Normal Primária em Mossoró e a Escola de Farmácia, primeiro 

estabelecimento de ensino superior do Estado (SOUZA, 1989, p. 246). Criou-se também 

a Escola Elementar de Agricultura e Zootecnia em Macaíba e a Caixa das Secas que 

organizava um fundo de reservas estadual – independentizando as ações do cunho 

                                                           
114 É válido ressaltar que as ações no âmbito das ações profiláticas vinham tomando vulto no contexto 
nacional desde dezembro de 1896 com a criação da Diretoria Geral de Saúde Pública do Distrito Federal 
(Lei nº 429, regulamentada pelo Decreto nº 2458, de 10 de fevereiro de 1897). Ganhou destaque durante o 
governo Rodrigues Alves (1902-1906) com a ampliação de seus serviços e com a gestão de Oswaldo Cruz 
(1903-1909) e o combate às epidemias de varíola, peste bubônica e febre amarela que se abatiam sobre o 
Rio de Janeiro. As posteriores regulamentações e ampliações foram responsáveis pela disseminação e 
interiorização das preocupações sanitárias no Brasil, especialmente com os serviços de profilaxia rural, o 
que culminou na criação do Departamento Nacional de Saúde Pública em janeiro de 1920 pelo Decreto nº 
3987, subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Cf. HOCHMAN, Gilberto. Departamento 
Nacional de Saúde Pública (DNSP). São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, CPDOC - Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil. Disponível em: 
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/DEPARTAMENTO%20NACIONA 
L%20DE%20SA%C3%9ADE%20P%C3%9ABLICA%20(DNSP).pdf 
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restrito da União –, reservando-se assim valores115 para o auxílio da população afetada 

com a eclosão da seca de 1919. Outro fator peculiar e curioso da gestão de Melo e 

Souza foi a presença dos cangaceiros em território potiguar, o que fez com que o 

governador enviasse 106 soldados às fronteiras do Estado com a Paraíba e Ceará 

(Ibidem, p. 247).  

Portanto, a nova Diretoria Geral de Higiene e Saúde seria um órgão que vinha 

normatizar e corroborar a aplicação da legislação urbanística. Essas medidas de 

organização sanitária eram de extrema importância, visto que a população urbana de 

Natal crescia significativamente. O aumento da oferta de moradias, entretanto, não 

acompanhava o crescimento demográfico, o que gerou uma alta nos preços dos 

alugueis na cidade no período entre 1922 e 1925.  

A necessidade de novas habitações fez com que, em 1922, o Governo do Estado 

determinasse a isenção de impostos estaduais pelo período de 15 anos àqueles que 

construíssem na capital “grupo ou grupos de dez casas, pelo menos cada um, para 

aluguel”, cujo preço não poderia exceder os 50 mil réis e “de seis casas para aluguel 

não superior a 10$000”116. Compreenderiam na concessão os impostos de transmissão 

do domínio útil dos terrenos. O proprietário ficava obrigado a submeter a planta do 

empreendimento à Intendência Municipal – para a análise do atendimento às 

prescrições de “estética, higiene, localização e saneamento”– e também de construir as 

edificações no prazo máximo de nove meses, podendo ser prorrogado por mais três. A 

não satisfação dessas exigências resultaria em recolhimento aos cofres públicos, dentro 

de quinze dias, da importância relativa aos impostos, acrescida de multa de 50% do 

valor.  

 A população de Natal em 1920, segundo o relatório da Diretoria Geral de 

Estatística, era de 30.696 pessoas117. Em quinze anos, praticamente duplicara. A 

consolidação de agremiações operárias na cidade, como o Centro Operário Natalense, 

no Alecrim, fortalecia o movimento operário em Natal e demonstrava como havia um 

crescimento da mobilização das camadas trabalhadoras da sociedade.  

A questão da força elétrica e do transporte urbano natalense sofria com a 

deterioração do equipamento da Usina do Oitizeiro. Com o intuito de manter e 

                                                           
115 Segundo Itamar de Souza (1989), a Caixa já dispunha de mais de 605 contos de réis em 1922. O dinheiro 
provinha da dedução de 5% das receitas do erário estadual e seriam destinados exclusivamente para obras 
de combate às secas. 
116 RIO GRANDE DO NORTE. Atos Legislativos e Decretos do Governo em 1922: Lei nº 157, de 28 de 
Novembro de 1921. Natal: Typografia d’A República, 1923, p. 33. 
117 RECENSEAMENTO DE 1920. A República, Natal, 07 de junho de 1922. 
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fortalecer os serviços públicos de Natal, o Governo do Estado autorizou a emissão de 

apólices da dívida pública para gerar crédito extra para reparos na central de geração 

de energia elétrica do Oitizeiro. A Lei nº 507, de 28 de novembro de 1921, assim 

determinava: 

 
Art. 1º - É aprovado o decreto nº 150 de 08 de setembro de 1921 que 
abriu crédito extraordinário de 600:000$000 por meio da emissão de 
apólices da dívida pública estadual, ao tipo de noventa e juros de 8% 
ao ano, especialmente destinado à substituição e reparos dos 
maquinismos e material da usina elétrica do Oitizeiro. 
Art. 2º - As apólices emitidas, além das vantagens constantes do 
mesmo decreto, serão recebidas nas estações fiscais do Estado, na 
razão de 10% no pagamento dos impostos de exportação e consumo 
do sal (RIO GRANDE DO NORTE. Atos Legislativos e Decretos do 
Governo em 1921: Lei nº 157, de 28 de Novembro de 1921. Natal: 
Typografia Commerical J. Pinto & Cia, 1921, p. 14, grifos nossos).   

 

Pode-se constatar como a manutenção dos serviços elétricos em Natal estava 

relacionada com o gasto de montantes significativos que aumentavam a dívida 

estadual. As apólices eram consideradas investimento seguro e que garantiam um 

rendimento anual satisfatório. Além disso, poderiam ser recebidas como pagamento 

para o imposto do sal, o que era mais um incentivo à sua emissão. Dessa forma, o 

Estado continuava garantindo condições à modernização de Natal, embora no contrato 

firmado com a Empresa Tração, Força e Luz Elétrica, essas obrigações fossem de 

responsabilidade da companhia. Mesmo assim, observamos que em 1922 o montante 

arrecadado com a emissão das apólices não seria suficiente para a melhoria total do 

serviço, mas apenas para sua manutenção.  

 
O empréstimo mediante emissão de apólices, embora todos, em 
princípio, o julgassem excelente operação para os tomadores, somente 
um ano depois, isto é, em Setembro último, atingia 509:000$ que, 
deduzida a bonificação de 10% oferecida pelo dec. 150, produziram 
458:100$. Esta quantia era e é insuficiente para a remodelação dos 
serviços, que todos carecem dela, mas ainda antes de poder dispor de 
alguma, sem perder a esperança no auxílio público, nem a confiança 
no esforço próprio, fiz as encomendas do material mais necessário, 
excetuando apenas um motor novo, porque o seu preço na fábrica, 
sem incluir o transporte, direitos de alfândega e montagem era de 
380:000$. [...] encomendei, em começo de Janeiro, todas as peças 
necessárias para a restauração completa de um dos motores 
existentes, projetando, logo que estas chegassem e se verificasse o 
resultado, encomendar as do outro (SOUZA, Antônio de Melo e. 
Mensagem lida perante o Congresso Legislativo na abertura da 
segunda sessão da ondécima Legislatura em 1º de Novembro de 1922 
pelo Governador Antônio José de Melo e Souza, A República, Natal, 24 
de novembro de 1922, p. 01, grifos nossos). 
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A fala do governador externava o custo que esses serviços urbanos de 

iluminação e viação representavam para o erário potiguar. Eram muito onerosos. 

Mesmo com o endividamento estadual com a emissão de apólices, o representativo 

valor arrecadado para as finanças estaduais não era suficiente para a aquisição de novo 

material de força. O reparo das linhas, entretanto, foi realizado, porém o número de 

carros em circulação sofreria redução.  

 
Os bondes, quatro apenas, porque não havia recurso para maior 
número, e porque espero reparar os motores dos antigos, estão 
comprados e pagos, inclusive o frete do Rio de Janeiro, onde foram 
adquiridos, para aqui: as linhas de trilhos, que foi preciso reconstruir 
inteiramente, estão em grande parte prontas, mas sem material há 
pouco referido nada é possível fazer (Ibidem, p. 01). 

 

Portanto, nesse ínterim, tivemos uma paralisação do serviço de bondes e de 

fornecimento de energia elétrica, que muito provavelmente, conjuntamente com a 

promulgação das Resoluções nº 223 e 229, foi um dos principais motivos para a relativa 

baixa no número de expedição de cartas de aforamentos urbanos a partir de 1924. 

George Dantas (2003) analisa esse quadro de “crise urbana” e relata o impacto 

relacionado à falta de energia, água corrente e do transporte, da “alma da cidade”, o 

que era sinônimo de voltar à situação de “atraso e ignorância, de isolamento, de 

retraimento social, sem a possibilidade de usufruto dos ‘espaços elegantes’ à noite, do 

teatro do cinematógrafo, das vitrolas” (DANTAS, 2003, p. 100). O não cumprimento de 

diversas cláusulas do contrato com a Empresa Tração, Força e Luz de Natal (ETFL), tais 

como a irregularidade na prestação de serviços, faria com que acontecesse a rescisão e 

o Governo tivesse que assumir provisoriamente a manutenção do serviço, embora as 

dificuldades fossem prementes. 

 

Frente ao não cumprimento das exigências contratuais, do não 
atendimento aos prazos para melhoria dos serviços, o governo 
estadual decidiu rescindir o contrato de cessão dos direitos de 
exploração dos serviços urbanos e penhorar os bens e as rendas da 
empresa para pagamento das multas. Com o abandono da direção da 
ETFL, antes da execução judicial, a administração se viu obrigada a 
providenciar, às pressas, condições para o funcionamento mínimo dos 
serviços [...] (DANTAS, 2003, p. 100). 

 

As dificuldades que permeavam o reabastecimento dos serviços provinham de 

diversas fontes, tais como a importação de material, atrasos na entrega e até mesmo a 
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dificuldades de atendimento por parte das grandes fábricas de encomendas de “pouca 

monta como as que eram necessárias para Natal” (DANTAS, 2003, p. 101). Esse quadro 

de desconforto proporcionado pela interrupção dos serviços, foi descrito por “A 

República” em 1922, que também apontava a “paciência” dos natalenses frente às 

adversidades e eximia o governo de culpa, ressaltando as imprecisões contratuais que 

permitiram a desestabilização dos serviços nos governos anteriores. 

 

Informaram-me, ontem do escritório da Empresa Tração, Força e Luz, 
que, na próxima sexta-feira, salvo caso imprevisto, estará reparada a 
máquina da Usina Elétrica e restabelecidos os serviços de luz e força 
nos bairros da Ribeira e da Cidade Nova. Nas oficinas onde se estão 
fundindo os bronzes, trabalham dia e noite, para fazer as peças das 
quais depende a montagem da máquina e o restabelecimento da 
energia elétrica. Já não é sem tempo, para fazer desaparecer de grande 
parte da cidade esse tom de desoladora tristeza que dela se tem 
apoderado nessas noites intérminas de escuridão. Verdade é que a 
população prejudicada tem suportado todo este período de trevas, 
calma e tranquila, com a educação cívica de que é dotada e a exata 
compreensão dos motivos de força maior que privaram um serviço de 
necessidade indiscutível. [...]. Todos compreenderam desde o 
primeiro momento que, interrompida a energia elétrica em 
consequência de haverem partido os bronzes da máquina motora, não 
era possível proporcionar energia para toda a cidade com a pequena 
máquina em estado de funcionar, sem fazer, de pronto, os reparos 
para os quais precisava-se de mais de cem quilos de bronze, matéria 
prima que não se encontra no mercado de Natal. Foi preciso adquirir 
bronze no Recife, entrando em serviços nas oficinas para encarregados 
fundi-lo e torneá-lo para colocá-lo na máquina. [...]. Se houvesse uma 
crítica a fazer ao poder público, caberia, apenas, ao governo que 
contratou esses serviços [Alberto Maranhão], sem estabelecer as 
necessárias garantias, nem definir bem as obrigações recíprocas, 
onerando o Estado em avultada quantia (EMPRESA TRAÇÃO, 
FORÇA E LUZ, A República, Natal, 29 de março de 1922, nº 70). 

 

O periódico afirmava que quando liquidada a Empresa, o Governo do Estado, 

passou a custeá-lo por conta do Tesouro Estadual, abrindo edital de concorrência. 

Como não apareceu “concorrentes idôneos”, o Governo “de acordo com parecer de 

profissionais competentes” resolveu realizar os reparos para restabelecimento dos 

serviços, “contraindo, para isto, um empréstimo interno” (Ibidem). Essa condição de 

prestação de serviços urbanos teria um impacto nos aforamentos do período de 1924-

1930. Diferentemente desse cenário, percebe-se que entre 1914 e 1923, os bondes 

contribuíram significativamente à ampliação da dinâmica foreira em Natal. Também se 

pode afirmar que o boom no processo de aforamento entre 1914 e 1923, possuía 

intrínseca relação com o aumento da migração dos capitais mercantis do campo e das 
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cidades do interior para a capital, atraídos também pela consolidação das melhorias 

infraestruturais do período anterior (1908-1913), que valorizaram a terra urbana em 

Natal. 

 
4.3) As Resoluções Municipais nº 223 e 229: alteração na dinâmica da 
concessão foreira (1923) 
 
 

A Resolução nº 223, publicada em “A República” em 17 de abril de 1923, 

promoveu uma clivagem no processo de concessão de grandes glebas em Natal, 

principalmente, por reclamar de volta ao senhorio (Intendência Municipal) terras que 

não cumpriam as cláusulas do contrato enfitêutico de edificação e de pagamento dos 

respectivos foros, que haviam sido estabelecidas previamente pelas Resoluções nº 92 e 

194. A Resolução determinava que seriam considerados nulos aqueles contratos 

enfitêuticos onde não tivesse sido implementada a cláusula da edificação. Esse terreno, 

depois de revogada a concessão, seria remitido ao foreiro original caso este “arcasse 

com os custos do processo” de remissão da carta e “quitasse os foros em atraso”, 

cumprindo, a partir da nova data de remissão, a edificação no prazo de um ano pré-

determinado (SIQUEIRA, 2014, p. 437). Caso esta cláusula não fosse cumprida, a 

concessão passaria por um novo processo de nulidade e esta não mais poderia ser 

reavida pelo foreiro original.   

Como veremos, no item seguinte, essa determinação intensificou o processo de 

desmembramento e de alienação de terrenos em 1924 – ano em que entra em vigor – e 

em 1925, para que assim, os foreiros que haviam reavido suas cartas com o pagamento 

dos foros, não tivessem que cumprir a cláusula de edificação. Vários contratos de 

anulação de concessões enfitêuticas seriam publicados nas páginas de “A República” 

em 1923 e 1924 – anulações essas que aparecem frequentemente nas cartas analisadas 

pela pesquisa, em geral com os dizeres “sem efeito visto a Resolução da Intendência de 

1923”. Entretanto, constatou-se que, em via de regra, essas concessões voltavam ao 

foreiro original por meio do pagamento dos foros devidos, para posteriormente serem 

alienadas ou desmembradas, ocasionando assim a emissão de novas cartas de registro. 

Os conflitos entre a aplicação das novas normas da Intendência se fazia presente nas 

páginas dos periódicos locais. 

 
Os herdeiros de Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, por 
exemplo, [...], protestaram contra o cancelamento de seus contratos 
enfitêuticos. [...] O protesto foi assinado por Ernesto Maranhão, filho 
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de Pedro Velho, que considerou a ação municipal inconsistente 
juridicamente. Ernesto Maranhão ainda mencionou que os terrenos 
referidos pelo edital de maio de 1923, não tinham sido aforados no 
ano de 1916, e sim no ano de 1907 [...]. Maranhão citou o artigo nº 551 
do Código Civil de 1916 [...], que dispõe sobre o usucapião, [e 
determinava que] o indivíduo que possuísse por dez anos entre 
presentes, ou vinte anos entre ausentes, um terreno com “justo título e 
boa fé”, adquiria o domínio útil do mesmo. Com base nesse 
argumento, os Albuquerque Maranhão, [...], já possuíam 16 anos de 
domínio útil [...] (SIQUEIRA, 2014, p. 440).  

 

Essas medidas eram de grande importância para angariar recursos para a 

municipalidade. Conforme Gabriela Siqueira (2014, p. 443), “A República” publicaria 

uma reportagem em março de 1925 que afirmava que Natal possuía antes da 

instituição da Resolução nº 223, cerca de “3.000 enfiteutas que não pagavam foros há 

muitos anos”. De acordo com essa reportagem, a não rescisão dos contratos em virtude 

do não pagamento se dava graças ao fato de que “a capital norte-riograndense não era 

ainda uma cidade com muitos habitantes”, situação que se modificara no início da 

década de 1920, o que reiterava a necessidade de ampliação das receitas municipais 

(Ibidem).   

A Resolução nº 229, publicada em outubro de 1923, ratificaria as medidas 

regulativas da Resolução nº 223, aumentando os valores do foro da área urbana e 

suburbana. Aumentava consideravelmente os valores instituídos pela Resolução nº 

194: para área urbana de 10 réis por m² para 20 réis; na área suburbana de 30 réis por 

metro corrente levando em conta a metade do perímetro, para 07 réis por metro 

quadrado. Esse encarecimento no valor da concessão foral também está relacionado à 

diminuição de primeiros aforamentos de grandes glebas no período de 1924 a 1930 – 

embora ocorresse de forma regular na zona suburbana, porém não com o mesmo 

ímpeto verificado no período anterior. O Coronel José Lagreca presidia a intendência 

em 1923, durante a instituição dessas reformas no instituto do aforamento. Renunciaria 

em janeiro de 1924 em favor do Dr. Manoel Dantas, que, entretanto, viria a falecer 

nesse ano, abrindo caminho para a assunção de Omar O’Grady como presidente 

municipal. 
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4.4) Padrões de concentração da terra urbana de 1914 a 1923  
 

 

Diferentemente do período que o antecede, 1908 a 1913, nesse terceiro 

momento, entre 1914 e 1923, podemos perceber que a dinâmica de concentração 

fundiária foreira se modifica, espraiando-se ao longo da malha viária definida no 

período anterior.  Corresponde também ao momento onde a área total foi a maior 

dentre os quatro momentos (300,4 hectares, 53 terrenos – junto com os terrenos 

aforados nos períodos anteriores, totaliza 585,4 hectares, o que corresponde a 19% da 

superfície do patrimônio territorial municipal). Atribuímos esse crescimento e 

dispersão a alguns fatores: 1) A diversificação de agentes no âmbito foreiro, 2) O 

aumento de circulação de capitais no Rio Grande do Norte e na indústria algodoeira, 3) 

A consolidação do sistema do transporte urbano e o crescimento da cidade, e 4) a 

maior precisão no registro da regulamentação das terras aforadas. Podemos perceber, 

de acordo com o Mapa 03, que o crescimento, entretanto, se deu, sobretudo, nas regiões 

do Alecrim e no subúrbio de Lagoa Seca e em seus limites com o Tirol. A distribuição 

dos aforamentos de terrenos acima de 01 hectare por área da cidade pode ser 

observada no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Distribuição por zona da cidade dos terrenos aforados acima de 01 
hectare entre 1914 e 1923 

Zona da 
Cidade 

Nº no Mapa 03 dos Terrenos contidos por zona Quant. 

Cidade Alta 41, 46 02 

Cidade 
Nova 

53, 55, 56, 89 04 

Alecrim 43, 44, 48, 49, 54, 58, 59, 60, 62, 70, 71, 83, 90, 91 14 

Subúrbios 

39, 40, 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 
69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88 

33 

Total  53 
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Primeiramente, podemos perceber, a partir do Mapa 03, que as zonas 

intersticiais entre a avenida Amaro Barreto e as ferrovias Central e Great Western no 

Alecrim foram vastamente exploradas. Chama-nos a atenção o terreno nº 81. Esse 

terreno, corresponde à Carta nº 754 e foi aforado à Sra. Maria das Dores Barboza, na 

data de 04 de abril de 1922. Totalizava uma superfície de 507.994 m², portanto, mais de 

50 hectares – um verdadeiro latifúndio urbano. Essa carta seria objeto de sucessivos 

desmembramentos nos anos imediatamente seguintes, demonstrando, assim, o 

potencial fundiário dessa enorme gleba. Maria das Dores Barboza118 está vinculada ao 

capital mercantil, uma vez que era esposa de Francisco Marques Barboza, que era dono 

de fábrica de descaroçar algodão na cidade de Macaíba (LAEMMERT, 1915b, p. 3798). 

Além de capital mercantil, Francisco Barboza também era vinculado ao capital 

comercial, uma vez que possuía em Macaíba também armazém de molhados e 

ferragens – desde 1909, bem como, era também criador de gado e “lavrador” (ou dono 

de terras), o que também consta nas páginas do Laemmert. Os constantes 

desmembramentos mostram uma primeira iniciativa de incorporação em Natal, com a 

definição de uma malha viária dentro dessa generosa gleba e um princípio de 

loteamento.  

Em 1929, ocorreu o primeiro desmembramento, foram emitidas mais duas 

cartas desmembradas do Terreno n º 81 (1292 e 1293), em 24 de janeiro de 1929 – cujas 

áreas eram respectivamente, 15.000 m² e 135.615 m². Ambas com testadas para a 

avenida Silvio Pelico no Alecrim. Em 09 de fevereiro de 1929, também ocorreriam 

novos desmembramentos – cartas 1301 a 1307, com áreas de 10.000 m² a 23.770 m². 

Uma série de outras alienações se sucederiam em 1929 – como detalharemos no 

Capítulo 04. Os fenômenos relacionados à dinâmica fundiária nesse terreno se 

intensificariam nos anos seguintes, especialmente no fim dos anos 1920, notadamente 

devido ao crescimento do Alecrim nessa década. 

Apesar de uma diversificação nos agentes foreiros, a matriz dos capitais 

investidos no aforamento dessas grandes glebas continuava a mesma durante a 

transição entre os anos de 1914 e 1923: agroexportação e comércio. A classe política – 

imbricada profundamente nos ramos de negócios relatados – continuava a também 

                                                           
118 O papel de mulheres como Maria das Dores Barboza e Ignez Barreto na dinâmica foreira de Natal 
nessas primeiras décadas do século XX merece destaque. Percebe-se que sua atuação foi significativa, 
revelando-as como sujeitos ativos na dinâmica fundiária de então. Necessita-se, entretanto, de 
aprofundamento para que se possa compreender as causas – sejam políticas ou econômicas – da presença 

marcante desses agentes nesse recorte temporal. 



165 
 

atuar incisivamente no aforamento desses terrenos acima de 01 hectare. A estrada de 

ferro continuava a exercer um forte impacto na situação foreira de terrenos lindeiros ao 

seu tramo no Alecrim.  

O Terreno nº 64, assim como o foi o Terreno nº 30, em suas adjacências – que 

apresentou dinâmica muito parecida com este no período anterior – localizado entre o 

traçado da Great Western e a avenida Amaro Barreto, por exemplo, foi aforado em 05 de 

maio de 1917, por Roberto Wence – que já vimos ser dono de fábrica de descaroçar 

algodão em Natal. Logo seria alienado pela quantia de 04 contos de réis à Companhia 

Fabril e Navegação, em novembro de 1919. Seria, posteriormente, desmembrado com a 

passagem da Rua Presidente Leão Veloso, no Alecrim. Com área de 119.003 m², este 

terreno seria alienado por 10 contos de réis à sociedade Indústrias Reunidas Norte 

Riograndense, em 12 de novembro de 1923. O terreno seria transferido, junto com as 

cartas n°689, 694, 954, 955, 958, 956 e 957, pela quantia de 25 contos de réis (25:000$000) 

ao Banco do Brasil, em 22 de janeiro de 1925. Entre as estradas de ferro Great Western e 

Central do RN, também foi aforado por Roberto Wence a Carta nº 650 – Terreno nº 65, 

no Mapa 03 –, de 20.265 m². Essa carta, localizada também nas imediações da avenida 

Amaro Barreto foi substituída por cartas subsequentes o que impossibilitou a 

verificação da dinâmica de sua alienação. Destarte, Wence, representante do capital 

mercantil, foi um dos mais ativos agentes foreiros de grandes dimensões de Natal entre 

1908 e 1923, aforando enormes glebas. 

 Pode-se verifica no Mapa 03, que a dinâmica de concentração fundiária foreira 

nesse momento se mostra bem marcante nos interstícios entre a travessa Pedro 

Américo e a Alexandrino de Alencar, no Alecrim (terrenos nº 48, 49, 54, 58, 59, 62, 70 e 

71), e também ao longo desta última avenida (terrenos nº 61, 92, 43, 50, 91 e 76). Esse 

eixo de estruturação da Alexandrino, consolida o fenômeno verificado no período 

anterior (1908 a 1913), atraindo a suas imediações grandes concentrações fundiárias 

nesses anos. 

O capital mercantil ampliou suas atividades no mercado de terras da capital 

também pela atuação da firma Pedroza & Tinoco, que trabalhava com a exportação do 

algodão. A Carta nº 1967119 (terreno nº 21), cuja emissão data de 13 de julho de 1920, se 

encontra em frente à Diocese do Alecrim – apesar de estar registrada como Cidade Alta 

                                                           
119 Essa carta ficou sem efeito em vista da Resolução nº 223. Entretanto, assim como várias outras para 
terrenos de dimensões vultuosas, retorna à mão dos herdeiros João Tinoco Filho e José Tinoco, sendo 
posteriormente desmembrada em duas cartas. 
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nos livros foreiros120 – e havia sido desmembrada da Carta nº 1519, de propriedade de 

João Nese – que era dono de armazém de fazendas em retalho na Ribeira. O terreno de 

10.668 m², foi passado por herança a João Tinoco Filho e José Tinoco em 26 de fevereiro 

de 1921, para depois ser desmembrada nas cartas 2837 e 2838, em 1932. 

Duas grandes glebas são aforadas nesse período ao longo da avenida Hermes e 

nas proximidades da linha de bonde – porém fora do perímetro da área urbana, uma 

vez que se situavam na linde Leste, fora da delimitação. São os terrenos nº 52 e 53 – 

respectivamente Cartas nº 506 e 518. Esses terrenos foram aforados a dois agentes que 

presidiram a Intendência do Natal – Romualdo Lopes Galvão e Joaquim Manoel 

Teixeira de Moura (Quincas Moura). O terreno de Galvão foi aforado em 1915, e 

possuía uma área de 103.210 m². Consta que foi transferido a Aderbal França somente 

em 1942, por uma quantia módica de 120 mil réis.  Já a carta de propriedade de 

Quincas Moura (nº 53, no Mapa 03) representa uma superfície de 72.347 m², nas 

proximidades do Polígono de Tiro Deodoro da Fonseca. Em 1930 foi desmembrado em 

três cartas: 981, 982 e 983. É interessante notar como esses terrenos gozavam da 

acessibilidade privilegiada na avenida Hermes e da linha de bonde, mas eram 

categorizadas como terrenos da área suburbana. 

Os terrenos da considerada área suburbana ampliaram significativamente a 

oferta da terra e, consequentemente, o tamanho das glebas que eram concedidas, 

muitas vezes sobrepujando determinações das Resoluções Municipais. A firma do 

português Manoel Duarte Machado, da firma M. Machado & Cia (capitais mercantil e 

comercial), por exemplo, aforou um terreno de 344 mil m² (Carta nº 724, 

correspondente ao Terreno nº 75, no Mapa 03), que ocupava parcialmente a área dunar 

protegida. Essa carta também seria considerada “sem efeito” em virtude do 

estabelecido pelas Resoluções nº 223 e 229, de 1923, por não pagamento do foro, porém, 

sendo remitida novamente ao mesmo agente foreiro e substituída por uma outra de 

numeração distinta. Essa carta exemplifica os esquemas de concentração que 

aconteciam no eixo do subúrbio de continuação da Hermes da Fonseca e do encontro 

com a Alexandrino. Concentração essa, corroborada pela abertura de duas avenidas a 

Treze e a Catorze – atuais Rui Barbosa e Xavier da Silveira, respectivamente. 

Os bondes elétricos parecem também influenciar o aforamento de outros 

grandes lotes em outras áreas da cidade, tais como o Terreno nº 41 (Carta nº 1494), em 

                                                           
120 Talvez porque essa área de fato pertencia à Cidade Alta antes da instituição do bairro do Alecrim em 
1911. 
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Cidade Alta, localizado na avenida Deodoro; e os Terrenos nº 55, 56 e 89 (Cartas nº 596, 

544 e 755), localizados nas imediações da Nilo Peçanha e da linha para o hospital 

Juvino Barreto. Os terrenos seguiam o esquema de concentração proporcionado pela 

acessibilidade desta fração urbana por meio do transporte e pela proximidade a 

importantes equipamentos como a Praça Pedro Velho. O Terreno nº 55 foi aforado pela 

firma M. Machado & Cia. em 20 de abril de 1916, com área de aproximadamente 17 mil 

m², e foi desmembrado em diversas cartas (da 1378 a 1409) no ano de 1936. Já o Terreno 

nº 56, foi concedido a J. J. Valentim de Almeida – intendente de Macaíba – em maio de 

1916. Esse terreno possuía uma superfície pouco superior a 10 mil m² e em sua carta 

não constam as alienações ou desmembramentos futuros.  

O Terreno nº 89, localizado no cruzamento entre as avenidas Garatuba e Nilo 

Peçanha, foi aforado ao Cel. Francisco Solon em janeiro de 1923, com área de 45.550 m². 

A gleba corresponde à Carta de Cidade Nova nº 755, que, como ocorrido em outras 

ocasiões, possuía a mesma numeração121 do terreno de nº 82 do Mapa 03 que se situava 

na zona suburbana (de 15 mil m²). O terreno seria desmembrado em duas cartas ainda 

em maio de 1923 (Cartas 769 e 770) e parte desse desmembramento seria retornado ao 

domínio da Prefeitura, que o aforaria à Sociedade de Assistência Hospitalar em julho 

de 1930. Vemos, com base nesses exemplos, a continuidade do investimento dos 

capitais mercantis-industriais agroexportadores e do comércio no mercado de terras 

urbanas em Natal no período de 1914 e 1923, tendência marcante no período anterior, 

porém que se intensifica nesse momento. 

O que também se intensificou foram as constantes alienações e 

desmembramentos realizados. O Terreno de nº 12, em Cidade Nova (correspondente à 

Carta nº 95), por exemplo, sofreu sucessivos desmembramentos. Em 1915, quando é 

emitida a Carta nº 566, de 17.786 m², concedida a Antônio Ferreira Pinto. E em 1916, 

quando também são emitidas as cartas 399 – concedida à firma M. Machado & Cia. e de 

área 20.696 m² – e a 593 – concedida a João Valentim de Almeida e de área superior aos 

21 mil m². Esses desmembramentos se dão muito provavelmente em virtude do início 

do processo de abertura da Avenida Atlântica em 1915 – motivado tanto pela 

concentração fundiária de momentos anteriores como pela excepcional cota da área 

                                                           
121 Esse fenômeno aconteceu também com outras cartas no mesmo período. A carta 788 do Subúrbio 
possui a mesma numeração de uma carta na Cidade Nova. Corresponde ao terreno 88 no mapa e foi 
aforado por Augusto Coêlho, na data de 27/12/1922. Terreno de 15 mil m². A carta que possui a mesma 
numeração é a de 61.110 m² aforada em Cidade Nova – corresponde ao terreno 91 – entre Afonso Pena e 
Alexandrino – e foi aforada por Fausto Faustino do Amaral em 16/10/1923. 
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que se debruçava com vista excepcional para o oceano. O Terreno nº 08 (Carta nº 33) 

concedido a Theophilo Moreira Brandão, foi desmembrado também em virtude da 

dinâmica da passagem da Avenida Atlântica. A Carta nº 493, concedida ao mesmo 

Moreira Brandão, data de 15 de julho de 1914 (área de 27.237 m²), já é 

desmembramento do terreno 08 e seria ainda desmembrada em cinco novas cartas em 

23 de dezembro de 1920. 

A grande gleba aforada pelos Roselli (Terreno nº 23, Carta nº 525), seria 

desmembrada também nesse período em frações menores, porém cujos títulos seriam 

emitidos no nome do próprio Alberto Roselli, como por exemplo, a Carta nº 565, de 

outubro de 1914 e área de 44 mil m². Assim como na passagem da avenida Atlântica, 

nas imediações entre Cidade Alta e Alecrim aconteciam também desmembramentos 

em virtude do prolongamento de vias da malha viária. Por isso, a Carta nº 1742 

(Terreno nº 60 no Mapa 03), concedida aos herdeiros de Manoel Francisco Alves e com 

96.890 m², foi desmembrada em duas novas cartas (1750 e 1751) no ano de 1917 para 

dar passagem ao prolongamento da Travessa Pedro Américo.  

Outra gleba que foi objeto de desmembramentos nesse período foi o Terreno de 

nº 46 (Carta 1654), concedida ao Dr. Antônio Emerenciano China em 1915. Essa carta 

seria desmembrada em quatro novas (2080, 2081, 2082 e 2083) em abril de 1921. 

Localizava-se nas proximidades da rua Silvio Pelico e Fonseca e Silva (início da Amaro 

Barreto) e, portanto, próximo ao bonde do Alecrim. A Carta 2080, de 10.252 m² de área 

foi transferida a Cussy de Almeida122 por 01 conto de réis em 28 de abril de 1922. 

Depois foi desmembrada por Almeida nas cartas 2183 e 2184 em julho do mesmo ano. 

Em 1923, Cussy de Almeida transmite o domínio útil do terreno ao Governo do Estado 

por escritura pública, no valor de 06 contos de réis, valorizando consideravelmente seu 

investimento em um curto espaço de um ano.  

Outros desmembramentos ocorreriam também em Cidade Alta e Cidade Nova. 

A Carta 1624 (Terreno nº 44), concedida a Elpídio Estelita Manso Maciel em 05 de 

março de 1915, foi desmembrada 1923 em duas cartas (2177 e 2178) para passagem da 

avenida Olinto Meira que se estendia ao Alecrim. Nesse mesmo terreno, outros 

desmembramentos aconteceram em anos precedentes (como nas cartas 2140 e 2141 de 

1921). A carta original possuía área superior à superfície de 35 mil m². Em Cidade 

Nova, a Carta 795 – concedida ao Cel. Francisco Cascudo em 1923, com 11.520 m² de 

                                                           
122 A origem do capital de Cussy de Almeida também é comercial. Consta no Almanak Laemmert de 1917 
(v. 01, p. 3595) que Almeida é dono de loja na seção “Fazendas, armarinhos, modas, calçados, etc”. 
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área e já desmembramento da Carta 454 (Terreno nº 10 no Mapa 03) – seria 

desmembrada em três novas cartas (887, 888 e 889) em março de 1927. A análise do 

Mapa 03 nos mostra que entre os anos de 1913 e 1923 a concentração de terras por meio 

do instrumento do aforamento foi a mais intensa dos períodos estudados, 

especialmente em relação ao tamanho das áreas aforadas e ao processo de divisão das 

grandes glebas em lotes menores que passava a acontecer nesse momento. Verificamos 

também que a consolidação da malha viária e da infraestrutura de transporte foi 

fundamental para a consolidação dos padrões de concentração em certas áreas da 

cidade, muitas vezes atuando como elementos de valorização. Com relação à natureza 

dos agentes foreiros, pode-se afirmar que em geral a origem dos capitais invertidos 

continua a mesma do período precedente, porém com a diversificação dos agentes, 

aparecendo novos indivíduos como principais foreiros da capital. A falta de 

informações precisas contidas nas cartas de aforamento municipais não permitiu que 

alguns terrenos fossem alocados em mapa123, o que, entretanto, não oblitera a 

disposição dos padrões de concentração acima mencionados. No capítulo a seguir, 

trataremos do período final do nosso recorte de estudo, do ano de 1924 a 1930. O ano 

de 1924 é sintomático por uma série de motivos tais como a baixa das Resoluções nº 

223 e 229, que considerava caduca as concessões nas quais houvesse o atraso no 

pagamento do foro. Marca também a mudança da gestão municipal, assumindo Omar 

O’Grady, em virtude do repentino falecimento de Manoel Dantas, seu sogro, que 

ocupava a cadeira da Intendência, e a consequente institucionalização do planejamento 

urbano e dos serviços na cidade com a nova gestão. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
123 Os terrenos onde não se conseguiu locação foram os das cartas designadas a seguir. Carta 634 - João 
Batista de Andrade. Data: 12/04/1915. Área: 10.000. Localizada no Subúrbio. Estrada de Macaíba. Carta 
475 - Antonio Ferreira Pinto. Data: 17/05/1915. Área: 182980. Terrenos municipais, terrenos de marinha e 
morros da capital são os limites. Carta 533 - Arthur Ames Teixeira de Moura. Data: 19/05/1916. Área: 
50.197,37. Subúrbio, perto dos terrenos municipais. Carta 562 - Jeronymo Gueiros. Data: 22/03/1917. Área: 
15000. Subúrbio. Rua nº 11, Alecrim. Carta 654 - Leonel de Barros. Data: 20/02/1918 Área: 12229,20. 
Localizada no Subúrbio. Rua 3 e Rua 4.  Carta 710 - Ignez Augusta Paes Barreto. Data: 17/02/1922. Área: 
14400. Localizada na Ribeira. Limites: dunas e terreno devoluto. Essa carta foi transferida a Alfredo 
Guilherme da Silva por 200$000. Transferida a Abel Duvino Paes Barreto por 300$000.14/02/1922 e 
12/05/1922, respectivamente. Carta 619 - Roberto Wence. Data: 27/12/1923. Área: 12.144,37. Limites: 
Industria Reunidas de Natal, Estrada de Ferro Central e Terreno Marinha.  
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CAPÍTULO 05  

O bonde para Lagoa Seca e a Avenida Atlântica: obras de grande 

vulto direcionadas pelos esquemas de concentração fundiária 
(1924 a 1930) 

 
 

A eleição de José Augusto de Medeiros para o governo estadual configurou-se 

uma mudança no eixo de dominação das oligarquias das regiões Agreste e do litoral – 

produtores de açúcar e sal – para a zona seridoense – produtora de algodão (SOUZA, 

1989). O contexto nacional de ampliação da indústria têxtil beneficiava a cultura do 

algodão no Rio Grande do Norte, que constituía uma atividade amadurecida, visto ter-

se iniciado desde a segunda metade do XIX. A indicação de Medeiros – que era 

apoiado pelo próprio Presidente da República, Arthur Bernardes – como sucessor de 

Antônio Melo e Souza contrariou tanto as intenções deste de indicar Eloy de Souza, 

quanto as pretensões de Ferreira Chaves em retornar ao poder estadual.  

A gestão de José Augusto de Medeiros representou a continuidade do processo 

de institucionalização de Melo e Souza124, com o investimento na rede de ensino 

público e criação de uma série de repartições públicas, que atuavam a nível estadual e 

municipal, tanto em relação à regulação da produção agrícola no interior, como no 

tocante às obras públicas estaduais e os serviços básicos urbanos.  

Uma de suas primeiras ações frente ao Estado foi a regulamentação da 

Diretoria Geral de Agricultura e Obras Públicas, criada por Melo e Souza em final de 

mandato por meio da Lei nº 568 de dezembro de 1923. O regulamento da Diretoria, 

publicado em fevereiro de 1924, estipulava que todos os negócios concernentes à 

“Lavoura, Pecuária, Viação e Transportes em geral, Estatística, Ensino Agrícola, 

Mostruário geral do Estado, Terras, Minas, Obras Públicas, Almoxarifado Geral, [e] 

Serviços Urbanos”125 seriam responsabilidade do novo órgão, que vinha a ser criado no 

“interesse do desenvolvimento econômico do Estado”. Muitas eram as incumbências 

da Diretoria de Agricultura e Obras Públicas, entre elas o “estudo, execução, direção e 

fiscalização” dos trabalhos técnicos que deveriam ser conduzidos por “funcionários ou 

comissões especiais”.  No âmbito municipal, uma das mais importantes iniciativas de 

                                                           
124 O governo de Medeiros também seria marcado pelo apoio ao movimento operário, reconhecendo suas 
associações e subsidiando suas escolas primárias. São inauguradas diversas escolas como a José Bonifácio, 
nas Rocas, e a Gonçalves Ledo, na Baixa da Beleza, no Alecrim. SETE DE SETEMBRO, A República, Natal, 
09 de setembro de 1924, p. 01. 
125 RIO GRANDE DO NORTE. Atos Legislativos e Decretos do Governo, 1924: Decreto nº 224, de 01 de 
Fevereiro de 1924. Natal: Typografia d’A República, 1923, p. 61. 
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José Augusto de Medeiros foi a criação da Comissão de Saneamento de Natal em 

1924, reiterando o programa de institucionalização. 

A Comissão de Saneamento de Natal, instituída pelo Decreto nº 231 de 26 de 

abril de 1924, era responsável pelo estudo, projeto, instalação e organização de “todos 

os serviços de abastecimento d’água, esgotos domiciliares e pluviais do município da 

Capital e de outros que queiram aproveitar o auxílio do Estado para os mesmos fins”. 

Portanto, apesar do foco das ações da Comissão estar centrado sobre Natal, sua 

atuação não se restringia somente à esfera do município. Além das predicações 

relativas ao saneamento e abastecimento d’água, o estudo e projeto de “ampliação da 

cidade” também era uma obrigação da Comissão de Saneamento, que, portanto, atuava 

no âmbito do planejamento urbano, propondo modificações concernentes ao traçado 

viário e ao alinhamento das ruas.  

Outra questão importante relativa à terra urbana que é reiterada no Decreto nº 

231 foi o encargo da nova Comissão de Saneamento de fornecer ao “Tesouro do Estado 

e ao município dados técnicos para a venda e aforamento dos terrenos de propriedade 

do Estado ou do Município”. Por conseguinte, o poder público visava obter com a 

orientação técnica, diretrizes para gestão do patrimônio territorial municipal em Natal, 

em vista de ganhos relativos à transação desses terrenos. A Comissão teria um 

engenheiro-chefe responsável, nomeado pelo governador, cuja escolha recaiu sobre 

Henrique de Novaes, que já havia trabalhado nas obras contra as secas no Rio Grande 

do Norte, na comissão chefiada por Sampaio Correia para estudo da Central do RN, 

bem como tinha trabalhado nas obras da Estrada de Ferro de Mossoró a Souza-PB.  

Deveria apresentar um plano geral das obras de Saneamento de Natal e seus 

orçamentos preliminares, o que de fato foi realizado ainda em 1924 com o 

levantamento cadastral da área urbana – que deu origem à planta da cidade desse ano. 

As obras seriam realizadas por “pequenas tarefas”, não excedente à quantia de “cem 

contos de réis (100:000$000)” e deveriam ser concedidas a “empreiteiros idôneos, 

mediante concorrências administrativas”, que seriam julgadas pelo engenheiro-chefe e 

aprovadas pelo governador.  

Destarte, a contratação da execução dos serviços se tornava objeto de definição 

de ordem técnica, o que modificava as relações duvidosas que envolviam a assinatura 

de contratos de obras públicas e de viação no Rio Grande do Norte nas gestões 
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anteriores126. As intervenções propostas por Novaes melhorariam o sistema de 

fornecimento de água na capital, permitindo um volume de 1.200.000 litros diários, 

bem como, influiriam na reforma viária da cidade nos anos posteriores.  

No final do ano de 1924, mais precisamente em 02 de novembro, tomou posse 

da Intendência Municipal o Dr. Omar O’Grady127 – engenheiro formado no Illinois 

Institute of Technology, na cidade de Chicago nos Estados Unidos – em substituição ao 

Dr. Manoel Dantas, falecido em junho128. A reportagem do periódico “A República”, de 

02 de novembro de 1924, intitulada “Intendência Municipal: eleição e posse do novo 

presidente” noticiava a eleição de O’Grady – que se deu internamente pelos membros 

do Conselho da Intendência. 

Realizou-se ontem no Palacete da Intendência Municipal a posse do 
novo intendente Dr. Omar O’Grady [...]. Presidiu a sessão o Dr. 
Joaquim Torres, vice-presidente em exercício, que após receber o 
compromisso do novo edil, declarou que ia proceder à eleição para 
preenchimento do cargo de Presidente, vago com o falecimento do Dr. 
Manoel Dantas. Compareceram à sessão os intendentes Joaquim 
Torres, Francisco Cascudo, Joaquim Policiano Leite, Eduardo dos 
Anjos e Albino Borges, verificando-se o seguinte resultado na eleição 
de Presidente: Dr. Omar O’Grady, cinco votos e Dr. Joaquim Torres, 
um voto (INTENDÊNCIA MUNICIPAL..., A República, nº 251, 02 de 
novembro de 1924, p. 01). 

 

A assunção de Omar O’Grady frente à Intendência de Natal marca 

politicamente esse momento da cidade, principalmente em relação à ênfase nas obras 

públicas viárias. Esse período é caracterizado, sobretudo, pelo fato de que as 

intervenções sobre a cidade deixavam de ser foco prioritário das ações do Governo do 

Estado, passando à esfera da Intendência Municipal.  

 

5.1 – A ênfase nos melhoramentos viários da gestão O’Grady: o 
encarecimento da terra e dos alugueis (1925-1928) 
 

 Em 25 de julho de 1925, “A República” relatava a concepção de um filme sobre 

o Rio Grande do Norte, “Cine-Jornal do Rio Grande do Norte”, com imagens 

                                                           
126 Essa afirmação não significa que não reconheçamos os grandes avanços materiais realizados em 
governos anteriores, em especial, no segundo de Alberto Maranhão. Esse, segundo Itamar de Souza (1989) 
foi aquele que “colocou Natal no século XX” com a política de melhoramentos urbanos empreendidas. 
Apesar disso, com base no que foi exposto até o momento, verificamos que muitos dos contratos para 
obras de viação e de instalação e gestão de serviços urbanos na capital – água, esgotos, bondes – 
envolviam negócios com membros da estrutura oligárquica, geralmente, garantindo vantagens 
excepcionais.  
127 Filho de Alexandre O’Grady, engenheiro canadense que veio trabalhar na ferrovia entre Natal a Nova 
Cruz em fins do século XIX e se estabeleceu em Natal. 
128  A República, Natal, 02 de novembro de 1924. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Illinois_Institute_of_Technology
http://pt.wikipedia.org/wiki/Illinois_Institute_of_Technology
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detalhadas sobre a composição urbana de Natal. Continha a reportagem uma descrição 

detalhada da capital potiguar, além de apontar também os principais equipamentos de 

profilaxia da cidade, tais como: Hospital de Caridade Juvino Barreto (no monte 

Petrópolis), o Orfanato João Maria e a Inspetoria de Profilaxia Rural. A descrição 

natalense é transcrita no fragmento abaixo. 

 

A película norte-riograndense dá uma ideia perfeita do Rio Grande do 

Norte. Começando por assinalar a superfície e situação do Estado, 

segue-se a apresentação da cidade do Natal por um panorama circular 

tirado da torre da Catedral. As suas partes – alta e baixa – e os seus 

bairros deslizam em seguida. Na primeira veem-se boas ruas e 

avenidas arborizadas como a Avenida Rio Branco, a rua Pedro 

Soares, a rua Ulysses Caldas, a praça Sete de Setembro129, a rua 

Coronel José Bonifácio (uma das mais antigas da capital), a praça 

André de Albuquerque, etc., e edifícios e monumentos principais aí 

situados, podendo citar o Palácio do Governo, o palacete da 

Intendência Municipal, o monumento do Centenário da 

Independência, os edifícios da Delegacia Fiscal, da Catedral, do 

Congresso Estadual do Ateneu, do Mercado Publico, do 29º Batalhão 

de Caçadores, da Polícia Militar do Estado, vendo-se uma ala do 

batalhão em manobras, o Colégio das Irmãs Doroteas e a artística 

herma de Pedro Velho, o primeiro governador do Estado, após o 

advento da República. Vem então, a avenida Junqueira Ayres, que 

liga a “Ribeira” (parte baixa), com uma vista geral desta, e depois 

suas principais artérias.  Figuram aí a rua Dr. Barata, principal 

artéria do comércio retalhista, a praça Augusto Severo, com o seu 

encantador jardim e alguns edifícios nela situados (Escola 

Doméstica, Teatro Carlos Gomes, Grupo Escolar Augusto Severo, 

Estação da Great Western); a avenida Sachet, a elegante praça Leão 

XIII, com o edifício dos Telégrafos e a igreja Bom Jesus das Dores; a 

avenida Tavares de Lyra, o edifício das Obras do Porto, construído no 

mesmo local onde existiu a casa do grande herói Frei Miguelinho e a 

Repartição da Inspetoria de Obras Contra as Secas,  de cuja torre se 

apanhou e projeta um panorama do bairro de pescadores chamado 

“Rocas”, onde ficam igualmente, as oficinas da Estrada de Ferro 

Central. Temos ainda à vista um golpe panorâmico apanhado da 

igreja do Rosário, vendo-se toda a Ribeira e o encantador estuário do 

rio Potengi, que banha a cidade de Natal. Seguem-se vistas 

panorâmicas tiradas dos bairros de Petrópolis, Tirol e Alecrim, com a 

projeção de pitorescas vivendas e vistosos edifícios públicos (SOB O 

GOVERNO DO SR. JOSÉ AUGUSTO, A República, Natal, 25 de julho 

de 1924, p. 01, grifos nossos). 

 

 A descrição acima faz um relato dos aspectos mais relevantes que a cidade 

procurava destacar: os espaços públicos que haviam sido reestruturados, os principais 

                                                           
129 Essas avenidas recebiam a linha de bonde, o que demonstra como eram as mais bem estruturadas da 
cidade. 
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logradouros e os edifícios que se destacavam no cenário urbano. As representações 

feitas sobre a cidade possuíam o cunho oficial do governo, já que o referido filme havia 

sido encomendado para ser propaganda oficial do Rio Grande do Norte, revelando 

tanto o grau de desenvolvimento de Natal, como as potencialidades agrícolas do 

interior.  

 Amphilóquio Câmara foi o responsável pela confecção do filme – com a ajuda 

do cinegrafista Aristides Junqueira – por nesse momento ser o encarregado do “serviço 

de propaganda do Estado nessa capital”. Além de escritor, Amphilóquio havia sido o 

comissário do Estado na Exposição Internacional do Centenário da Independência na 

capital federal em 1922. O filme abordava também os serviços de saneamento e 

profilaxia, a instrução pública que se desenvolvia e as indústrias salineira, algodoeira e 

açucareira potiguares. 

Apesar das discussões verificadas durante o período anterior, a arrecadação 

mais eficiente dos tributos iniciou um processo de investimento mais intenso, 

consoante com o aumento da edificação nos subúrbios e com o crescimento da 

população. Entre as melhorias desencadeadas constavam o embelezamento dos jardins 

públicos, o calçamento de vários logradouros – entre eles a Travessa Ulisses Caldas, no 

trecho que vai da Avenida Rio Branco à Deodoro, facilitando o tráfego de automóveis à 

Cidade Nova – e a construção de estradas ligando Petrópolis à Avenida Norte (Silva 

Jardim) na Ribeira e à praia de Areia Preta130.  

As intervenções fundamentavam-se na nova regulação urbanística para Natal 

no início de 1925, que fixava padrões “convenientes à estética urbana”131. Nesse 

processo, o governo O’Grady implementou medidas importantes como: a organização 

de uma seção de Obras Públicas, a regulamentação de diversos departamentos da 

Municipalidade para a conveniência dos serviços e a cobrança de taxa de três mil réis 

aos proprietários para emplacamento e numeração dos edifícios da zona urbana. 

Outras definições também foram assentidas pelo Conselho Municipal: 

 
Ainda por deliberação do Conselho ficaram proibidas a construção e 
reconstrução de prédios de menos de dois pavimentos nas ruas Dr. 
Barata e do Comércio, Praças Augusto Severo e Leão XIII e Avenidas 
Tavares de Lyra e Sachet. [...]. Na polícia das construções, por 
exemplo, a atuação da Municipalidade é de resultados inestimáveis 
para o seu progresso, não somente pela fixação dos padrões 
convenientes aos diversos bairros, senão ainda mediante a prescrição 

                                                           
130 A REPÚBLICA, Natal, 09 de abril de 1925. 
131 A REPÚBLICA, Natal, 15 de janeiro de 1925. 
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de condições de estética reclamadas instantaneamente em nosso meio. 
As providências para esse fim, instituindo restrições legais ao direito 
de propriedade, despertam, frequentes vezes, a animadversão de 
alguns supostamente molestados, mas logo se incumbem os fatos de 
registrar o acerto das atividades assumidas pelo poder público, com a 
mira exclusiva no interesse geral (A REPÚBLICA, 15 de janeiro de 
1925, p. 01). 

 

A nova regulamentação ocasionou diversos rebatimentos na organização 

urbana a partir de então, especialmente no tocante ao controle das edificações e na 

arrecadação de tributos. As medidas, entretanto, também aprofundariam o processo de 

diferenciação das frações urbanas ao ocasionar o encarecimento dos terrenos 

edificáveis nas principais avenidas da cidade132.  

Outra atitude da Municipalidade foi a de reclamar os terrenos que não foram 

edificados no prazo disposto de um ano com base na Resolução nº 223, apesar da 

defesa e reclamações de foreiros que argumentavam que o recebimento dos foros 

“traduzia, implicitamente, a prorrogação do prazo estipulado para o cumprimento do 

contrato”133. A impossibilidade de reaver os terrenos por resolução própria obrigou a 

Intendência a recorrer aos tribunais. A medida foi recebida de maneira favorável pelos 

periódicos em circulação à época, que defendiam o cumprimento da cláusula de 

edificação. Os padrões de concentração fundiária dos períodos anteriores, por 

conseguinte, haviam contribuído à diminuição considerável da oferta de terrenos 

urbanos a partir de 1924, ocasionando um aumento no valor das transações foreiras 

(alienações e desmembramentos). 

 
Não se compreende realmente o excessivo encarecimento de terrenos 
destinados à edificação e não obstante baldios, com o sacrifício 
manifesto do desenvolvimento material da cidade, tanto mais quanto 
ao alcance do Município estão os meios legais de repará-lo no 
exercício dos seus direitos de senhorio. [...]. Agirá o senhorio, como se 
lhe afigurar mais acertado. No caso de que tratamos, pois andaria 
avisado e prudentemente o Governo do Município se exigisse o 
cumprimento do preceito contratual, e estamos certos de que os 
foreiros dos seus terrenos cuidariam de edificá-los, ou os alienariam, 
sem tardança, para evitar prejuízo certo e formal134. 

 

A requisição dos terrenos não edificados por parte da Municipalidade gerou, 

nesse contexto, discussões acaloradas entre os dois principais jornais em circulação na 

cidade sobre a legalidade da atitude da Municipalidade. O “Diário de Natal” – em 

                                                           
132 A REPÚBLICA, Natal, 16 de janeiro de 1925. 
133 Ibidem, p. 01. 
134 Ibidem, p. 01. 
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artigo sob o pseudônimo de Ascânio – criticou a reportagem publicada por “A 

República” sobre o encarecimento dos terrenos, afirmando que nem todos eles eram 

destinados à edificação e que os foreiros teriam o direito de não os edificar por já terem 

investido, por meio do pagamento de impostos, na melhoria da infraestrutura viária. 

“A República” em contrapartida – fazendo uso o pseudônimo de Afrânio – respondeu 

que se referia não a todos os terrenos do município, mas tão somente àqueles inseridos 

nos limites do perímetro urbanos, lotes que teriam sido aforados para a edificação135. 

Essa discussão entre Afrânio – “A República” – e Ascânio – “Diário” – sobre o 

dever de edificar ou não dos proprietários dos terrenos aforados estendeu-se por 

diversos fascículos e demonstra bem a disputa de interesses existente sobre a cidade de 

então. Nos números subsequentes do “Diário”, Ascânio afirmou que a edilidade não 

poderia cobrar o cumprimento da cláusula de edificar, inscritas nas cartas de 

aforamento, porque essas áreas no tempo da Resolução nº 155 de 1911, faziam parte 

dos subúrbios da capital, cujo perímetro apenas seria alargado para além do Tirol e 

Alecrim a partir de Resolução de 1916 – livrando, portanto, os foreiros de cumprirem a 

nova cláusula136.  

Afrânio, entretanto, refutou esse argumento ao afirmar que, muito antes da 

Resolução de 1916, o perímetro da cidade já abrangia zonas posteriores aos limites de 

Tirol, Petrópolis e Refoles. Para tanto, utilizou descrições dos limites em resoluções de 

1908 e 1909. O embate entre as partes apenas encerrou-se quando Afrânio, na edição de 

30 de janeiro de 1925 de “A República”, transcreveu as resoluções municipais sobre os 

limites das áreas urbanas dos anos de 1904, 1908, 1909, 1911 e 1916. Segundo Afrânio, 

desde 1904, três bairros formavam a zona urbana de Natal (Cidade Alta, Ribeira e 

Cidade Nova), o quarto bairro – Alecrim – foi instituído como área urbana em 1911137. 

Fica claro, a partir dessa discussão nos periódicos, que algumas frações urbanas, em 

especial aquelas consideradas anteriormente “subúrbios” no Alecrim e na Cidade 

Nova, e que eram grandes frações de terra não edificadas, pareciam ser o objeto das 

discussões entre Afrânio e Ascânio. Esses aspectos refletem a grande concentração de 

terras que se deu nas áreas urbana e suburbana de Natal no período entre 1914 e 1923. 

A sistematização das ações de intervenção da gestão O’Grady se estruturou 

principalmente no estabelecimento de três seções distintas na Intendência: Expediente, 

                                                           
135 A REPÚBLICA, Natal, 20 de janeiro de 1925. A questão da obrigatoriedade de edificação dos lotes no 
perímetro urbano era de fato prevista pela Resolução nº 194, última a tratar do tema, publicada em 1916. O 
perímetro da área considerada urbana nesse período era o que consta na Figura 28, página 127. 
136 A REPÚBLICA, Natal, 24 de janeiro de 1925. 
137 A REPÚBLICA, Natal, 28 e 30 de janeiro e 01 de fevereiro de 1925. 
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Protocolo e Obras, o que resultou em organização e metodização da expansão urbana 

de Natal138. Um dos principais problemas a resolver seria definitivamente o calçamento 

das ruas da cidade. As primeiras artérias a receberem nova pavimentação 

sistematicamente foram Tavares de Lyra e Rio Branco, a partir da utilização do piche 

produzido pela Usina de Natal para calçamento em “macadame betuminoso”, cedido 

pelo Estado.  Posteriormente, esse mesmo recurso foi utilizado na Ulisses Caldas. 

Além do calçamento, da reforma das instalações elétricas e dos bondes e da numeração 

das casas. Outro melhoramento desse momento foi a construção de um trecho da 

estrada de rodagem entre Macaíba e a “feira livre” do Alecrim139. Outras obras de 

relevo também foram atacadas, como o levantamento do nível do bairro da Ribeira e a 

reforma material da Avenida Atlântica partindo de Petrópolis140.  

 

 

A Avenida Atlântica, obra de grande vulto delineada de forma a descer do 

Monte Petrópolis ao oceano, teve sua reforma iniciada em junho de 1925141. Seu 

percurso foi traçado partindo do Laboratório de Análises do Estado142 até a chamada 

                                                           
138 A REPÚBLICA, Natal, 29 de maio de 1925. 
139 A REPÚBLICA, Natal, 30 de maio de 1925. 
140 Sobre a necessidade de pagamento dos impostos para custear as obras de melhoramento da capital pela 
gestão O’Grady: “Urge apenas a que se prontifiquem todos a pagar pontualmente seus impostos, como os 
de décima urbana, indústria e profissão e outros. A cada melhoramento corresponderá o imposto, com que 
se conseguirá levar a efeito” (A REPÚBLICA, Natal, 06 de junho de 1925, p. 01). 
141 A REPÚBLICA, Natal, 05 de junho de 1925. 
142 Hoje o Hospital Universitário Onofre Lopes em Petrópolis. 

Figura 31 – Imagem da Avenida Atlântica na década de 1930. Fonte: FERREIRA et al. (2008). 

 



178 
 

Rua das Dunas, passando por Areia Preta, contabilizando uma extensão total de 800 

metros. Os bondes já haviam sido previstos de transitar logo após a conclusão das 

obras na avenida: “a linha de bondes será extensiva à avenida, logo que o permita o 

andamento de suas obras”143. Sobre a Avenida Atlântica: 

 
Pela sua situação [topográfica] privilegiada está fadada a ser a mais 
representativa de nossas artérias. Prosseguem os seus trabalhos, 
pronto já se encontra o seu longo muro de arrimo, de mais de 
quarenta metros, já se lhe estando a colocar os balaustres que lhe dão 
graça especial (A REPÚBLICA, Natal, 12 de setembro de 1925, p. 01). 

 

O calçamento da Travessa Ulisses Caldas foi inaugurado em 03 de outubro de 

1925. Anunciados também foram os calçamentos das ruas Junqueira Aires, Dr. Barata e 

Praça Augusto Severo, todos em macadame betuminoso144. Essas medidas comprovam 

a ênfase dada pela administração Omar O’Grady à pavimentação das vias, uma atitude 

condizente com a proliferação cada vez maior dos automóveis em Natal – apesar de 

ainda restritos às classes mais abastadas –, enquanto que o bonde, embora ainda muito 

importante para o deslocamento da grande maioria da população, já assimilava a 

imagem de degradação que o acompanharia a partir de então.  

 

 

                                                           
143 Ibidem, p. 01. 
144 A REPÚBLICA, Natal, 03 de outubro de 1925. 

Figura 32 – Imagem das obras de saneamento desenvolvidas pelo Escritório 
Saturnino de Brito em Natal durante a década de 1930.  

Fonte: FERREIRA et al. (2008). 
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Nesse período são publicados constantemente os primeiros anúncios de 

automóveis nas páginas dos jornais natalenses, como o Ford V8, vendido na filial da 

marca na cidade do Recife. O crescimento da frota de automóveis em todo o país 

constituía-se um fenômeno considerável nesse momento. Na cidade de São Paulo, as 

concessionárias de automóveis anunciavam frequentemente nos periódicos locais as 

novas inovações e ofertas nos preços. Anúncios da Chevrolet ilustravam a importância 

do emprego de caminhões da marca no serviço de calçamento das vias paulistas a 

partir do transporte de material realizado. Em Natal, o calçamento das diversas 

avenidas fomentou a ocupação da Cidade Nova, agora mais comumente designada por 

sua respectiva divisão em Petrópolis e Tirol145.  

 
Petrópolis e Tirol estão atraindo, irresistivelmente, habitantes para as 
suas garridas e suas planícies pitorescas. Hão de formar a futura 
cidade de Natal, com longas avenidas arborizadas e elegantes 
construções modernas. Iniciaram, na Cidade Nova, os últimos 
trabalhos levados a efeito na Avenida Atlântica, que acompanha a 
linha de bondes de Petrópolis, do Hospital Juvino Barreto até o seu 

                                                           
145 Embora essa divisão de Cidade Nova entre Petrópolis e Tirol apareça desde a década de 1920, a divisão 
oficial em dois bairros se dá apenas na década de 1940, pela Lei n.º 251 de 30 de setembro de 1947, na 
administração do Prefeito Sylvio Piza Pedroza (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL. Conheça Melhor o 
Seu Bairro – Petrópolis. Natal: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, 2008. Disponível em: 
http://www.natal.rn.gov.br/bvn/publicacoes/leste_petropolis.pdf 

Figuras 33 e 34 – Anúncios da Chevrolet e da Ford no periódico “A República”.  
Fonte: A REPÚBLICA, Natal, 21 de janeiro de 1930. 
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término (A AVENIDA ATLÂNTICA. A República, Natal, 15 de janeiro 
de 1926). 

 

A cidade começava a viver um crescimento até então não experimentado, 

principalmente provinda a partir da migração de população do interior – consequência 

do estabelecimento de uma maior relação da capital com a hinterland a partir da 

consolidação das comunicações férreas e rodoviárias. Não se possui dados sobre a 

população de Natal no início da década de 1930, mas sabe-se que a população de Natal 

subiria de 30.696 habitantes em 1920, para 55.242 em 1940 – anos dos Recenseamentos 

demográficos brasileiros, o que demonstra que ao longo da década de 1920 e 1930 a 

população residente na cidade havia aumentado cerca de 55%. 

 

5.2 - A última expansão no sistema de bondes da cidade e a ascensão do 
automóvel: mudanças viárias entre 1926 e o início da década de 1930 
 

Assim como o investimento na abertura e calçamento de avenidas e ruas em 

Natal, o problema da luz elétrica – apesar do sistema ultrapassado – também passou a 

ser gerido mais “eficazmente”146. As reformas na antiga instalação – especialmente no 

maquinário – foram realizadas sob a supervisão do engenheiro Paulo Coriolano, chefe 

da recém-criada (em 1924) Repartição de Serviços Urbanos, que nesse momento 

assumia os serviços de força e transportes147. As medidas visavam garantir a maior 

regularidade do fornecimento de energia. O aumento no consumo de energia – 130 mil 

para 150 mil quilowatts – ocasionou a necessidade urgente de montagem de um novo 

motor e expansão da rede.  

Além das reformas na usina elétrica, diversos reparos também foram efetuados 

nos antigos bondes pela nova gestão da Repartição de Serviços Urbanos de Natal. 

Foram reformados seis bondes: três que se encontravam em tráfego e três que estavam 

fora de circulação148. O valor da reforma totalizava o investimento de 30.000$000, valor 

que apenas cobriria a compra de um veículo. Esses veículos, apesar de terem sido 

adquiridos em 1923, ou seja, dois anos antes das referidas reformas, em 1925 já 

circulavam em estado que requeria constantes consertos.  

 

                                                           
146 A REPÚBLICA, Natal, 30 de abril de 1925. 
147 Desde o dia 04 de fevereiro de 1925 a Repartição de Serviços Urbanos passou a funcionar na Avenida 
Tavares de Lyra – ponto de atração de diversos equipamentos urbanos no período – no edifício da 
Comissão de Saneamento de Natal.  
148 A REPÚBLICA, Natal, 13 de maio de 1925. 
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Ao mesmo tempo que se fazia na usina a reforma do carroção, cujo 
serviço foi ultimado, achando-se já em funcionamento, atacava-se 
também a dum bonde dos antigos que receberá o número 8 e sairá 
dentro em breve. Assim, contará a Repartição de Serviços Urbanos 
dentro de poucos dias mais 09 carros em perfeito estado, podendo 
estabelecer um serviço de viação urbana mais completo, com reservas 
para os casos de necessidade (A REPÚBLICA, Natal, 15 de maio de 
1925, p. 01). 

 

Embora houvesse uma ênfase evidente nas obras de pavimentação e abertura 

de novas vias, os bondes continuavam sendo o principal meio de transporte da 

população natalense. Em virtude dessa importância ainda desempenhada pelo sistema 

de transporte, no dia 09 de fevereiro de 1926 são iniciados, sob a direção de Paulo 

Coriolano os trabalhos de prolongamento da linha de bondes do Alecrim até Lagoa 

Seca, totalizando um percurso de 2.600 metros, que percorreria o trajeto da Avenida 

Alexandrino de Alencar.  

Após a inauguração da nova linha planejava-se prosseguir uma outra, ligando o 

Alecrim ao Tirol149. A iniciativa foi louvada pela imprensa local como obra 

imprescindível para a população residente em Lagoa Seca, citando também o fato de 

que as ruas da localidade, pelo fato de não serem pavimentadas, não ofereciam um 

acesso cômodo aos veículos automotores. A viação do bonde permitia aos habitantes 

de Lagoa Seca uma maior mobilidade e favorecia o seu deslocamento ao centro da 

cidade. 

Dentro de poucos meses estarão trafegando, até o pitoresco povoado 
de Lagoa Seca, os carros da R. S. U. de Natal. [...] Com esse 
melhoramento, aliás relevante e de vantagens sem conta para a 
população que ali vive, lutando com extraordinárias dificuldades de 
transporte, assinala a atual superintendência, de modo promissor, a 
sua tarefa, dotando Natal de uma grande passeio como precisávamos 
ter. [...] a nossa capital ressentia-se mesmo de um percurso maior de 
viação urbana, pois aos autos não oferecem as ruas da cidade o acesso 
necessário, a menos que estivéssemos dispostos a suportar as 
consequências dos barrancos, dos calçamentos ou das travessias 
arenosas e incômodas. [...] Agora, porém, com o novo ramal prestes a 
ser inaugurado, com a esperança de avançar ainda mais, até conseguir 
o bairro do Tirol, vê-se como será coroada dos melhores êxitos 
iniciativa da atual administração (MACEDO, F. A. de, O Novo Ramal, 
Diário de Natal, Natal, 28 de março de 1926). 

 

Entretanto, embora o benefício fosse real, era reivindicada pelos órgãos de 

imprensa a diminuição no valor das tarifas do bonde, especialmente no caso do novo 

ramal à Lagoa Seca, cuja população residente à época era formada majoritariamente 

                                                           
149 LINHA DE BONDES: TIROL- LAGOA SECA, A República, Natal, 10 de fevereiro de 1926. 
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por estratos mais pobres da sociedade natalense. O custo relativo ao número de 

viagens diárias necessárias ao deslocamento da população do bairro, cuja característica 

operária a tornava dependente desse sistema para ir e vir ao local de trabalho, segundo 

o jornalista F. A. de Macedo, do “Diário de Natal”, pesaria significativamente no 

orçamento das famílias e, por isso, era de grande urgência a redução do valor da 

passagem do bonde. 

 
Um ponto, entretanto, cabe despertar a reflexão do engenheiro Paulo 
Coriolano: é o preço das passagens para a linha de Lagoa Seca. [...] 
Constituída, toda ela, de gente pobre, de gente operária, que não 
possui, diariamente, vestimenta nem calçado capaz de se lembrar com 
os passageiros de gravata, essa gente, que vai ser, na verdade, a mais 
beneficiada pelo bonde do novo traçado, não pode, absolutamente, 
dispor de 600 réis dali a Ribeira, ou sejam 1$200 diários, num total de 
32$000 mensais. [...] E com a mesma confiança que traçamos, 
domingo, um “suelto” sobre o mesmo assunto, esperamos a 
inauguração dos carros-reboque de segunda classe e onde as 
passagens sejam cobradas, tendo em vista a situação financeira 
daquela população (MACEDO, F. A. de. O Novo Ramal, Diário de 
Natal, Natal, 28 de março de 1926, grifos nossos). 

 

A linha de bonde à Lagoa Seca representava, dessa forma, um elemento de 

integração da população que residia nessa fração urbana. O acesso dessas pessoas à 

cidade se tornaria intrinsecamente vinculado ao bonde – pelo menos até a 

intensificação do processo de pavimentação das vias e popularização dos autobus como 

sistema de transporte público em Natal. Outro fator vinculado à inauguração da linha 

até Lagoa Seca seria a vetorização do crescimento da cidade pela Avenida Alexandrino 

de Alencar – onde, como vimos, já se concentravam padrões fundiários de grandes 

glebas aforadas. A linha direcionaria o adensamento urbano na área atendida, 

desafogando as áreas às margens do Potengi150, ocupadas ostensivamente em momento 

anterior por populações de menor renda. A zona correspondente ao bairro de Lagoa 

Seca era também vista como uma área salubre e com grande potencial de valorização 

futura, como confirma o artigo parcialmente transcrito a seguir. 

 
Obedece a um superior critério o traçado dessa linha, cuja primeira 
secção vai ter à Lagoa Seca, com um percurso de 2,400 metros. 
Recuando o adensamento da população à margem do Potengi, vai 
fazê-la avançar para uma zona da comprovada salubridade. Sobre 

                                                           
150 Áreas essas como o Passo da Pátria, a Guarita, as Quintas e parte do Alecrim, adensadas em momento 
anterior em virtude da influência do mecanismo das linhas férreas. Cf. MEDEIROS, Gabriel Leopoldino 
Paulo de. Caminhos que estruturam cidades: redes técnicas sobre trilhos e o processo de estruturação urbana 
(Natal, 1881-1937). Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Natal, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, 2011. 
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possuir encantadora topografia, o solo aí se apresenta ubérrimo 
àqueles que se dedicam ao amanho da terra. [...]. Aquele terreno, 
anteriormente demandado apenas por operários que nele levantavam 
as suas pequenas casas, está sendo procurado e valorizado 
consideravelmente, depois do empreendimento da Repartição de 

Serviços Urbanos. E isto só porque oferece as melhores vantagens nas 
edificações elegantes e confortáveis e na feracidade e salubridade da 
região, como porque vai ficar em constante e fácil comunicação com 

o centro da cidade. Na verdade, o número de bondes em tráfego, 
posto que por ora seja suficiente, não pode ser aumentado, sobretudo, 
porque a empresa não dispõe de linhas extensas. Com a próxima 
ligação do Tirol ao Alecrim, pela nova linha que seguindo nas 
avenidas Dois e São José, entrará no arrabalde da Lagoa Seca e pelas 
avenidas Alexandrino de Alencar e Hermes da Fonseca atingirá o 
Tirol, tudo se remediará. [...]. A linha de Petrópolis vai ser 
igualmente, estendida até Areia Preta (MELHORAMENTOS NA 
VIAÇÃO URBANA, A República, Natal, 25 de abril de 1926, grifos 
nossos). 

 

Como se pode ver em fins da década de 1920, o bonde ainda constituía um 

mecanismo essencial na mobilidade da população urbana do município de Natal. 

Contanto, os valores das passagens não condiziam com a realidade financeira da maior 

parte dos usuários dos serviços. Concomitantemente, os automotores começavam a se 

popularizar, passando a atender uma parcela da demanda por transporte público. Os 

também altos preços das passagens desse tipo de transporte restringiam o acesso às 

camadas mais pobres, com um agravante: o tipo de combustível utilizado pelos 

automóveis, derivado do petróleo, justificava a manutenção desse valor, uma vez que o 

seu preço de mercado era bastante alto nessa época. A mesma justificativa, entretanto, 

não se aplicava aos bondes, cuja alimentação provinha da própria Usina Elétrica do 

Oitizeiro, de propriedade do Governo do Estado. Essa discussão apenas se aprofundou 

nos anos subsequentes, em especial com o processo de sucateamento da estrutura 

tranviária. 

 

 
 
5.3 - Governo Juvenal Lamartine (1928-1930): maior independência da 
instância municipal e o planejamento viário da cidade. 
 

 Juvenal Lamartine governou o Rio Grande do Norte no período de 05 de 

outubro de 1928 a 1930, quando emergiu Getúlio Vargas ao poder federal com a 

Revolução desse ano – mudança que alterou a lógica política das unidades federativas, 

que passavam a ser governadas por interventores nomeados pelo governo central. 
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 Segundo Itamar de Souza (1989), as medidas mais marcantes do curto governo 

de Lamartine foram a diversificação da produção agrícola do Estado para outras 

culturas; a reformulação do Banco de Natal, que passava a ser Banco do Rio Grande do 

Norte (BANDERN) e cujos estatutos foram reformulados para permitir a interiorização 

do crédito agrícola (com abertura de agências no interior); e a construção de novas 

estradas de rodagem para facilitar o escoamento da produção, totalizando 416 

quilômetros de novas vias151. Essas estradas eram construídas com a colaboração da 

Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS). Foi responsável também pela 

difusão da aviação152 no Rio Grande do Norte e pela abertura política à participação 

feminina.  

 Seu governo foi marcado, contudo, por severas perseguições a seus opositores, 

ligados ao Sindicato dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, como Café Filho e o 

jornalista Sandoval Wanderley – ambos tiveram que fugir do Estado. No âmbito 

municipal, Omar O’Grady continuava à frente da Intendência Municipal153 e nesse 

período muitas mudanças seriam realizadas, com ímpeto renovado no planejamento 

urbano e viário da cidade com a elaboração do Plano de Sistematização de 1929, pelo 

arquiteto Giácomo Palumbo. 

 Na obra “Meu Governo”, de 1933154, Juvenal Lamartine faz um relato das 

questões enfrentadas por ele em sua administração frente ao Governo do Estado. 

Primeiramente, destacou a situação econômica do Rio Grande do Norte, que devia ao 

desenvolvimento da “lavoura de algodão, determinado pela elevação rápida de seus 

preços durante a grande guerra, a melhoria da situação econômica do Estado e da 

arrecadação de seus impostos” (1992 [1933], p. 08). Com relação aos serviços urbanos, 

Lamartine relaciona as condições deficitárias na prestação dos serviços urbanos nos 

anos prévios, com o empréstimo realizado por Alberto Maranhão na França em 1910 

para a instalação da eletricidade e bondes em Natal, o que gerou dividendos 

consideráveis ao Tesouro Estadual. Destaca, sobretudo, as dificuldades encontradas na 

                                                           
151 Entre as estradas construídas nesse período, pode-se citar: Caraúbas a Augusto Severo, Mossoró a 
Limoeiro, Caraúbas a Jardim do Seridó, Mossoró a Apodi, Caraúbas a Pau dos Ferros, Angicos a Cardoso, 
Goianinha a Canguaretama, e do bairro do Tirol em Natal ao Campo de Parnamirim (SOUZA, 1989, p. 
252). 
152 Criou em 1929 o Aero-Clube de Natal, situado ainda hoje no mesmo local, na Avenida Hermes da 
Fonseca, antes ocupado pela residência de Alberto Maranhão.  
153 A partir da Revolução de 1930, os deveres da Intendência (Executivo e Legislativo) são divididos entre 
duas novas instituições: as Prefeituras Municipais e as Câmaras Municipais.  
154 LAMARTINE, Juvenal. [1933]. Meu Governo. Mossoró: Coleção Mossoroense, Série “C”, Volume 807, 
1992. 
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amortização do empréstimo em Paris, o que culminou na não remissão dos valores 

pelo Estado.  

Não me descuidei, entretanto, de procurar uma solução para o 
empréstimo francês de 1910, tão gravoso aos interesses e ao crédito do 
Rio Grande do Norte. Por intermédio de homens de valor 
representativo e sem nenhuma ligação política com o meu partido ou 
com o meu governo, tentei, por várias vezes, um acordo com os 
portadores dos nossos títulos, que atenuasse de alguma forma os ônus 
que esse empréstimo acarretou para o nosso Estado, em cujo Tesouro 
deixei arquivada toda a correspondência [...] Veio, infelizmente o 
formidável crack da bolsa de New York e a agravação da crise 
econômico-financeira, que neste momento ainda empolga o mundo 
inteiro, e não me foi possível realizar uma operação de crédito para 
resgatar o empréstimo de 1910, que é um formidável peso morto na 
vida financeira do Estado. O depósito que o Estado possuía no Bank 
of London & South America, em Paris, foi arrestado por sentença do 
Tribunal do Sena, perante o qual os credores pleitearam o pagamento 
em ouro dos juros e amortização dos títulos. A conselho do Dr. 
Afonso Pena Junior, deixei de remeter, como fizera até então, a 
importância de 528.000 francos anuais para pagamento dos juros e 
amortização do empréstimo, uma vez que os credores se recusavam a 
receber em francos papel, como o Estado sempre pagara 
anteriormente (LAMARTINE, 1992 [1933], p. 11). 

  

Verifica-se, a partir do relato de Lamartine, as consequências financeiras que a 

crise econômica de 1929 gerou, tais como a requisição do banco francês em receber os 

juros em ouro e não mais em papel moeda. O ex-governador também esclarece as 

condições que o levaram a extinguir a Repartição de Serviços Urbanos de Natal em 

1928 e subordinar seus técnicos ao Departamento de Fazenda e do Tesouro. Lamartine 

destaca que muitos aspectos dos serviços prestados na capital deixavam a desejar, uma 

vez que “a iluminação pública e particular da cidade estava sensivelmente reduzida, 

suprimida e de diversas praças e ruas”. Além disso, a situação do “fornecimento de 

força para fins industriais” encontrava-se em estado “deficientíssimo”, assim como o 

abastecimento d’água da cidade e “por demais moroso e irregular o serviço de bondes” 

(LAMARTINE, 1992 [1933], p. 14).  

Segundo Lamartine, a cidade nesse momento apenas contava com duas 

máquinas para a geração da energia, uma a vapor e outra a gás. Portanto, foi necessário 

para a melhoria na prestação dos serviços o conserto de dois outros motores “que iam 

ser desmontados, por imprestáveis: o nº 3, de 500HP, e o nº 5, de 220 HP”, o que fez 

com que a fosse possível “restabelecer os serviços urbanos de Natal no mesmo pé em 

que estavam, quando a empresa funcionava com a totalidade de seus motores”. Dessa 

forma, seria possível aguardar a montagem de novas máquinas que já haviam sido 
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encomendadas por José Augusto de Medeiros. No entanto, seria necessária pela pouca 

condição do Estado de manter os serviços a contratação de uma companhia privada, o 

que relata no fragmento a seguir: 

O Estado, porém, não devia, nem podia continuar explorando os 
serviços de distribuição de força e luz em Natal, que estavam exigindo 
a substituição completa de trilhos, dormentes, material rodante, 
postes para iluminação pública, fios transmissores de energia [...], 
telefones, etc., cujo orçamento excederia de dois mil contos. Tinha 
mais que pagar o empréstimo contraído com Almeida Lisboa & Cia. 
do Rio de Janeiro, para a aquisição de duas caldeiras modernas em 
substituição das velhas e já emprestáveis máquinas da Usina, cujo 
rendimento diminuía, de dia para dia, ao mesmo tempo que 
aumentava o consumo de combustível e de óleo. Autorizado pela 
Assembleia Legislativa, e, na impossibilidade, sobremaneira, em que o 
Estado se via, de dotar Natal de serviços urbanos de acordo com o 
crescimento de sua população e exigências da indústria nascente, 
entreguei, por contrato de compra e venda, a exploração desses 
serviços a uma empresa das mais idôneas que funcionam no Brasil. A 
única proposta apresenta foi a das “Empresas Elétricas Brasileiras”, 
com sede no Rio de Janeiro, por intermédio de seu representante no 
Recife, Dr. Arthur Smith [...]. A proposta foi estudada pelo governo, 
com audiência de técnicos e juristas dos mais acatados do Estado, e 
convertida em minuta de contrato, que só se tornou efetivo depois que 
a Assembleia votou uma lei especial autorizando-me a fazer as 
necessárias concessões para a exploração dos serviços pela referida 
companhia. O preço de venda, incluindo as suas turbinas ainda não 
implantadas nem pagas ao tempo do contrato, foi de 2.000:000$000 
[Dois mil contos de réis] (LAMARTINE, 1992 [1933], p. 16, grifos 
nossos). 

 

Destarte, os serviços urbanos em Natal passavam a ser concessionados 

novamente à iniciativa privada. O seu restabelecimento era uma necessidade inerente 

ao aumento da complexidade urbana em Natal. A má gestão anterior, entretanto, 

ocasionava uma série de readaptações e a presença da técnica no planejamento 

institucional e da cidade nesse momento se mostrava um elemento balizador da 

supressão de desvantagens ao Estado. Dessa forma, um novo plano urbanístico seria 

proposto para Natal em 1929 que, embora não implantado, iria fortalecer padrões de 

definição do traçado urbano nas intervenções futuras. 

 

 

 

 

 

 



187 
 

5.4 - O Plano Palumbo e sistema viário de Natal (1929-1930): calçamento de 
vias e uma nova gestão do transporte urbano. 
 

No início da década de 1930 o crescimento vivenciado por Natal nos últimos 

anos reiterava a condição hierárquica privilegiada da cidade no contexto potiguar. 

Natal vivia um momento de desenvolvimento urbano intenso nos últimos anos, 

especialmente com o engenheiro Omar O’Grady à frente da Intendência Municipal. O 

seu relatório referente ao ano de 1929 sobre as realizações feitas no espaço urbano da 

capital abordou o papel que o novo plano elaborado para a futura cidade, projeto de 

autoria do arquiteto Giácomo Palumbo155, iria desempenhar156.  

 
Com as lições da falta de previdência e dos projetos sem a 
preocupação do futuro que as nossas cidades brasileiras nos têm 
dado; com o exemplo animador do que se vem fazendo em relação a 
“planos de cidades” nos outros países cultos, principalmente nos 
Estados Unidos, aonde quase toda cidade tem o seu “master plan”, 
com o despertar de uma fase de progresso na nossa cidade e tendo em 
vista a irregularidade e já insuficiência do nosso atual sistema de 
arruamentos de par com o muito que é possível aproveitar da nossa 
natureza, não me parece justificável que se permita, por mais tempo, a 
cidade crescer desordenadamente, tornando-se cada vez mais difícil e 
dispendiosa uma solução futura (O’GRADY, Omar. Relatório da 
Prefeitura Municipal do Natal de 1929. Natal: Typografia Moderna, 1929, 
p. 13). 

 

Esse plano, como bem se sabe, não foi completamente materializado nos anos 

posteriores, entretanto, serviu como diretriz para as intervenções realizadas ao longo 

dos anos seguintes, como o Plano de Geral de Obras elaborado pelo Escritório 

Saturnino de Brito em 1935157. Entre as modificações propostas por Palumbo e que 

foram adotadas, encontrava-se uma ênfase na definição do alinhamento e alargamento 

                                                           
155 De nacionalidade greco-italiana, formou-se em Belas Artes em Paris e emigrou ao Brasil em 1918. Atuou 
em Recife e na Cidade da Paraíba, antes de ser contratado pela Prefeitura de Natal na década de 1920 (400 
NOMES, 2000, p. 287). A autorização para contratação do Plano foi promulgada com a Resolução nº 304, 
de 06 de abril de 1929, que determinou que o responsável seria pessoa “idônea e técnica” e abria um 
crédito especial de 100 contos – sendo 30 em “moeda corrente da República” e 70, “em apólices da Dívida 
Pública Municipal”. 
156 A REPÚBLICA, Natal, 04 de fevereiro de 1930. 
157 Outra questão interessante comentada por O’Grady em seu relatório de 1929 é que o Plano havia sido 
custeado pela Prefeitura sem o auxílio do Estado. Faz comparação com o planejamento de Vitória-ES, cuja 
comissão de planejamento havia sido custeada pelo Estado do Espírito Santo, embora a renda municipal 
fosse o dobro da natalense (02 mil contos e mil contos anuais, respectivamente). Para mais informações 
sobre o Plano de Sistematização de 1929 e o Plano Geral de Obras de 1935, cf. FERREIRA, Angela Lúcia A., 
EDUARDO, Anna Rachel B., DANTAS, Ana Caroline de C. L., DANTAS, George Alexandre F. Uma Cidade 
Sã e Bela: a trajetória do Saneamento de Natal entre 1850 e 1969. Natal: IAB/RN; CREA/RN, 2008. 
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das novas vias, muitas delas logradouros já estabelecidos pelo tráfego constante dos 

bondes, artérias comerciais consolidadas na conjuntura viária da cidade. 

 
Pelo clichê anexo mostrando a parte já projetada do plano de 
sistematização da cidade, compreendendo desde o forte dos Reis 
Magos, ao norte, até a rua Jundiaí e seus prolongamentos, ao sul, 
temos uma ideia da importância do trabalho que está em andamento. 
Partindo da rua Silva Jardim verificamos que o plano ao norte desta 
artéria representa projeto novo, sem preocupação de aproveitamento 
de arruamentos existentes, enquanto que a parte ao sul da referida rua 
representa mais ou menos aproveitamento do velho plano da cidade 
com as modificações imprescindíveis, algumas mesmo radicais, como, 
por exemplo, o alargamento da rua do Comércio para 12m00, a 
construção de uma avenida de 16m00 a partir da rua Silva Jardim 
conquistando terreno ao rio Potengi, o prolongamento da Avenida 

Tavares de Lyra até a cota cinco, retificação dos alinhamentos das 
ruas da Conceição e Coronel Bonifácio com o aproveitamento da 
atual Catedral, concordância da praça João Maria com a rua Pedro 

Soares e o alargamento do cruzamento desta rua com a Avenida Rio 

Branco (Ibidem, p. 14, grifos nossos). 

 

Nesse contexto de mudanças, o Plano Palumbo foi discutido pelos veículos de 

imprensa como um mecanismo de renovação da forma de Natal, “uma necessidade 

imposta pelos grandiosos imperativos do progresso da nossa capital”158. É importante 

frisar que o Plano, em seu traçado, aproveitava os recursos naturais do sítio urbano 

para distribuir as respectivas funções da cidade. Nessa organização, a distribuição das 

classes sociais no espaço obedecia à conformação já estabelecida: bairros residenciais 

destinados à elite nas áreas mais favorecidas naturalmente – a já ocupada Cidade Nova 

e um novo bairro na área hoje correspondente aos bairros de Santos Reis e Rocas159, 

cuja comunidade seria removida, o que não se efetivou – e o bairro operário situado na 

região do Alecrim e Quintas. A remodelação da cidade, portanto, visava manter a 

diferenciação social já consolidada. Uma característica também marcante no plano 

elaborado por Palumbo é o fato de que as novas áreas projetadas privilegiavam a 

abertura de grandes avenidas pavimentadas, mostrando a preferência pelo transporte 

automotor. Esse processo se alinhava com a prática projetual que se estabelecia em 

todo o país. 

 
Agora é que Natal vai ser construída com regras especiais, de espaço a 
espaço, de metro a metro, medida, contada e calculada. Assim foi feita 

                                                           
158  A REPÚBLICA, Natal, 06 de março de 1930. 
159 Área já densamente ocupada, porém ainda não regularizada como integrante da área urbana. Da 
Avenida Silva Jardim ao oceano tudo seria redefinido. Em compensação, nas zonas relativas aos espaços 
de Cidade Nova, Alta, Ribeira e Alecrim, as recomendações seguiriam indicações de planejamento prévias.  
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a capital mineira, que é uma das cidades mais perfeitamente 
construídas do Brasil. Assim vai ser renovada a metrópole do país, 
sob a inspiração do plano Agache, que transformou o Rio em uma 
cidade do século XX, em um núcleo de arranha-céus atrevidos. Natal 
em 1950 será uma capital direita, sem ruas sinuosas nem vilas escusas, 
sem becos horrivelmente sujos, sem avenidas mesquinhas. [...] O 
projeto de sistematização de nossa cidade não ficará somente projeto. 
Ele irá para a frente, ele será realizado linha a linha, traço a traço, por 
que os governadores da cidade hão de seguir o exemplo do atual 
prefeito, construindo e renovando sempre, ao impulso de uma 
capacidade organizadora e fecunda (A REPÚBLICA, Natal, 06 de 
março de 1930, p. 02). 

 

No ano de 1929, por meio de autorização do Governo do Estado160, a concessão 

dos serviços elétricos se tornou novamente de responsabilidade privada, dessa vez da 

Companhia Força e Luz do Nordeste do Brasil, de capital norte-americano e 

administradora do fornecimento elétrico para outras capitais nordestinas161. A 

companhia ao assumir os serviços162, entretanto, assim como as concessionárias 

anteriores, não manteve a sua regularidade, tirando alguns bondes de circulação – 

como, por exemplo, o que atendia ao Tirol – e negligenciando a manutenção e 

conservação do material rodante e das linhas. 

 
Quando a “Companhia Luz e Força do Nordeste” assumiu a direção 
da Empresa Elétrica de Natal, suponhamos que a nossa cidade iria 
ficar bem servida de viação urbana. [...]. Infelizmente assim não 
sucedeu e estamos sofrendo a mesma penúria, ou pior ainda, porque 
com a antiga empresa tínhamos bondes em todas as linhas, mesmo 
que o serviço fosse moroso. [...] Logo que forem retirados da 
circulação os pequenos ônibus, ficaremos em situação mais grave, 
sujeitos às “sopas quentes” dos ingleses, vagarosas como lesmas e 

                                                           
160 Por meio da Lei nº 716, de 17 de outubro de 1929. In: RIO GRANDE DO NORTE. Actos legislativos e 
decretos do Governo, 1929. Natal: Typografia Official, 1930. A lei determinava que a firma poderia ser 
nacional ou estrangeira, que o Estado poderia encampar seus bens finda a concessão e que a firma deveria 
comprar os atuais serviços de “força, luz, bondes e telefones” pelo preço que “parecer em harmonia com 
os interesses do Estado”. 
161 A Companhia Força e Luz do Nordeste do Brasil, com atividades também na cidade de Maceió-AL, 
tinha o seu controle acionário administrado pela American & Foreign Power Company (AMFORP), holding 
norte-americano que detinha também operações em outras empresas administradoras de serviços elétricos 
no Brasil. Esse holding era representado no país pelas Empresas Elétricas Brasileiras (EEB), que depois se 
tornaria a Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas (CAEEB), que incorporou diversas empresas de 
eletricidade brasileiras. Esse processo de incorporação, fazia parte de uma tática adotada pela AMFORP, 
que era a de “endossar todo controle acionário de uma determinada companhia, incorporando-a no 
patrimônio [...], porém mantendo personalidade jurídica própria” (JOELSONS, 2014, p. 43). Além de 
incorporar diversas empresas elétricas no eixo Sul-Sudeste, atuou incisivamente, em um segundo 
momento, na região Nordeste, controlando companhias como a Pernambuco Tramways and Power Co. Ltd., 
em Recife, a Companhia de Energia Elétrica da Bahia e a Companhia Linha Circular de Carris da Bahia, 
em Salvador, e a Companhia Força e Luz do Nordeste do Brasil, que atuava em Natal (FERREIRA et al, 
2012).  
162 Com base na Resolução nº 313, de 14 de novembro de 1929, a Prefeitura aprovava as obrigações 
contraídas pelo Governo do Estado a partir de contrato celebrado com a “Empresas Elétricas Brasileiras, 
S.A”. 



190 
 

absolutamente impróprias para o nosso clima. [...] A linha de Tirol 
está pessimamente servida, [...]. Só assim corresponderá ela aos 
interesses do povo que se dispõe servir. [...]. Esperamos que o bonde 
de Tirol volte a circular, mesmo com seu horário antigo, e que para a 
Ribeira e outros bairros se resolva com brevidade o transporte fácil, a 
contento de todos [...] (A NOSSA VIAÇÃO URBANA. Diário de Natal, 
Natal, 20 de fevereiro de 1930). 

 

Em fevereiro de 1930, a Companhia Força e Luz do Nordeste do Brasil 

anunciou a compra de novos veículos do tipo “ônibus” junto à firma White Company163. 

No mesmo mês foi restabelecido o tráfego do bonde Circular (Ribeira e Cidade Alta). A 

Companhia, assim, estabelecia em “oito, provisoriamente, o número de carros 

destinados ao transporte da cidade, sendo cinco bondes e três auto-ônibus”164. Em 19 

de março de 1930 foi noticiado o embarque no vapor “Biboco” dos sete novos auto-

ônibus com destino a Natal encomendados à White Company, para incremento do 

serviço de transporte da capital. Concomitantemente, também foi reiniciado o “novo 

calçamento a paralelepípedos, da avenida Rio Branco”165.  

A entrevista realizada com o intendente O’Grady por “A República”, em 27 de 

março de 1930 – sob o título de “A cidade que se renova. Urbanismo e arquitetura – O 

anseio de construções modernizadas” refletia o processo de investimento na 

pavimentação dos logradouros públicos da cidade e a importância que isso tinha no 

ambiente de modernização pretendido. 

 
Ao lado de obras públicas de acentuado valor, pela estética de nossa 

capital, como o calçamento a paralelepípedo da Junqueira Ayres e da 
praça Augusto Severo, e a adaptação de meios-fios de granito; além 
do serviço de drenagem de águas pluviais num dos centros mais 
movimentados da Ribeira; afora a construção de 10.898 ms. quad. de 

estradas de rodagem, o prefeito da Cidade, mau grado a situação de 
dificuldades financeiras por que atravessa o município conta, dentro 
de breves dias, pelo que nos afirmou, concluir o novo calçamento, 
também a paralelepípedos, sobre base de concreto, assentados e 
rejuntados com argamassa de cimento, na avenida Rio Branco, e que, 
há de constituir, com o da praça Pio X, um dos mais valiosos serviços 
de utilidade urbana (A REPÚBLICA, Natal, 19 de março de 1930, p. 
02, grifos nossos). 

 

Os novos carros ao chegarem ao porto de Natal foram prontamente postos em 

circulação, o que se refletia no aumento do tráfego de ônibus na capital potiguar166. Os 

                                                           
163  A REPÚBLICA, Natal, 06 de fevereiro de 1930. 
164  A REPÚBLICA, Natal, 28 de fevereiro de 1930, p. 02. 
165  A REPÚBLICA, Natal, 19 de março de 1930. 
166 A REPÚBLICA, Natal, 28 de março de 1930. 
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carros, inspecionados pelo Sr. Jack Romanguera – gerente da Força e Luz do Nordeste 

em Natal – eram de lotação para 25 passageiros e de “elegante aspecto, destacando-se 

pelo seu conforto e condições de perfeita segurança”167. Os ônibus são vistos pela 

imprensa e pela população como uma solução que complementava a ineficiência dos 

poucos bondes em circulação em Natal, insuficientes para dar vazão à demanda por 

transporte público. A Companhia Força e Luz do Nordeste passou a oferecer um 

serviço de transporte misto, com dois tipos diferentes de veículos, no intento de 

solucionar a irregularidade no cumprimento dos horários nas diferentes linhas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tipo “White”, o mais moderno 
em uso nas grandes cidades 
americanas, com aperfeiçoadas 
adaptações no tempo de estio e 
inverno, os novos carros da 
“Força e Luz” vêm, em grande 
parte, contribuir para resolver um 
dos nossos mais prementes 
aspectos da nossa vida urbana. 
Com horários a serem, nestes 
dias, rigorosamente estabelecidos 
e destinos ao serviço “Circular” e 
das linhas de “Petrópolis” e 
“Tirol”, é pensamento da 
administração da Empresa 
atender os interesses da nossa 
população, nas horas, dias e locais 
de mais intenso movimento [...] 
(Ibidem, p. 01). 

 

É importante perceber que os novos carros, classificados pela imprensa como 

mais “confortáveis” e “modernos”, foram destinados às linhas de transporte das áreas 

mais centrais e de população mais favorecida – os bairros da Ribeira, Cidade Alta, 

Petrópolis e Tirol –, até mesmo em virtude do preço da passagem, mais elevado. Essa 

constatação demonstra como o bonde, o transporte que continuava a atender as zonas 

                                                           
167 Ibidem, p. 01. 

Figura 35 – Macrozoneamento 
do Plano Palumbo para Natal. 
Fonte: FERREIRA et al. (2008). 
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do Alecrim e Lagoa Seca, mudava a sua condição, agora sendo visto como um 

transporte das massas operárias.  

A chegada dos veículos automotores reacendeu na imprensa a atenção em 

relação ao oferecimento de transporte de qualidade à população natalense. Em 30 de 

março de 1930, o periódico “A República” publicou uma entrevista com o gerente da 

Companhia Força e Luz na cidade, Jack Romanguera, intitulada “A ‘Força e Luz’ em 

Natal”, onde relatou a visita realizada às instalações da empresa.  

Entre os temas discutidos – como, por exemplo, as condições do contrato 

firmado entre a companhia e o governo Juvenal Lamartine, em fins de 1929 – são 

destacadas as irregularidades nos serviços de telefone, especialmente na estação central 

– na Avenida Tavares de Lira – e as condições das instalações elétricas e dos 

transportes.  

Os serviços de distribuição da energia elétrica, segundo Romanguera, haviam 

sido regularizados por toda a cidade – utilizando turbinas “Brown” –, porém, segundo 

ele, uma nova encomenda teria sido feita no intuito de aprimorar a rede de distribuição 

que “deixa ainda muito a desejar”168. Sobre a questão dos transportes, o principal 

assunto em discussão foi o material à disposição do tráfego, que, de acordo com 

Romaguera, era “até poucos dias, [...] sobremodo insuficiente”169. Entretanto, com a 

circulação dos novos ônibus “White”, para 25 passageiros, mais leves e mais rápidos 

do que os primitivos, “acha que a população, em grande parte, se satisfará”170. 

  A elevação do preço das passagens, entretanto, reforçou a condição seletiva dos 

novos veículos. O investimento nos novos carros justificaria a cobrança da tarifa mais 

alta. Sobre esse aspecto, Romanguera defendeu que a passagem não poderia “ser 

menos de $300”, uma vez que “o novo material é de primeira qualidade” e os carros 

são “de elegantíssimo aspecto”, oferecendo “todo conforto e segurança”171. Os bondes, 

apesar de estarem fora da nova dinâmica de investimento, foram citados como objeto 

de futuras intervenções. 

 
E os bondes? Não pretende a “Força e Luz” substituí-los? -
Certamente. Já estamos em negociações com importante fabrica, para 
aquisição de carros possantes, tipo “Birney”. Serão veículos 
modernos, que hão de satisfazer por completo a população. Por 
enquanto, vamo-nos servindo com os cinco que restam. As linhas 
estão imprestáveis. Teremos, dentro em pouco, de substituí-las 

                                                           
168 A “FORÇA E LUZ” EM NATAL, A República, Natal, 30 de março de 1930, p. 02. 
169 Ibidem. 
170 Ibidem. 
171 Ibidem. 
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totalmente. E só depois, colocaremos ao tráfego os novos bondes 

encomendados172.  

 

Tal intenção, no entanto, não viria a se concretizar nos anos subsequentes. Em 

contrapartida, o novo serviço de ônibus urbano ganharia paulatinamente novos 

trajetos. Novas paradas de auto-ônibus passaram a ser requisitadas por parte da 

população com mais frequência, como a reivindicação de mais um ponto entre os dois 

existentes na Avenida Junqueira Aires, especialmente, a fim de servir a Capitania do 

Porto. Definia-se concomitantemente o trajeto das linhas para Petrópolis e Tirol e pelo 

bairro da Ribeira. 

  

A gerência da “Força e Luz” correspondendo aos justos apelos dos 
habitantes das ruas Silva Jardim e Frei Miguelinho, resolveu por dois 
ônibus em circulação naquelas artérias. Ao que nos informou, ontem, 
o sr. Jack Romanguera, a começar de hoje, entre 7 e 17 horas, os carros 
das tabelas “Petrópolis” e “Tirol”, em vez de contornarem a avenida 
Tavares de Lyra, seguirão diretamente pela Nísia Floresta (antiga 
Sachet) até á Silva Jardim, retornando pela rua Frei Miguelinho, em 
direção à Cidade Alta (A REPÚBLICA, Natal, 11 de abril de 1930, p. 
02). 

 

Os veículos automotores aos poucos começavam a fazer parte da vida cotidiana 

da cidade. Os dados sobre o tráfego de veículos no cruzamento entre as avenidas 

Junqueira Aires e Juvino Barreto, “a única via de acesso para os veículos que 

demandam a Cidade Alta”, demonstravam esse aspecto mais participativo173.  O 

movimento de 06 da manhã do dia 26 ao mesmo horário do dia 27 de abril, em 1930, 

registrou o tráfego de 1502 veículos sendo: 1225 automóveis – entre eles os auto-ônibus 

–, 159 caminhões, 29 motocicletas e 74 carroças174. O crescimento da cidade e os 

melhoramentos materiais e espaciais vividos durante a gestão O’Grady se adequavam, 

sobretudo, ao modelo das gestões municipais das cidades norte-americanas.  

 

                                                           
172 Ibidem. 
173  A REPÚBLICA, Natal, 27 de abril de 1930. 
174 Ibidem. A inserção do automóvel em Natal se torna assunto frequente nas publicações diárias. Também 
são notórias as publicações de crônicas relatando o impacto do automóvel nas grandes cidades mundiais, 
tanto em relação à convivência e acidentes, como especialmente no que toca à organização dos fluxos 
viários. A crônica de Le Corbusier, presente no número de 06 de maio de 1930 de “A República”, discutia a 
inserção do automóvel nas cidades, não prevista pelos urbanistas do século anterior, o que demandou 
uma série de replanejamentos espaciais. A sua afirmação de que “a circulação matou a circulação” é 
corroborada por vários dados de cidades como Paris, que em 1929 contava com 180 mil carros, 
ocasionando problemas de estacionamento nas áreas centrais. As grandes somas de investimento para 
reformas urbanas nesse momento geravam uma série de problemas (A REPÚBLICA, Natal, 06 de maio de 
1930). 
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A Intendência assumia o papel principal no processo de intervenção urbana. Os 

periódicos locais enalteciam o trabalho de Omar O’Grady, especialmente no tocante ao 

programa de calçamento de vias realizado pelo prefeito, decorrente de uma ação mais 

técnica e sistematizada da instância municipal. 

 
Aí está a transformação do aparelho administrativo municipal, 
tornando-o suscetível de um rendimento muito maior; o considerável 
aumento das rendas municipais, as estradas abertas no município, 
valorizando lhe consideravelmente as terras, a exemplo do que se 
operou em toda planície do Tirol e nas praias, onde, por efeito de 

uma boa estrada, surgiu o aglomerado de casas ali existentes; as 
dezenas de milhares de metros quadrados de calçamento da mais 
perfeita e consistente qualidade pavimentando ruas e praças a que 
imprimiu feição inusitada, toda uma série de outros serviços que são 
claramente atestados pela sua permanência abonadora (A 
REPÚBLICA, Natal, 08 de julho de 1930, p. 01, grifos nossos). 

 

A expansão urbana, anteriormente fortemente vinculada ao prolongamento das 

linhas de bonde, passava também a estar atrelada ao traçado de novas artérias ou ao 

investimento aplicado nelas, como o calçamento da Avenida Hermes da Fonseca. As 

condições prévias de calçamento das principais avenidas e praças da cidade de Natal, 

antes da gestão O’Grady, dificultavam bastante a circulação dos veículos. O 

calçamento da Avenida Rio Branco foi iniciado em novembro de 1929. Obras desse 

Figura 36 – A Avenida Rio Branco na Cidade Alta. Postes de força e trilhos para os 
bondes e uma fila de automóveis ladeando-a. No fundo, vê-se um automóvel em 

circulação, década de 1930. Fonte: Acervo do HCUrb. 
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vulto conclamavam, a partir de então, o investimento conjunto da Municipalidade e 

dos particulares atendidos no calçamento das artérias natalenses. O investimento nesse 

tipo de melhoramento aumentou consideravelmente as despesas em obras públicas na 

cidade de Natal entre os anos de 1924 e 1928, como se pode ver no quadro abaixo. Essa 

conjuntura demandaria o fortalecimento do sistema de arrecadação de impostos 

municipais para a continuidade nas obras públicas viárias. As realizações de Omar 

O’Grady após assumir a Municipalidade demonstravam, ano por ano, o avanço 

alcançado no tocante ao calçamento das ruas, avenidas e praças de Natal, como se pode 

ver nos quadros a seguir. 

 

Quadro 13 – Pavimentação de logradouros públicos (1925-1929). 

ANO PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS 

1925 
Calçamento da rua Ulisses Caldas, Avenida José Bernardo, Avenida Atlântica, 
Praça Pedro II, rua Dr. Barata, Travessas Venezuela e Quintino Bocaiuva e estrada 
para Areia Preta.  

1926 
Iniciado o calçamento da Praça Augusto Severo, Avenida Junqueira Aires, 
construção do Cais Tavares de Lyra.  

1928 
Concluído o aformoseamento da Avenida Junqueira Aires, calçamentos da Rua 
José Bonifácio e Travessa Equador. 

1929 

Realizações menores (relacionadas ao Plano de Sistematização da Cidade), 
apesar disso foram “adquiridos cem mil paralelepípedos e contratados vinte mil 
metros de meio-fio de granito, dos quais foram assentados 4886 metros 
correntes nas avenidas Nísia Floresta e Rio Branco”.  

 
 
 
 
 

Quadro 14 – Despesas com obras públicas em Natal (1924-1929). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Obras Públicas 

1924 57:307$221 

1925 263:091$089 

1926 435:160$650 

1927 392:648$341 

1928 379:527$717 

1929 270:000$000* 

Fonte: A REPÚBLICA, Natal, 10 de junho de 1930. * Até novembro de 1930 

Fonte: A REPÚBLICA, Natal, 10 de junho de 1930. 

 

 

 



196 
 

Percebe-se, pelo quadro acima, que os gastos com “Obras Públicas” da gestão 

O’Grady tiveram seu pico no ano de implantação da linha de bonde para Lagoa Seca 

em 1926. Entre os anos de 1924 e 1926 houve um crescimento de 663% nas despesas 

nesse setor. Comparando com os gastos da gestão de Romualdo Galvão em frente à 

Intendência, verifica-se que o aumento foi exponencial. Em 1915, eles totalizavam 

pouco mais de 34 contos de réis – crescimento de 1179% onze anos depois. Os gráficos 

presentes no Relatório de 1928 da Intendência Municipal175 ratificam o crescimento das 

receitas municipais nos anos 1920 e discriminam a origem dos rendimentos e despesas 

no exercício desse ano. Fazendo um comparativo entre os anos que antecederam 

O’Grady e os primeiros quatro anos de sua gestão, verifica-se um aumento substancial 

nas receitas do município. Entre os anos de 1920 (178:611$360) e 1923 (243:576$511), a 

receita cresceu 36%, em contraponto, entre os anos de 1924 (327:520$315) – início da 

gestão de Omar O’Grady – e o ano de 1928 (762:310$282), esse aumento foi de 132%, o 

que representa uma elevação significativa no sistema de arrecadação. 

 

 

 

 

 

                                                           
175 O’GRADY, Omar. Relatório da Prefeitura Municipal do Natal de 1928. Natal: Typografia Moderna, 1929. 

Figura 37 – Curva da Receita do Município na década de 1920. Fonte: O’Grady, Omar. 
Relatório da Prefeitura Municipal do Natal de 1928. Natal: Typografia Moderna, 1929. Acervo 
HCUrb 
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Figura 38 – Percentagens 
das diferentes fontes de 
Receitas do Município de 
Natal em 1928. Fonte: 
O’GRADY, Omar. Relatório 
da Prefeitura Municipal do 
Natal de 1928. Natal: 
Typografia Moderna, 1929. 
Acervo HCUrb 

Figura 39 – Percentagens 
das diferentes origens das 

despesas do Município 
de Natal em 1928. Fonte: 
O’GRADY, Omar. Relatório 

da Prefeitura Municipal do 
Natal de 1928. Natal: 

Typografia Moderna, 1929. 
Acervo HCUrb 
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Os gráficos presentes nas Figuras 38 e 39 mostram que a maior fonte de receita 

do município de Natal nesse momento era o imposto sobre Indústria e Profissão 

(28,75%), seguido pelo Imposto Predial (20,70%). Os tributos referentes ao patrimônio 

municipal (foros e laudêmio), correspondiam apenas a 4,47% da contribuição à receita. 

Em contrapartida, o setor de “Obras Públicas” era responsável por uma despesa de 

32,13%, enquanto a “Seção de Transporte” correspondia a 6,62%. Percebe-se, certo 

descompasso entre a contribuição patrimonial e o investimento em obras de 

melhoramento urbano. Talvez pela comedida aplicação das medidas de 1923 

(Resoluções nº 223 e 229). 

A participação dos moradores das avenidas beneficiadas com o calçamento, 

nesse momento, passou a ser defendida nos periódicos, que argumentavam sobre os 

altos valores de custeamento dos serviços. O calçamento se alastrava paulatinamente 

pela cidade atingindo também, embora de maneira ainda tímida e pontual, os 

considerados “subúrbios” como o Alecrim e as Rocas. 

 
Honras lhe sejam feitas por isto, [...]. Era preciso modificar esta 
situação [...]. E foi o que se fez, porque organizada a reação, ainda em 
1925, já sob a administração do dr. Omar O’Grady, atendendo as 
necessidades dos diversos recantos da Cidade, foram feitos – o 
calçamento da rua Ulisses Caldas, da Avenida José Bernardo, 
servindo ao bairro operário do Alecrim e dando acesso ao Cemitério, 
o embelezamento da Avenida Atlântica ao bairro de Petrópolis e da 
Praça Pedro II na Cidade Alta, o magnífico calçamento a 
paralelepípedos da rua Dr. Barata e travessas Venezuela e Quintino 
Bocaiuva, além da estrada para Areia Preta permitindo o acesso às 
nossas praias de banho e de outra para as Rocas (A REPÚBLICA, 
Natal, 10 de junho de 1930, p. 01, grifos nossos). 

 

Com o desenvolvimento das obras de pavimentação, as considerações sobre a 

divisão dos custos do serviço entre a Municipalidade e os particulares se intensificava, 

uma vez que os mesmos se beneficiariam do calçamento valorizando as suas 

residências e tendo o acesso a elas melhorado176. O emprego desse recurso em outras 

nações como a Argentina e os Estados Unidos, onde era cobrada a taxa dos 

proprietários marginais, foi um exemplo que corriqueiramente apareceu nos discursos 

dos que defendiam a prática. A despesa dos proprietários em relação à pavimentação 

dos logradouros, segundo as reportagens nos periódicos, consistiria em uma monta 

simbólica proporcional às diferentes escalas das vias.  

                                                           
176 A REPÚBLICA, Natal, 14 de junho de 1930.  
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A espacialização dos investimentos demonstra que a hierarquia das vias e a sua 

maior acessibilidade determinavam a alocação das melhorias, em um primeiro 

momento, sintetizadas na implantação das linhas de bonde e, posteriormente, na 

pavimentação das artérias. A participação dos moradores no custeamento das obras de 

pavimentação já havia sido oficializada a partir da publicação da Resolução nº 290, de 

13 de setembro de 1928, em que a Intendência Municipal estabeleceu que: 

 
[...] calçamentos das ruas compreendidas na área urbana, que fossem 
construídos daquela data em diante, seriam encaminhados de modo 
que um terço da despesa total ficaria a cargo dos cofres municipais e 

um terço por conta de cada proprietário marginal177.  

 

A medida apenas excetuaria os terrenos em que um dos lados das ruas fosse 

logradouro público, praia ou rio. Nesse caso, a Municipalidade pagaria metade do 

custo das obras realizadas e os proprietários do lado oposto, a outra metade. Os 

argumentos defendidos pela Intendência para essa cobrança são referentes aos 

benefícios que os proprietários iriam gozar após o término das obras, como a 

valorização das propriedades. Considerando as medidas estabelecidas pela Resolução, 

o periódico “A República” relatava quais seriam esses benefícios. 

 
Consiste ela na participação dos proprietários marginais nas despesas 
de calçamento das ruas e passeios em que eles se acham instalados, 
porque se é certo que estes melhoramentos determinam o bem estar 
geral de toda a Cidade, cujos habitantes são beneficiados pela 
facilidade de acesso indiscutível que por efeito desta acessibilidade 

os terrenos se valorizam rapidamente, enquanto, por outro lado, não 
é somente o trânsito de pedestres que vai lucrar imensamente com a 
construção de sólido e uniforme piso dum passeio. Todo mundo sabe 
perfeitamente as vantagens de uma boa calçada, as vantagens 

somente não, mas a absoluta necessidade178. 

 

Essas obras de pavimentação também estavam atreladas não apenas ao 

“aformoseamento” dos logradouros, mas também devido ao aumento da quantidade 

de veículos em tráfego. A hierarquia viária na cidade se tornava mais bem definida a 

partir da concentração do maior volume de movimento em determinadas vias, como a 

Avenida Rio Branco. Essas principais artérias – uma vez que concentravam a maior 

quantidade de fluxo – demandavam mais investimento por parte do poder público.  As 

                                                           
177 RESOLUÇÃO Nº 290, A República, Natal, 13 de setembro de 1928, p. 01. 
178 Ibidem, grifos nossos. 
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obras de calçamento exigiam também paralisações no tráfego de automotores em 

algumas ocasiões. 

 
De acordo com a solicitação do sr. Prefeito da Capital179, o dr. Diretor 
Geral do Departamento de Segurança Pública recomendou à 
inspetoria de Veículos que providenciasse no sentido de ser suspenso 
o tráfego de veículos no trecho da Avenida Rio Branco, entre a Escola 
de Aprendizes e o Baldo, de acordo com edital publicado há meses 
pela Delegacia Auxiliar. Esta medida foi tomada em virtude dos 
danos que a circulação de automóveis está ocasionando às obras de 

construção do novo calçamento da Avenida e das perturbações que 
causa da atividade dos operários. Só os bondes, os carros da 

Assistência Pública e os caminhões da Prefeitura, que conduzem os 
materiais para as obras, estão excetuados desta providência (A 
REPÚBLICA, Natal, 29 de junho de 1930, p. 01, grifos nossos). 

 

Percebe-se que apesar da paralisação do movimento dos automóveis, os bondes 

não poderiam deixar de circular nesse referido trecho da Avenida Rio Branco, uma vez 

que essa linha era a responsável pelo atendimento do bairro do Alecrim e o serviço de 

bondes exercia até então um papel muito importante no deslocamento dos habitantes 

dessa localidade para o centro. Apesar da importância que o bonde ainda exercia na 

vida das pessoas, o foco das ações públicas passou a ser prioritariamente em direção ao 

privilégio dos automotores, obliterando, destarte, os investimentos na infraestrutura 

das linhas de bonde na cidade.  

Em 1931, chegou a ser publicada na imprensa a solicitação do Interventor 

Federal, Hercolino Cascardo, de um parecer técnico ao engenheiro Gentil de Souza, 

sobre a proposta da construção das novas linhas de bondes na capital. Apesar de 

apresentada à Companhia Força e Luz Nordeste do Brasil e depois submetida à 

apreciação do Consultor Geral do Estado essa medida acabou não se concretizando nos 

anos posteriores180 e a linha de bonde a Lagoa Seca – ao longo da Av. Alexandrino de 

Alencar – foi a última construída na cidade.  

Apesar dessa paralisação de investimentos infraestruturais de maior ordem, as 

linhas tranviárias continuaram ao longo da década de 1930 e 1940 exercendo um papel 

preponderante no deslocamento da população natalense. O quadro estatístico do 

Sistema Tranviário no Brasil - IBGE, de 31 de dezembro de 1947, expõe alguns dados 

que permitem observar essa importância. Nesse referido ano, o município de Natal 

                                                           
179 Nesse momento, junho de 1930, ocupava o cargo de Prefeito ainda Omar O’Grady, sendo substituído 
por Pedro Dias Guimarães em 09 de outubro de 1930, ocupando-o até 1931. Nesse ano, assume a cadeira 
de Prefeito – lembrando-se que as antigas Intendências foram substituídas pelas Prefeituras Municipais 
com o Estado Novo – Gentil Ferreira de Souza, em sua primeira gestão, permanecendo até 1932. 
180 MACEDO, F. A. de. Novas linhas de bondes. Diário de Natal, Natal, 06 de agosto de 1931. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hercolino_Cascardo&action=edit&redlink=1
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contava com 14 km de linhas em tráfego e um total de 15 carros à disposição da 

população, transportando 8.253.000 de passageiros ao ano (IBGE, 1947 apud RIOS, 

1995, p. 103). Tomando por base dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), verifica-se que a população de Natal em 1950 – próximo às estatísticas de 1947 

– era de 103.215 habitantes181, o que ocasionava um total de 79,95 viagens ao ano por 

indivíduo. Essa relação quando comparada com a de outras capitais nordestinas no 

mesmo período, demonstra que a proporção de viagens em Natal era bastante 

considerável em relação à sua população, especialmente quando se leva em conta a 

quilometragem dos circuitos. Por exemplo, Recife contava, em 1947, com 138 km de 

linhas, transportando 33.496.000 (IBGE, 1947 apud RIOS, 1995, p. 103). Possuía 

população em 1950 de 524.682 (IBGE, 2010), o que gerava uma taxa de 63,84 viagens ao 

ano. João Pessoa, no mesmo período possuía 24 km de extensão de linhas, com nove 

carros em tráfego e transportando 7.236.000 passageiros e população de 119.326 (1950), 

o que gerava a taxa de 60,64 passageiros ao ano. Salienta-se, entretanto, que esses 

números podem refletir que nessas capitais o transporte automotor estava se 

popularizando de forma mais intensa do que em Natal. Essa condicionante, em 

contrapartida, apenas reforça a condição primordial que o sistema de bondes 

representava na capital potiguar. 

 

 

5.5 - A Intendência Municipal de Natal e a Associação Comercial: definição 
de valores para os aforamentos urbanos (1929) 
 

 No relatório municipal do exercício de 1929, Omar O’Grady relatava as 

projeções de arrecadação de receitas para o ano de 1930. Fazia uma previsão de receitas 

na casa de 850:000$000. Entretanto, de forma a estreitar o diálogo com os diferentes 

segmentos sociais e discutir sua contribuição, redigiu um documento à Associação 

Comercial de Natal, uma das que mais “devidamente” representavam as “classes 

tributadas”, segundo O’Grady. O prefeito procurava uma participação mais 

contundente da Associação, que apresentou “sugestões oportunas, algumas mesmo de 

aumento das taxas propostas”182.  

                                                           
181 Para maiores detalhes Cf. IBGE, Sinopse do Censo Demográfico de 2010. Disponível em: 
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6 
182 O’GRADY, Omar. Relatório da Intendência Municipal do Natal de 1929. Natal: Typografia Moderna, 1929, 

p. 07. 
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Segundo O’Grady, a resposta positiva por parte da Associação Comercial 

demonstrava como nos últimos anos havia evoluído a “mentalidade do nosso meio”, 

uma vez que a “confiança do público” havia aumentado em relação ao governo 

municipal. A realização das diversas obras nos anos anteriores reforçava o 

estabelecimento de orçamentos mais vultuosos, que poderiam efetivar o planejamento 

urbano e os investimentos viários. 

 
Tanto maior foi a minha satisfação, porque pude verificar quanto 
havia se elevado a mentalidade de nossa classe comercial de há cinco 
anos a esta parte. Quando em 1925, no início da minha administração, 
eu procurava executar um orçamento de apenas 300:000$000, 
encontrava uma lamentável campanha contrária à qual se aliava a 
própria Associação Comercial. Hoje, quando proponho um orçamento 
de quase três vezes aquele, encontro estímulo forte e decidido de 
todas as classes conservadoras e da mesma Associação Comercial 
(O’GRADY, Omar. Relatório da Intendência Municipal do Natal de 1929. 
Natal: Typografia Moderna, 1929, p. 07, grifos nossos). 

 

 Dessa forma, verifica-se que o prefeito requisitava uma maior contribuição 

tributária das principais classes sociais da capital. Como grande parte das rendas 

municipais advinha de impostos relacionados às atividades comerciais e sobre os 

produtos, uma proposta de reajuste dessas taxas foi submetida à Associação 

Comercial. Diversos pontos seriam acatados por esta instituição, entretanto, a questão 

dos impostos sobre as terras urbanas seria discutida com mais propriedade, 

destacando aspectos que apontam aos interesses envolvidos. Os pontos destacados por 

O’Grady em sua proposta de orçamento submetida à consideração da Associação 

foram diversos. 

 
Da própria proposta para a despesa verificará V.S. como a produção 
da cidade auferirá os benefícios resultantes da aplicação dos impostos 
a serem arrecadados. Temos que uma cota de 50% da proposta será 

gasta pela verba “Diretoria de Obras”, quer isto dizer, metade do 
dinheiro pago pelos contribuintes será gasta na via pública em novos 
calçamentos, galerias de águas pluviais, limpeza pública, 
conservação de jardins, etc., muito embora seja esta verba dezenas de 
vezes menor que a necessária; que menos de 25% apenas, 
correspondem ao dispêndio com o funcionalismo, que 12%, 
despendem-se com amortização e juros da dívida pública, gastando-se 
o restante com várias outras pequenas despesas de administração, 
subvenções a instituições de caridade, beneficência, ensino e outras, 
pessoal inativo e monte pio (O’GRADY, Omar. Relatório da Prefeitura 
Municipal do Natal de 1929. Natal: Typografia Moderna, 1929, p. 08, 
grifos nossos). 
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O’Grady destacava também, além das obras públicas, o gasto com o 

funcionalismo – fiscais, pessoal técnico – e serviços municipais – cemitério, matadouro 

e mercados. Apesar disso, a ênfase dada ao setor das Obras Públicas se evidencia. A 

proposta, portanto, apontava para a importância das melhorias e prerrogativas 

urbanísticas como ponto de equilíbrio entre os interesses da Municipalidade e da 

Associação Comercial. O’Grady deixou claro também que aquelas sugestões que 

desprezassem “os interesses de ordem puramente pessoal” seriam apreciadas e 

consideradas, podendo ocasionar ou a supressão ou o acréscimo de um item ou outro. 

Era importante, dessa maneira, a contribuição no sentido de: 

 
[...] sugerir ajustamentos que lhe parecerem convenientes a uma mais 
equitativa distribuição da tributação municipal, propondo mesmo a 
redução ou supressão de alguns impostos ou, ainda, indicando o 
aumento de outros e a criação de novos, sem que resulte em prejuízo 
para os altos interesses da cidade (Ibidem, p. 08). 

 

É perceptível a postura de diálogo adotada por Omar O’Grady para com a 

Associação Comercial de Natal. Buscou uma abertura que beneficiasse tanto a 

continuidade no programa de obras públicas, como também a defesa por parte da 

esfera do comércio urbano de seus interesses primordiais. A Associação Comercial 

respondeu prontamente ao intendente, discutindo suas considerações. A carta assinada 

pelo seu então presidente Sr. José Mesquita primeiramente distinguiu o esforço do edil 

em estabelecer um diálogo com a sociedade representante do comércio. Mesquita 

elogiou a composição da proposta orçamentária municipal, destacando que os pontos 

relativos aos interesses comerciais teriam sido “minuciosamente” estudados. As 

sugestões elencadas pelo presidente da Associação, posteriormente, são designadas 

como “ligadas aos interesses reais do comércio”, o que enfatizava sua peculiaridade e a 

razão de às vezes “escaparem” ao “tino esclarecido do legislador, cuja preocupação 

está subdividida em múltiplos assuntos de ordens diversas”, o que por essa razão não 

diminuía o “mérito do trabalho”. 

As indicações da Associação Comercial se relacionavam a aspectos dos 

impostos do orçamento apresentado, tais como: subdivisão de imposto que era único, 

aumento valores de alguns itens (tecidos e móveis), criação de novas classes de valores 

para um item e conservação de pontos propostos. A reivindicação também incidiu 

sobre o imposto de transmissão de imóveis. A Associação requisitou a diminuição do 

valor de transferência do imóvel de 2,5% para 1,5%, por acreditar que a Intendência 
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não realizou uma tabela que fosse condizente com diferentes ramos de negócios do 

comércio. Argumentava que a taxação não condizia com as necessidades daqueles que 

exploravam o ramo da mercantilização da terra urbana apenas como “aditivo”. Nas 

palavras do presidente José Mesquita a redução era necessária. 

 
O critério adotado por esta Associação para a subdivisão de alguns 
impostos em classes, como vendedor de automóveis e caminhões, 
fotografias, artigos de eletricidade, materiais para automóveis, 
exportadores de açúcar, caroço de algodão e muitos outros, foi a 
natureza dos diversos negócios que pela sua expansão por parte dos 
que os exploram não permitem um só imposto, porquanto se alguns 

fazem deles a sua exclusividade ou os exploram em grande escala, 
outros os têm como aditivo no seu ramo de negócio, os mantêm para 
atender às exigências da sua clientela, não nos parecendo de justiça 
que sejam todos igualmente tratados (Ibidem, p. 10, grifos nossos). 

 

Como pode ser visto no fragmento transcrito acima, era uma praxe da classe 

comercial da capital o investimento em bens imóveis, o que denotava um mercado de 

terras ativo e consolidado em Natal no limiar dos 1920 para os 1930. Ressaltou-se 

também que essa redução seria de acordo com os “interesses do comércio em geral” e 

que incentivaria os “negócios de compra e transmissões de imóveis”, o que seria muito 

“oportuno e louvável” já que a Intendência estava “seriamente empenhada na 

execução do plano de remodelação e embelezamento” (Ibidem, p. 11). Assertivas como 

essa, reiteram o significativo grau de investimento que os negócios comerciais 

realizavam no processo de transferência de terra urbana em Natal no início do século 

XX. 

Essa política de investimento viário urbano havia arrefecido, segundo O’Grady, 

em 1929, muito em virtude ainda da dependência da compleição do Plano de 

Sistematização de Palumbo. Dessa forma, tornou-se necessário “sustar quaisquer 

serviços de calçamento” na maioria das vias, embora tivesse se efetivado em artérias 

principais como a Avenida Rio Branco. A Hermes da Fonseca e as ruas Padre Pinto e 

Seridó no Tirol, receberam revestimento de argila e cascalho. O calçamento da Praça 

Augusto Severo, assim como as obras de drenagem pluvial, também se realizou, bem 

como o assentamento de meio-fio na Nísia Floresta (antiga Sachet), na referida praça e 

na Rio Branco. A readequação do serviço dos bondes urbanos, entretanto, constituía 

mais um fator de conflito com a realização do calçamento da referida avenida. 

 
Foi iniciado no mês de Novembro o calçamento da Avenida Rio 
Branco com paralelepípedos sobre base de concreto assentados e 
rejuntados com argamassa de cimento, mas fomos forçados a 
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interromper este trabalho de tanta importância para a cidade porque 
até hoje a Companhia Força e Luz Nordeste do Brasil não iniciou a 
substituição dos seus trilhos e postes nesta avenida. Estamos agora na 
dependência desta substituição imprescindível para continuarmos os 
serviços de calçamento (Ibidem, p. 12). 

 

Considerações dessa ordem sintetizam como havia conflitos entre os interesses 

da instância municipal com comércio e as companhias prestadoras de serviços de 

transporte em Natal. Esse fato demonstrava como ocorria um redirecionamento na 

lógica dos investimentos de acessibilidade urbana, privilegiando o agenciamento 

automotor. As questões relativas à posse da terra também eram relevantes. Percebemos 

que a classe dos comerciantes exercia em fins da década de 1920 um papel de destaque 

em relação à prática de aquisição e transmissão de imóveis, ao estabelecer em especial 

nesse ponto, limites à proposta orçamentária submetida pelo intendente O’Grady. Com 

base no exposto, no item seguinte iremos deliberar de forma sintética e mais 

generalista sobre os padrões de concentração fundiária estabelecidos pelo mercado de 

terras em Natal por meio da enfiteuse entre os anos de 1924 e 1930.  

 

5.6) Padrões de concentração da terra urbana de 1924 a 1930.  

 
  

O período de 1924 a 1930, com Omar O’Grady à frente da Intendência 

Municipal, é um momento de grandes mudanças para Natal, como observamos. Ele se 

caracteriza, sobretudo, pelo investimento em pavimentação viária, ampliação das 

linhas de bonde e introdução do transporte por ônibus na cidade. Como podemos 

observar no Mapa 04, o prolongamento da linha de bondes parece-nos ser orientado 

pela disposição massiva de terrenos de grandes dimensões tanto ao longo da avenida 

Alexandrino, quando no cruzamento entre esta e a Hermes da Fonseca, que acontece 

nos dois períodos anteriores, como se pode observar nos Mapas 03 e 04, especialmente 

entre 1913-1923. 

 A partir de 1924, a lógica foreira se voltava mais para o desmembramento em 

glebas menores de terrenos aforados nos períodos precedentes183. Apesar disso, 

verifica-se também primeiras concessões, sobretudo, nas áreas que recebem os maiores 

                                                           
183 É importante, entretanto, abrir um parêntese a esse relativo menor número. Como veremos mais 
adiante, muitas cartas referentes a esse período não puderam ser localizadas, muito por causa da 
imprecisão dos limites e, principalmente, pela falta deles. Diversas cartas passavam a apresentar ao invés 
dos limites transcritos, a mensagem “Limites em planta anexa” e não foi possível identificar dentro do 
material concedido pela SEMURB essas plantas que permitiriam a espacialização desses terrenos. 
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investimentos – exceto a Avenida Alexandrino de Alencar, cuja lógica concentrativa já 

estava definida no período anterior (1908-1913). Essas novas concessões se dão, em 

maior número, nos tramos após a Avenida 15 – atual Bernardo Vieira. São no total 10 

terrenos aforados nessa zona dos subúrbios184.  

Apesar da maior concentração nessa região do município, outros pontos 

também atraíram novas concessões, tais como: no término da Avenida Atlântica em 

Cidade Nova (Terrenos nº 108 e 109) – objeto de investimentos de reforma e linhas de 

bonde –, ao longo da Avenida Hermes da Fonseca (107 e 112) – pavimentada nesse 

momento –, no início da Avenida Deodoro (Terreno nº 114) e no início da Alexandrino 

(nº 93). O Alecrim também atraiu novas concessões em sua região central (nº 95, 99, 

100, 104 e 105), mas também ao longo da ferrovia Central do RN (nº 113), o maior 

terreno concedido nesse quarto período de nossa análise. 

Pode-se dizer que o arrefecimento no ritmo de concessões deste período em 

comparação com o anterior relaciona-se, diretamente, com a crise dos serviços públicos 

de transporte enfrentados entre os anos de 1921 e 1924, o que afetou, sensivelmente a 

lógica foreira dos anos seguintes. A maior rigidez também no sistema de cobrança foi 

também um fator que fomentou essa redução e também com a remissão das cartas, 

incentivou o processo de desmembramento das glebas pelos foreiros que não tinham a 

intenção de construir. Nesse quarto momento foram aforados cerca de 79,5 hectares, 

que somados com os 585,4 dos períodos anteriores, totaliza 664,9 hectares de terra 

concedidos em aforamento pela Intendência entre 1904 e 1930, que correspondia a 22% 

do total da superfície de 3.000 hectares do patrimônio territorial municipal. 

                                                           
184 Os terrenos localizados nessa zona podem ser identificados no Mapa 04 pelas seguintes numerações: 94, 
96, 97, 101, 102, 103, 106, 111 e 116. 
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s em destaque aforadas pela primeira vez nesse período –  
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O Terreno de nº 113, merece algumas considerações. Corresponde à Carta de 

Aforamento nº 955, que foi emitida à Sociedade Anônima Wharton & Pedroza, em 15 

de janeiro de 1925 e situava-se no limite com o tramo da ferrovia Central do Rio 

Grande do Norte e também próxima aos terrenos da Marinha do Brasil, em região que 

hoje corresponde ao bairro das Quintas em Natal. Essa enorme gleba apresenta uma 

peculiar observação em seu registro, onde consta uma área de 44.501 m². Pelas 

dimensões transcritas na Carta de Aforamento nº 955, percebe-se que na realidade a 

concessão se referia a pelo menos um terreno de 145 mil m², portanto, assim, 

ocasionando discordâncias dentro do próprio registro. O desmembramento dessa 

fração de terra aconteceria somente durante a década de 1950, mais precisamente em 

12 de setembro de 1955, sendo emitidas duas novas Cartas, de numeração 5457 e 5458. 

O capital algodoeiro exportador continuava com a aquisição de grandes terrenos na 

cidade em fins da década de 1920. 

 O Terreno nº 114 (correspondente à Carta nº 927) foi concedido aos herdeiros de 

Manoel Dantas, em 26 de dezembro de 1928, em área localizada na Avenida Deodoro 

da Fonseca, um logradouro já consolidado na fronteira entre Cidade Alta e Cidade 

Nova, também atendido pelo bonde elétrico. Essa gleba de área de 14.808 m², seria 

desmembrada nas Cartas 1184 e 1185, em 24 de abril de 1935. É perceptível que há uma 

relação da dinâmica na prestação dos serviços de transportes urbanos e as cartas de 

grandes terrenos concedidas nesse momento. Essas se apresentam em maior número, 

sobretudo, a partir de 1927 e mais enfaticamente em 1929 e 1930, isto porque, como 

vimos, até meados da década de 1920 o funcionamento das linhas de bondes da capital 

vinha enfrentando dificuldades severas, o que se estabilizou mais a partir de 1926, com 

a inauguração da linha de Lagoa Seca ao longo da Alexandrino e com a regularização 

do serviço pela Repartição de Serviços Urbanos. 

 Essa dinâmica se reflete também na situação de outras glebas. O Terreno nº 06, 

de superfície pouco superior a 15 mil m², por exemplo, localizado no cruzamento entre 

Jundiaí e Hermes, teve pelo menos quatro alienações desde sua primeira concessão em 

1904 (Carta nº 22). A Carta 931 (que além da 22, coincide também com as de número 

214 e 970) foi concedida ao Governo do Estado na data de 08 de março de 1927. Foi 

transferida, em março de 1929, pela quantia de 03 contos de réis a Francisco Pignataro, 

que, no mesmo mês a transfere pelo mesmo valor a Cícero Aranha. Francisco Pignataro 

aparece no Almanak Laemmert de 1929 (volume 04, p. 1008) como Tesoureiro da 

Recebedoria de Rendas do Departamento da Fazenda e do Tesouro do Estado do Rio 
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Grande do Norte. Cícero Aranha, por sua vez, exerceu diversas ocupações entre o 

período das décadas de 1910 e 1920, como se pôde constatar nas informações 

constantes no Laemmert. Aparece primeiramente como “Encarregado de diligências” 

da Capitania do Porto de Natal e presidente e redator do periódico “Gondolas” do 

Grêmio Literário Segundo Wanderley no ano de 1911 (LAEMMERT, 1911, p. 3696 e 

3699). Nos fascículos dos anos de 1917 (v. 01, p. 3593), 1918 e 1919, aparece também 

como presidente do A.B.C. Foot-ball Club. A partir do ano de 1921, consta como “4º 

Escriturário” do Tesouro do Estado e como redator do órgão da imprensa esportiva “O 

Remo”. Portanto, era um agente que possuía fortes vínculos com a estrutura governista 

estadual, bem como, com a imprensa e o esporte em Natal nessas primeiras décadas do 

século XX. Essas sucessivas emissões demonstram as frequentes alienações desse 

terreno situado justamente na curva do bonde do Tirol para a Avenida Hermes 

(Terreno nº 06, no Mapa 04).  

Nas lindes da Hermes da Fonseca seria também emitida a Carta 961 (Terreno nº 

107), a Hermes de Oliveira Mendes, em 18 de dezembro de 1929 (Área: 25.261 m²). Esse 

terreno foi desmembrado nas cartas 1687, 1688 e 1689, em 05 de setembro de 1938. 

Situado entre Hermes, Afonso Pena e Ceará-Mirim, gozava de uma localização 

privilegiada no contexto da malha viária que se consolidava em Cidade Nova. Da 

mesma forma, o era o Terreno nº 112, nas vizinhanças do Terreno nº 107. Concedido a 

Fausto Amaral (Carta nº 994) – em 06 de junho de 1930 (Área: 21.800 m²) –, foi 

transferido por 05 contos de réis a Juvenal Lamartine de Faria em 14 de junho de 1930, 

o Governador do Estado nesse momento. Situado nas vizinhanças do Aero-Clube, essa 

gleba reforçava a vetorização da concentração na direção Sul, ao longo da Avenida 

Hermes da Fonseca. Outro fato que chama a atenção é a rápida alienação realizada por 

Fausto Amaral, em um espaço de oito dias, e o valor do lote, mostrando, assim como 

no Terreno nº 107, a valorização da área já no início da década de 1930 – essas 

estratégias, muito vezes estavam relacionadas à questão da publicação no edital de 

concessão. 

 No bairro do Alecrim, foi concedido o aforamento dos terrenos nº 99 e 100, 

localizado entre a Avenida Coronel Estevam e a Rua Sete (Rua dos Caicós). Esses 

terrenos, correspondentes respectivamente às Cartas 1121 e 1122, foram ambos 

aforados a Neif H. Chalita, em 23 de abril de 1927. Possuíam áreas respectivas de 

25.168 m² e 21.399 m², ambas escritas no livro “Subúrbio” das cartas de aforamento, 

apesar de situadas no bairro da zona urbana do Alecrim. Essas cartas seriam 
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desapropriadas em 1946 para a construção da Vila Operária da Marinha nesse bairro. 

Abaixo transcrevemos o Decreto do Governo da União que determinava essa 

desapropriação para a construção da vila. 

 

DECRETO-LEI N. 8.726185 – DE 18 DE JANEIRO DE 1946. 
Desapropria, para fins de utilidade pública, o domínio direto de 
terrenos em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, e autoriza a 
aquisição de domínio útil 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 180 da Constituição de acordo com o § 2º do art. 2º, 
combinado com as letras a e b do art. 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941, 
DECRETA: 

Art. 1º - Fica desapropriado, por utilidade pública, o domínio 
direto dos terrenos com a área total de 46.568,30 m2, situados na 
cidade Alta, bairro de Alecrim, Natal, Estado do Rio Grande do Norte, 
o qual, em virtude da concessão feita pela carta de Sesmaria nº 76, de 
6 de Janeiro de 1605, do então Governador Geral, pertence à Prefeitura 
Municipal de Natal. 

Art. 2º - Fica autorizada a aquisição pela União, por 
quatrocentos e sessenta e seis mil cruzeiros (Cr$ 460.000,00), do 
domínio útil dos mesmos terrenos, que se acham aforados ao Sr. Neif 
H. Chalita. 

Art. 3º Os imóveis em apreço destinam-se a construções para a 
instalação de uma Vila Operária para a Marinha. 

Art. 4º A despesa resultante deverá correr à conta dos recursos 
do “Fundo Naval”. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 1946, 125º da Independência e 

58º da República. 
JOSÉ LINHARES. Jorge Dodsworth Martins. 

  

 A crescente disposição das estruturas da Base Naval da Marinha, entre o 

Alecrim e o Rio Potengi e nas imediações das vias férreas, fez com que no período pós-

guerra as residências militares se instalassem no bairro do Alecrim. Solidificando, 

assim, padrões de ocupação socioespacial nessa região da cidade. Abaixo 

espacializamos a localização dessa vila na cidade contemporânea, com base em 

imagens obtidas pelo Google Earth. Neif Chalita aparece no Almanak Laemmert de 

1929 (v. 04, p. 1016) como dono de loja de “Fazendas, armarinhos, moda, etc), com 

endereço na Rua Dr. Barata, 232, na Ribeira. 

 

 

                                                           
185 Disponível em: 
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=8726&tipo_norma=DEL&data=19460
118&link=s). Acesso em: 17 de junho de 2017. 
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Na região suburbana, destacamos os terrenos aforados no término da Hermes 

da Fonseca e na Romualdo Galvão, bem como, na área de influência da Avenida 

Bernardo Vieira. Os terrenos nº 106, 110 e 111 configuram essa primeira tendência. A 

Carta nº 1402, correspondente ao Terreno nº 110, foi aforada por José Viana da Silva, 

em 28 de maio de 1930. Possuía área de 25.000 m² e situava-se na Avenida Romualdo 

Galvão. O Terreno nº 106 foi concedido, em 06 de dezembro de 1929, a Claudemiro 

Alves Dias Gomes, escriturário arquivista do Serviço de Saneamento Rural do Governo 

do Estado (LAEMMERT, 1929, v. 04, p. 1011). Corresponde à Carta nº 1393 e possuía 

90.000 m² de superfície. Transferida no ano de 1936 a Clemente de Carvalho e Silva por 

Cr$ 500.000. Área similar, de 92.400 m², foi aforada em suas proximidades, o Terreno nº 

111 (Carta nº 1403), em maio de 1930. Concedida a Carlos Alberto Mayer, essa carta 

apenas foi desmembrada em 1968, o que demonstra que a concessão antecedeu 

bastante o processo de fragmentação em certas áreas da cidade. É perceptível, que a 

fragmentação desses grandes terrenos se dá, sobretudo, nesse início da década de 1930, 

em regiões como Alecrim e Cidade Nova. Como já afirmamos, os desmembramentos 

foram diversos nesse ínterim entre 1924 e 1930. Descriminamos os que foram 

realizados, além do já relatados, no quadro a seguir. 

 

Figura 40 – Espacialização da vila da Marinha no Alecrim com base em imagem do 
Google Earth. Fonte: Elaboração do autor. 

 

Prudente de Moraes 
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Quadro 15 – Desmembramentos em terrenos acima de 01 hectare em Natal (1923-1930) 

 

 
  

Fonte: Cartas de Aforamento do Município de Natal 

 

Carta Foreiro Data Área 
 

 
Desmembramentos 

 

Data 
do 

desm. 

Cód
Mapa 

 
Bairro Logradouro 

972 
Theophilo 

Moreira Brandão 
06/02/

1930 
50.614 Cartas 982 e 984 

14/05/
1930 

108 
Cidade 
Nova 

Av. 
Atlântica 

984 
Theophilo 

Moreira Brandão 
12/05/

1930 
49.714 

Cartas 1045, 1047 e 
1048 

05/10/
1932 

109 
Cidade 
Nova 

Av. 
Atlântica 

2240 
Elpídio Estelita 
Manso Maciel 

15/12/
1924 

29.110,03 
Cartas 2249, 2250, 

2251 e 2252 
08/02/

1924 
44 

Cidade 
Alta 

Av. Olinto 
Meira 

2312 Elpídio Estelita 
Manso Maciel 

16/04/

1924 
25.138 Cartas 2392 e 2393 

11/05/
1925 

32 Subúrbio 
Av. 

Alexandrino 

1292 Maria das Dores 
Barboza 

24/01/
1929 

15.000 
Desmembrada da 

carta 754  81 Subúrbio Av. Silvio 
Pelico 

1293 Maria das Dores 
Barboza 

24/01/
1929 

135.615 
Cartas n° 1302 a 

1307 

09/02/
1929 

 
81 Subúrbio 

Great 
Western 

1312 
Francisco 

Gorgonio da 
Nóbrega 

20/02/
1929 

15.759,10 Cartas nº 1373 a 1376 
28/09/

1929 
 

78 Subúrbio 
Av. Amaro 

Barreto 

1331 Nelson Nilton de 
Faria 

09/04/
1929 

19.509 
Desmembrada da 

carta 754 
 81 Subúrbio 

Av. Amaro 
Barreto 

1332 Nelson Nilton de 
Faria 

09/04/
1929 

52.923,50 
Desmembrada da 

carta 754 
 81 Subúrbio 

Av. Amaro 
Barreto 

968 Eduardo C. 
Guerra 

20/01/
1930 

18.926,60 

Desmembrada da 
carta 33. Transf. a 

Lydia M. Green por 
herança 

03/04/
1944 

08 
Cidade 
Nova 

Av. 
Atlântica 

968 Lydia M. Green 
03/04/

1944 
18.926,60 

Transferida ao 
Governo dos 

Estados Unidos da 
América por Cr$ 

99.000 

03/04/
1944 

08 
Cidade 
Nova 

Av. 
Atlântica 

970 Cícero Aranha 
29/01/

1930 
11.466 

Cartas n° 1120 e 
1121 

Sem 
Data 

06 
Cidade 
Nova 

Rua Jundiaí 

1410 
Francisco 

Gorgonio da 
Nóbrega 

17/09/
1930 

12753 
Desmembrada da 

Carta 754. 
 81 Subúrbio 

Great 
Western 

1414 
Francisco 

Gorgonio da 
Nóbrega 

17/09/
1930 

14125 

Desmembrada da 
Carta 754. Foi 

desmembrada nas 
cartas n° 1427 e 

1428. 

07/03/
1931 

81 Subúrbio 
Great 

Western 

1415 
Francisco 

Gorgonio da 
Nóbrega 

17/09/
1930 

12823 

Desmembrada da 
Carta 754. Foi 

desmembrada nas 
cartas n° 1449 e 

1443. 

07/03/
1931 

81 Subúrbio 
Great 

Western 

1416 
Francisco 

Gorgonio da 
Nóbrega 

17/09/
1930 

11457 
Desmembrada da 

Carta 754. 
 81 Subúrbio 

Great 
Western 

1417 
Francisco 

Gorgonio da 
Nóbrega 

17/09/
1930 

12878 
Desmembrada da 

Carta 754. 
 81 Subúrbio 

Great 
Western 
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É importante que façamos certas considerações sobre a origem dos capitais dos 

agentes envolvidos acima nesses processos de desmembramentos das glebas. Dos sete 

agentes que aforaram cartas desmembradas de outros terrenos e depois, por vezes, 

também as desmembraram, verificamos que a origem dos capitais, daqueles que 

identificamos nos remete novamente ao capital mercantil, comercial e político. 

Proveniente do capital mercantil, foram os aforamentos de Francisco Gorgonio da 

Nóbrega (06 cartas) e Maria das Dores Barboza (02 cartas). Barboza era, como já 

comentamos, esposa de Francisco Marques Barboza – dono de fábrica de descaroçar e 

comércio em Macaíba. Francisco Gorgonio da Nóbrega, aparece no Almanak 

Laemmert na década de 1920 em várias oportunidades. No volume 03, página 1295, 

aparece na sessão “Algodão (Fábricas de descaroçar)” da cidade seridoense de Caicó, o 

que se dá também no ano de 1927 (v. 03, p. 1105). Ainda em 1926 (v. 03, p. 1294), há 

uma incidência de seu nome na seção “Juízo Federal”, onde aparece como “Substituo 

de juízo seccional”. Há também menções na seção “Armarinho, fazendas, ferragens, 

secos e molhados” sobre armazéns que podiam pertencer a pessoas de sua família, tais 

como “Gorgonio A. da Nóbrega” e “Gorgonio & Diniz”, portanto, apontando para 

possíveis vínculos com o capital comercial dessa cidade.  

Elpídio Estelita Manso Maciel, que já havia aparecido em momentos anteriores, 

como também já afirmado, era filho de Felinto Elísio Manso Maciel, dono de armazém 

de fazendas na Praça do Mercado e de loja na Rua Ulisses Caldas. Portanto, estava 

ligado ao capital comercial. Subsidiados pelo capital político, estavam Theophilo 

Moreira Brandão e Cícero Aranha, ao Tesouro do Estado, e também Nelson Nilton de 

Faria, que era irmão do então governador Juvenal Lamartine de Faria. Várias cartas 

desse agente também foram aforadas no período, mas, no entanto, não puderam ser 

localizadas ou então possuíam a mesma numeração de cartas aforadas em outras 

regiões da cidade186. Entre as cartas não localizadas em mapa pela pesquisa, também 

podemos citar agentes ligados ao capital mercantil como Fabrício Gomes Pedroza, bem 

como, ao capital político, como Joaquim Manoel Teixeira de Moura, que foi por muitos 

anos intendente de Natal. A impossibilidade de se localizar essas cartas se deu pela 

falta dos limites, que agora eram designados com “Limites em planta anexa”, plantas 

                                                           
186 Entre as cartas com a mesma numeração: Carta 1398 -  Alcides Raupp (Diretor da Escola Federal de 
Artífices na Rio Branco – LAEMMERT, 1929, p. 956, v. 03). Coincide com a carta 814. Data: 15/03/1930. 
Área: 90000. Terreno nº 73. Carta 999 - Francisco Solon. Mesma da carta 755. Data: 22/06/1930. Área: 
18607. Cidade Nova. Terreno nº 82. 
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essas que não foram localizadas pela investigação187. Não conseguimos localizar 

também a procedência dos capitais de Eduardo C. Guerra e Lydia M. Green, porém a 

alienação ao Governo dos Estados Unidos da América em 1944 demonstra a 

importância que a área vinha obtendo e está aparentemente relacionada às atividades 

norte-americanas em Natal durante a Segunda Guerra. Essas condicionantes 

demonstram como ao longo de todo o período do recorte prevaleceu a incidência 

desses tipos de capitais sobre o mercado de terras, realizando assim, a migração do 

fluxo de investimentos das atividades mercantis para a capital, retroalimentando o 

comércio e a estrutura política, o que se refletia novamente na movimentação de 

aquisições e transações fundiárias.  

Comparando o Mapa 04, com a distribuição dos terrenos acima de 01 hectare 

nos quatro períodos estudados, podemos perceber uma relação intrínseca com o 

estabelecimento de valores do solo urbano na cidade de Natal na década de 1990, 

levantamento realizado por Angela Lúcia Ferreira (1996). Essa correspondência ajuda a 

confirmar a hipótese de que a relação entre infraestrutura viária e de transportes com o 

processo de concentração fundiária acontece por relações dialéticas entre as duas 

estruturas, condicionada pela definição do marco regulativo legal – que define a 

ambas. A concentração fundiária, arregimentada pela acessibilidade dos investimentos, 

por sua vez direciona ainda mais a disposição da infraestrutura, ocasionando assim, a 

valorização de frações da cidade. Esse processo de estabelecimento de diferentes graus 

de valorização é a base para o entendimento da diferenciação socioespacial nas 

                                                           
187 Cartas não localizadas pela pesquisa nesse período: Carta 1096 - Nelson Newton de Farias. 
Desmembrada da carta 33.  Data:  10/02/1927   Área: 19229,26. Carta 1162 - Hemeciano Mello - Não foi 
possível localizar. Data:  21/10/1927 Área: 10000. Estrada de Macaíba. Carta 1105 – Mizael Ozario – Os 
limites estão incorretos. Não foi possível localizar. Data:  25/03/1927 Área: 15568,75. Av. 15 e Av. 16. Carta 
1314 - Tenente Julio Gomes de Oliveira - Não foi possível localizar. Data:  16/01/1928 Área: 22925. 
Suburbio. Rua Quatro. Carta 1209 - José Florencio Tavares- Não foi possível localizar. Data:  09/05/1928 
Área: 656670. Avenida 23. Linhas telegráficas e terreno da marinha. Subúrbio. Carta 1210 - Herdeiros de 
João Batista de Andrade, Maria e Susa Batista de Andrade - Não foi possível localizar. Data:  10/05/1928 
Área: 188555. Subúrbio. Linha telegráfica. Carta 1260 - Nelson Newton de Farias- Não foi possível 
localizar. Data:  28/11/1928 Área: 72712,50. Subúrbio. Limites em planta anexa. Carta 1321 - Nelson Nilton 
de Faria. Data: 07/03/1929. Área: 72432,50. Não foi possível localizar. Planta anexa. Subúrbio. Carta 1368 - 
General Felizardo Toscano de Brito. Não foi possível localizar. Planta Anexa. Data: 16/04/1929. Área: 
23609,28. Subúrbio. Carta 1361 - Nelson Newton de Faria. Não foi possível localizar. Planta Anexa. Data:  
09/07/1929. Área: 48839,08. Subúrbio. Carta 1288 - Raimundo Fernandes Gurgel. Não foi possível 
localizar. Planta Anexa. Data:  09/09/1929. Área: 17484. Subúrbio. Carta 1376 - Francisco Gorgonio da 
Nóbrega. Não foi possível localizar. Planta Anexa. Data: 26/09/1929. Área: 15075,60. Subúrbio. Carta 1322 
- Herdeiros de Fabrício Gomes Pedroza. Não foi possível localizar. Planta Anexa. Data:  28/02/1929 Área: 
23236,20. Subúrbio. Linha telegráfica. Cartas 982 e 983 - Joaquim Manoel T. de Moura. Não foi possível 
localizar. Data: 07/05/1930. Áreas respectivas: 40436 e 31912. Subúrbio. Terrenos municipais com Avenida 
Hermes. 
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cidades, configurando-se ao longo de tempos históricos como camadas sedimentares 

que estruturam as configurações socioespaciais no tecido intraurbano. 

 
Figuras 41 e 42 – Comparação entre o Mapa 04 e o Mapa de Valores de Solo de Natal na década de 
1990. Fonte: Ferreira (1996). Obs: Áreas mais escuras, mais valorizadas. 
 

ZONA AMPLIADA NO MAPA 04 
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CAPÍTULO 06 

Os logradouros e a concentração de terra 

Visões específicas e gerais  
(1903 a 1930) 

 

 Este capítulo objetiva ampliar a análise das concessões de aforamento para a 

escala mais reduzida dos logradouros que receberam mais investimento do poder 

público no decorrer do nosso recorte de estudo. A importância desse redirecionamento 

da análise repousa no fato de pormenorizar a atuação dos agentes políticos, mercantis 

agroexportadores e comerciais no âmbito da cidade, permitindo a compreensão de 

suas ações também nos espaços mais consolidados de Ribeira e Cidade Alta, onde 

vimos que não prevaleceram, por sua característica de malha viária ocupada, padrões 

de concentração fundiária de tão grandes dimensões como nas áreas de expansão. 

Dessa forma, estruturamos os itens deste capítulo dos logradouros mais centrais para 

os da zona da expansão, procurando identificar esses agentes e entender as dinâmicas 

de flutuação das concessões entre os anos de 1903 e 1930.  

 

 

6.1 – Aforamentos na Praça André de Albuquerque e Junqueira Aires: 

logradouros centrais no contexto urbano 

 

A Praça André de Albuquerque – local de fundação da cidade e em cujas 

imediações se concentravam no início do século XX a sede do Governo do Estado e da 

Intendência Municipal, além das principais igrejas (antiga Catedral, Rosário dos Pretos 

e Santo Antônio) – foi um espaço ocupado desde cedo no contexto intraurbano 

natalense. Apesar disso, pode-se observar que a dinâmica em investimento em 

infraestrutura viária e de transporte representou, apesar de maneira não tão enfática 

como em outros logradouros, alteração na dinâmica dos aforamentos dos terrenos 

lindeiros à praça. Dois momentos podem ser destacados: os anos de 1904 e 1910. No 

primeiro, pode-se afirmar que o grande número de emissão de novas cartas de 

aforamento estava relacionado ao processo de regularização das posses a partir da 

promulgação de uma legislação municipal do instituto da enfiteuse em Natal em 1903. 
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O segundo momento, correspondente ao ano de 1910, provavelmente estava 

vinculado ao processo de eletrificação do sistema de bondes na cidade em 1911 – 

discutido anteriormente – o que consolidou o potencial de acessibilidade e centralidade 

da área, que desempenhava um importante papel nesse sentido desde a segunda 

metade do século XIX. Entre os principais foreiros dos terrenos situados na Praça 

André de Albuquerque, destacamos dois: o Coronel João Crisóstomo Galvão e João 

Juvenal Pedroza Tinoco.  

O primeiro foi do Conselho da Intendência e era dono de armazéns de 

“fazendas em grosso” (tecidos a atacado) na Ribeira – Rua do Comércio –, trabalhando 

também com importação e exportação de produtos. Foi também um dos membros 

fundadores da Companhia Ferro Carril do Natal. Juvenal Pedroza Tinoco, de maneira 

similar, possuía negócios ligados ao capital mercantil. Parente de Fabrício Gomes 

Pedroza, era dono de uma das mais importantes firmas de exportação do algodão em 

Natal, a Pedroza, Tinoco & Cia – com sede na Rua do Comércio, na Ribeira. Eram 

ambos, portanto, importantes comerciantes da capital. O Coronel possuía terras que 

cultivavam o algodão na região de Baixa Verde – atual cidade de João Câmara, na 

região Agreste do Rio Grande do Norte.  

Figura 43 – Gráfico com a distribuição da emissão de cartas de aforamento entre 1903 

e 1924 na Praça André de Albuquerque 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1903-1924). Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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A firma Pedroza, Tinoco & Cia. trabalhava, sobretudo, com a exportação do 

algodão e com armazéns de fazendas e molhados. Representava a penetração do 

capital agroexportador (mercantil) que se introjetava no mercado de terras da capital 

potiguar. João Juvenal Pedroza Tinoco também foi presidente da Junta Comercial do 

Rio Grande do Norte de 1916 a 1919188, o que fortalecia sua posição como grande 

expoente do comércio natalense. Discriminamos no quadro a seguir as informações 

relativas aos principais foreiros da Praça André de Albuquerque. 

 

QUADRO 16 – PRINCIPAIS FOREIROS DA PRAÇA ANDRÉ DE ALBUQUERQUE (1900-1930) 

 

Foreiro 
Nº Cartas 
Aforadas 

Data de aquisição 
de domínio útil 

Áreas 
dos 
terrenos 

Transmissões  

Data de 
expedição 
das cartas 
originais carta 

01 
João 
Damasceno 
Borges 

05 

 
 
01A 

 
 

26/10/1914 
 

 
 

322,48 
m2 

 

 

26/10/1914 

 
02B 

 
12/08/1919 

 
271,025 

m2 

  
12/08/1919 

 
03C 

 
12/08/1919 

 
531,032 

m2 

Desmembrada nas cartas 
1948 e 1949 em 24/04/1920 

 
12/08/1919 

 
04D  

 

 
17/04/1920 

 
117,16 

m2 

  
17/04/1920 

 
05 E 

 

 
17/04/1920 

 
333,71 

m2 

  
17/04/1920 

 

 
 
 
 
 
 
 

02 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cel João 
Crisóstomo 
Galvão 

 
 
 
 
 
 
 
 

04 

 
 

06A 
 

 
 

19/01/1904 

 
 

880 m2 
 

Transferida junto com a carta 
954 a D. Maria de Miranda 
Galvão por herança no valor 
de 40:000$000 em 
23/11/1920 

 
 

19/01/1904 

 
 
 

07B 
 

 
 
 
 

11/10/1917 

 
 
 
 

138 m2 

1) Transferida por José 
Fernandes Barros por 
100.000 
2) Transferida por herança a 
Emilia Câmara casada com 
José Paulinio Raposo da 
Câmara por 1:500$000 em 
02/12/1920 

 
 
 
 

06/02/1907 
 

 
08C 

 

 
19/12/1910 

 Desmembrada nas cartas 
1987 e 1988 em 28/12/1920 

 
19/12/1910 

 
09D 

 

 
 

29/10/1912 

 
 

232,50 
m2 

Transferida juntamento com 
a carta 18 por herança formal 
de partilha no valor de 
40:000$000 em 23/11/1920 

 
 

29/10/1912 

                                                           
188 ALMANAK LAEMMERT. Rio de Janeiro: Tipografia do Almanak Laemmert, 1916, 1917, 1918 e 1919, p. 
3589. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN. 
aspx?bib=313394&pagfis=67894&pesq=&url=http://memoria.bn.br/docreader#.BibliotecaNacionalDigita
l. Acesso em: 22 de novembro de 2016. 
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03 

 
 
 
 
Alipio 
Fernandes 
Barros 

 
 
 
 
 

03 

 
10A 

 
11/05/1904 

 
429,26 
m2 

Transferida por permuta a 
Maria das Merces de Brito 
Barros. Avaliada em 10 
contos em 04/07/1922 

 
11/05/1904 

 
11B 

 

 
11/05/1904 
 

 
382,54 

m2 
 

Transferida para Benigua da 
Cunha Meireles por 
25:600$000 em 21/07/1934 

 
11/05/1904 

 
 

12C 
 

 
 

04/07/1922 

 
 

785,82 
m2 

Transferida por Maria das 
Merces de Brito Barros por 
permuta a Alipio Fernandes 
Barros, avaliada por 
10:000$000 

 
 

04/05/1922 

 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
Cel. João 
Juvenal 
Pedroza 
Tinoco 

 
 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 

13A 

 
 
 
 

12/12/1906 

 
 
 
 

1029,07 
m2 

1) Transferida por Rosa 
Avelina dos Reis Lisboa por 
7:000$000 
2) Transferida juntamente 
com a carta 949 por 
46:000$000 à associação 
São Vicente de Paula 
Provincia Brasileira em 
12/12/1906 

 
 
 
 

07/12/1906 

 
14B 

 

 
14/06/1910 
 

 
752,25 

m2 
 

Transferido por 6:000$000 a 
Claudio Duarte Machado em 
07/07/1909 

 
14/06/1910 

 
 

15D 

 
 

28/10/1910 

 
 

196,35 
m2 

 

Transferida junto com a carta 
435 por 40:000$000  à 
Associação de São Vicente 
de Paula (Provincia 
Brasileira) em 12/11/1938 

 
 

28/10/1910 
 
 

 
 
 

05 

 
 
Maria de 
Miranda 
Galvão 

 
 
 

03 

 
16A 

 
23/11/1920 

 
880 m2 

1) Transferida junto com a 
carta 954 por Cel João 
Crisóstomo Galvão no valor 
de 40:000$000  
2) Desmembrada nas cartas 
5201 e 5203 em 23/10/1946 

 
19/01/1904 

 
17B 

 
29/10/1912 

 
232,50 

m2 

Desmembrada nas cartas 
5201 e 5203 em 23/10/1946 

 
29/10/1912 

 
18C 

 

 
23/12/1920 

 
29,90 m2 

  
23/12/1920 

 
 

06 

 
 
Joaquim 
Policiano 
Leite 

 
 

02 

 
19A 

 

 
10/11/1904 

 
554,32 
m2 

Transferido por herança em 
19/11/1932 

 
10/11/1904 

 
 

20B 
 

 
 

10/11/1904 

 
 

878,40 
m2 

Transferida por herança a 
José Carlos Leite e Irmãos 
em 05/09/1930. Partes dos 
irmãos compradas por 
primeiro e Amélia Leite entre 
32 e 34 

 
 

10/11/1904 

 

 

Embora guarde semelhanças em relação à vinculação com a distribuição de 

infraestrutura viária e à natureza dos agentes envolvidos com a aquisição do domínio 

útil por meio da enfiteuse, a Avenida Junqueira Aires apresentou uma dinâmica 

própria. O crescimento no número da emissão de cartas aforamentos na principal 

artéria que ligava os bairros da Ribeira – onde estavam as maiores vias comerciais e o 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1903-1930). Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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porto – e a Cidade Alta é distribuído em três momentos. O primeiro corresponde ao 

ano de 1904-1906, logo após os serviços de remodelação da Praça Augusto Severo na 

Ribeira e a definição das primeiras regras da enfiteuse no município em 1903. Nesse 

momento também são investidos recursos no primeiro calçamento da via, no intuito de 

reter o escoamento das águas pluviais para a praça. O segundo momento, 1911, 

corresponde à eletrificação do bonde que subia a avenida, até a Praça Sete de Setembro, 

encaminhando-se dali à André de Albuquerque e depois a Rua Pedro Soares (atual 

João Pessoa). Nesse segundo momento já se encontravam sitos na Junqueira Aires 

também as sedes de importantes instituições como a Capitania dos Portos e também o 

Congresso Estadual, edifício eclético que posteriormente se tornou a sede da Ordem de 

Advogados do Brasil em Natal. O terceiro momento foi em 1921, após a mudança na 

direção política do Governo Estadual, com Antônio de Melo e Souza, o que acarretou 

redefinições na política de aforamento municipal, como pudemos observar. Por ser um 

logradouro relativamente curto e de grande fluxo por estabelecer a comunicação entre 

as duas partes da cidade de então – o que também garantia um alto grau de 

acessibilidade no contexto intraurbano – os terrenos foram aforados pelos principais 

representantes da elite política e comercial do Rio Grande do Norte, que lá fixaram 

residência – tais como o industrial Juvino Barreto, o Coronel Francisco Cascudo e 

Aureliano Clementino de Medeiros (atual Solar Bela Vista, palecete de estilo eclético). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Gráfico com a distribuição da emissão de cartas de aforamento entre 1903 

e 1929 na Junqueira Aires 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1903-1929). Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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Com o processo de investimento público do segundo governo de Alberto 

Maranhão a partir de 1908, a avenida recebeu diversos melhoramentos, tais como um 

novo calçamento, passeios, balaustrada e relógio elétrico. Tornava-se, destarte, 

recorrente nos cartões postais da cidade. Receberia também pavimentações em 

momentos posteriores – 1917 e 1926. 

O maior foreiro da Avenida Junqueira Aires no período estudado foi Pedro 

Velho de Albuquerque Maranhão – 04 cartas aforadas – seguido de outros dois 

importantes personagens da política e economia estaduais: os coronéis Aureliano 

Clementino de Medeiros – 03 aforamentos – e Francisco Solon – 02 aforamentos. O 

primeiro, além de membro do Conselho da Intendência de Natal por muitos anos, foi 

membro da Associação Comercial – assim como Solon – e participou da idealização da 

Companhia Ferro Carril do Natal, junto com os irmãos João Crisóstomo e Romualdo 

Galvão189 – que também fariam parte do Conselho nos anos subsequentes. Francisco 

Solon, como já mencionado, era dono de algumas das maiores salinas190 do Rio Grande 

do Norte e também industrial – compraria a Fábrica de Tecidos de Juvino Barreto e 

uma fábrica de sabão e óleos vegetais em Natal191. Fundaria depois a Companhia 

Industrial do Rio Grande do Norte. A seguir listamos mais detalhadamente os terrenos 

aforados por esses agentes na Avenida Junqueira Aires.  

 

 
QUADRO 17 – PRINCIPAIS FOREIROS DA RUA JUNQUEIRA AIRES (1900-1930) 

 

Foreiro 
Nº Cartas 
Aforadas 

Data de aquisição 
de domínio útil 

Áreas 
dos 
terrenos 

Transmissões  

Data de 
expedição 
das cartas 
originais carta 

01 
Pedro Velho de 
Albuquerque 
Maranhão 

04 

 
01A 

 
14/11/1903 

 

 
1.984,51 

m2 
 

Desmembrado em 2 partes 
(Crts 793 e 794, folhas 43 e 
44) em 26/07/1909 

14/11/1903 

 
02B 

 
07/03/1906 

 
1635,10 

m2 

Substituição por carta n. 469 
em 11/03/1907 

 
07/03/1906 

 
03C 

 
11/03/1907 

 
1893,60 

m2 

Fica sem efeito esta carta em 
vista do ato da Intendência de 
21/05/1923 

 
11/03/1907 

 
04D 

 

 
25/08/1923 

 
1893,60 

m2 

Estava sem efeito esta carta 
em vista do ato da 
Intendência de 21/05/1923 

 
11/03/1907 

                                                           
189 Filhos de João Lopes Galvão, patriarca da família Lopes Galvão, importante família no contexto político 
da cidade de Mossoró-RN. Informação disponível no blog Hipotenusa. Acesso: 
https://putegi.blogspot.com.br/2016/02/a-familia-lopes-galvao-no-oeste-potiguar.html 
190 Como a do lado esquerdo do Potengi, com capacidade para produzir de cem mil alqueires. 
ENTREVISTA COM O CEL. SOLON, A República, Natal, 14 de janeiro de 1913. 
191 Ibidem, p. 01.  
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02 

 
 
 
Aureliano 
Clementino de 
Medeiros 

 
 
 
 

03 

 
05A 

 
 03/11/1909 

1268,94 
m2 

Transferida por herança a 
Maria Rosa de Medeiros em 
(provavelmente) 1925 

 
03/11/1909 

 
06B 

 

 
13/02/1930 

 
604 m2 

1) Transferida por Rita 
Arischea Nobre Pelinca por 
8:000$000 
2)Transferida a Maria Rosa 
de Medeiros conforme formal 
de partilha em 25/10/1937 

 

 
11/10/1911 

 
07C 

 
05/02/1913 

 
2370,20 

m2 

Transferida por herança 
confome formal de partilha a 
Olympia e Irene Medeiros em 
25/10/1937 

 
05/02/1913 

03  
Desembarg. 
Luiz Manoel 
Fernandes 

 
 

02 

 
08A 

 
19/04/1921 

 
311,90 

m2 

Transferida a Ovidio Pereira 
por 3:000$000 em 23/04/1921 

 
19/04/1921 

 
09B 

 
19/04/1921 

 
2153,08 

m2 

Transferida por 90:000$000 
ao Governo do Estado em 
02/10/1928 

 
19/04/1921 

04  
 
 
Elvira Pereira 
Pernambuco 

 
 
 

02 

 
10A 

 
18/09/1913 

 
5619,36 

m2 

Vendido a D. Idalino Pereira 
Carrilho por 2:000$000 em 
19/10/1917 

 
18/09/1913 

 
 

11B 

 
 

18/09/1913 

 
 

5619,36 
m2 

Transferida a Calistrato 
Carrilho e sua mulher Idalina 
Pereira Carrilho por 
6:000$000 (Metade do 
terreno da presente carta) em 
04/05/1922 

 
 

18/09/1913 
 
 

05  
 
Francisco 
Solon 

 
 
 

02 

 
 
 

12A 
 

 
 
 

13/12/1912 

 
 
 

1039,20 
m2 

1) Transferido por Belmiro 
Milanez de Loyola por 
4:000$000 
2) Transferida para Joaquim 
Etelvino Bezerra da Cunha 
por 14.400 foros (74 contos?) 
junto com a carta 889 em 
05/09/1919 

 
 
 

06/12/1906 

 
 
 
 

13B 
 

 
 
 
 

26/08/1910 
 
 

 
 
 
 

1830,90 
m2 

1) Transferida por escritura 
pública Maria Latina Paes 
Barreto, pela quantia de 
5:000$000 
2) Transferida a Joaquim 
Etelvino B. Cunha por 
14:400$000 juntamente com 
a carta 434 em 05/09/1919 

 

 
 
 
 

16/07/1910 

 
 
 
 

06 

 
 
 
Joaquim 
Etelvino 
Bezerra da 
Cunha 

 
 
 
 

02 

 
 
 

14A 
 

 
 
 

05/09/1919 

 
 
 

1039,20 
m2 

1) Transferida por Francisco 
Solon por 14.400 foros (74 
contos?) junto com a carta 
889 
2) Transferida por herança 
dos herdeiros em 14/02/1935 

 
 
 

06/12/1906 

 
15B 

 

 
 
 

05/09/1919 

 
 
 

1830,90 
m2 

1) Transferida por Francisco 
Solon por 14:400$000 
juntamente com a carta 434 
2) Desmembrada nas cartas 
3947, 3948, 3949 em 
24/11/1942 

 

 
 
 

16/07/1910 

 
 
 

07 

 
Leocadio 
Targino 
Pedroza de 
Goes 

 
 
 

02 

 
 

16A 
 

 
 

31/12/1906 
 

 
 

225,75 
m2 

Transferida ao Cel. Francisco 
Rodrigues Viana por 
3:000$000 em 
(provavelmente) em 1906 
 

 
 

31/12/1906 

 
17B 

 
06/12/1906 

 
1039,20 

m2 

Transferida a Belmiro Milanez 
de Loyola por 4:000$000 em 
27/01/1911 

 
06/12/1906 
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08 

 
Tereza 
Leopoldina de 
Aguiar Paula 

 
 

02 

 
18A 

 

 
28/04/1923 

 

 
244,26 

m2 

Transf. a D. Olimpia de 
Medeiros por 6 contos em 
04/05/1923 

 
28/04/1923 

 
19B 

 

 
28/04/1923 

 
259,71 

m2 

Transf. junto com a carta 
2158 por 5 contos a Mario 
Eugenio Lua em 16/12/1925 

 
28/04/1923 

 

 

Observamos, com base nas informações apresentadas, que desde o início da 

regulamentação do instituto da enfiteuse em Natal, muitos agentes políticos e 

econômicos – neste caso, especialmente vinculados ao comércio e agroexportação 

algodoeira – foram deveras atuantes no âmbito da apropriação da terra urbana por 

meio desse instrumento, como também foi verificado nas análises dos capítulos 

prévios. Esse processo também demonstrava a elitização dos logradouros mais centrais 

e acessíveis no contexto intraurbano de Natal. 

 

6.2 – Aforamentos na Deodoro da Fonseca, Pedro Soares, Ulisses Caldas, Sete 

de Setembro e Alexandrino de Alencar: domínio útil e distribuição 

infraestrutural viária 

 

O gráfico que ilustra as cartas de aforamento emitidas no período de 1904 a 

1929 na Avenida Deodoro da Fonseca – limite entre Cidade Alta e Cidade Nova – 

demonstra a dinâmica percebida anteriormente. Quatro são os principais momentos 

em que o número de emissões acresce. Em 1904, com a definição das regras do instituto 

da enfiteuse em 1903 e com a consequente regularização dos terrenos. Em 1907, com a 

perspectiva da criação do sistema das linhas de bonde na cidade e em 1913, 

posteriormente à sua eletrificação e passagem pela referida avenida – passando pelo 

“Grande Ponto” e Praça Pio X e demandando à Praça Pedro Velho, na Cidade Nova. 

Também em 1923, com a regularização da política de aforamento pela Intendência 

Municipal. Percebe-se que, diferentemente da Junqueira Aires, a dinâmica foreira na 

Avenida Deodoro foi menos homogênea e mais concentrada nos momentos 

relacionados à implantação da infraestrutura ou de mudança da legislação. 

 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1903-1930). Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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É evidente como dois períodos são marcados pela diminuição da dinâmica do 

aforamento no logradouro: entre 1908 e 1911, período de obras de instalação dos 

serviços urbanos, e entre 1914 e 1922, quando ocorre um aumento nas taxas de 

cobrança do foro e de emissão dos emolumentos municipais. Os principais foreiros da 

Avenida Deodoro da Fonseca são os listados no quadro a seguir. 

QUADRO 18 – PRINCIPAIS FOREIROS DA AV. DEODORO DA FONSECA (1900-1930) 

 

Foreiro 
Nº Cartas 
Aforadas 

Data de aquisição 
de domínio útil 

Áreas 
dos 
terrenos 

Transmissões  

Data de 
expedição 
das cartas 
originais 
carta 

01 José Gobat 04 

 
 
 

01A 

 
 
 

02/05/1923 

 
 
 

3855,70 
m2 

1) Transferida por 
Militana Augusta e 
Candida Rosa de Alb. 
Maranhão  por 3 contos 
de réis 
2) Desmembrada nas 
cartas 2201 e 2202 em 
27/08/1923 

28/01/1907 

 
02B 

 
07/08/1923 

 
2975,75 

m2 

Desmembrada nas 
cartas 2260 e 2261 em 
15/03/1924 

 
07/08/1923 

 
03C 

 
15/03/1924 

 
2876,75 

m2 

Transferida a Lygia 
Baptista por 3:000$000 
em 18/03/1924 

 
15/03/1924 

Figura 45 – Gráfico com a distribuição da emissão de cartas de aforamento entre 1904 

e 1929 na Av. Deodoro da Fonseca 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1904-1929). Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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04D 

 
20/10/1925 

 
1218,40 

m2 

Transf. a Otavio Moreira 
Dias por 40 contos em 
21/10/1925 

 
20/10/1925 

 
 

02 

 
Bernardina 
Rodrigues do 
Nascimento 

 
 
 

03 

 
05A 

 

 
27/03/1906 

 
181,50 

m2 

  
27/03/1906 

 
06B 

 
16/06/1913 

 
134,79 

m2 

Transferida por Lourença 
Maria de Souza por 
permuta 

 
28/04/1913 

 
07C 

 

 
28/06/1913 
 

 
338,64 

m2 

Transferido a D. 
Bernardino(a) de Araújo 
de Souza em 17/10/1927 

 
28/06/1913 

 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 
Braz Palatinik 

03 

 
 
 

08A 
 

 
 
 

27/02/1937 

 
 
 
1626,30 
m2 

1) Transferida por 
Horacio Palatinik com as 
cartas 982 e 1250, a 
Braz Palatinik por 
38:000$000 
2) Transferida por 
4:000$000 ao Sr. Moyses 
Vanesteiro em 
03/03/1937 

 
 
 

23/04/1936 

 
09B 

 

 
04/05/1936 

 
163,22 

m2 

Transferida por 8 contos 
a Saulo Guedes Trigueiro 
em 04/12/41 

  
04/05/1936 

 
 

10C 
 

 
 

25/11/1936 

 
 
263,48 
m2 

Transferida a Luiz 
Francisco Martins por 
14:000$000 em 
(provavelmente) 
26/11/1936 

 
 

25/11/1936 

 
 
 

04 

 
 
 
José Teixeira 
de Carvalho 

 
 
 
 

03 

 
11A 

 

27/12/1917 549,84 
m2 

Transferida ao Dr. 
Calistrato Carrilho 
Vasconcelos e 
substituída juntamente 
com as cartas 141 e 167 
em 01/02/1923 

27/12/1917 

 
12B 

 

19/08/1919 861,16 
m2 

Transferida a Aureliano 
Clementino de Medeiros 
por 40:000$000 em 
18/01/1928 

19/08/1919 

 
13C 

 

31/01/1923 1174,59 
m2 

Transferida a Aldo 
Fernandes Raposo de 
Melo por 3:000$000 em 
01/02/1927 

31/01/1923 

 

 
 
 

05 

 
 
 
 
Miguel Barra 

 
 
 
 
 

03 

 
 

14A 
 

 
 

25/11/1904 

 
 

147,40 
m2 

Transferido a Francisco 
Sales Ferreira por 
1:000$000 juntamente 
com outra casa no 
mesmo quarteirão em 
26/09/1912 

 
 
25/11/1904 

 
15B 

 

 
07/03/1907 

 
195 m2 

Transferida a Maria 
Lopes Galvão por 
200.000 em 28/06/1913 

 
07/03/1907 

 
16C 

 

 
14/11/1908 

 
204 m2 

 

Transferida a Francisco 
Sales Ferreira 
juntamente com outra 
casa por 1:000$000 em 
18/10/1926 

 
14/11/1908 

 
 
 
 

06 

 
 
Aldo 
Fernandes 
Raposo de 
Melo 

 
 
 
 

02 

 
17A 

 

 
18/05/1918 

 
587,10 

m2 

  
18/05/1918 

 
 
 

18B 

 
 
 

01/02/1927 

 
 
 

1174,59 
m2 

1) Transferida por José 
Teixeira de Carvalho de 
Melo por 3:000$000 
2) Desmembrada nas 
cartas 2535 e 2536 em 

 
 
 
31/01/1923 
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Entre eles, destacamos os seguintes: José Gobat, Braz Palatinik, Miguel Barra e 

Aldo Raposo de Melo. O primeiro, era membro da intelectualidade natalense, amigo 

do poeta Francisco Ivo Cavalcanti192 e membro da Oficina Literária “Lourival 

Açucena”, que contava com a participação de nomes como Alberto Maranhão, Gotardo 

Neto, Henrique Castriciano, Ferreira Itajubá, Ezequiel Wanderley e José da Penha. 

Possuía, destarte, um círculo de influência social considerável, relacionando-se com 

importantes membros da elite política e intelectual potiguar.  

Braz Palatinik, que aforou três terrenos no período, era um imigrante judeu, 

provindo da Ucrânia, que havia fixado residência em Natal. Era tio de Tobias, Jacob, 

José e Adolfo Palatinik, que assim como Braz, atuaram incisivamente sobre o mercado 

de terras de Natal na primeira metade do século XX (SIQUEIRA, 2014, p. 457). 

Possuíam negócios no âmbito comercial e agroexportador como o “engenho de açúcar 

denominado Utinga” (Ibidem). Além de Cidade Alta, aforaram muitos terrenos em 

Cidade Nova. Braz Palatinik e família foram alguns dos primeiros incorporados de 

imóveis de Natal, comprando a terra para construir habitações e comercializá-las. Um 

exemplo disso, foi a Vila Palatinik, construída na Avenida Deodoro da Fonseca193 na 

década de 1920. 

 

                                                           
192 Informação disponível em: http://sebovermelhoedicoes.blogspot.com.br/2012_10_01_archive.html.  
Acesso em: 22 de novembro de 2016. 
193 A Avenida Deodoro na imagem não possuía calçamento, apenas a linha de bonde. 

 (provavelmente) 
09/12/1924 

 

 
 
 
 
 

07 

 
 
 
 
 
Francisco 
Sales Ferreira 

 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 

19A 

 
 
 
 

26/09/1912 

 
 
 
 

147,40 
m2 

 

1) Transferido por Miguel 
Barros por 1:000$000 
juntamente com outra 
casa no mesmo 
quarteirão 
2) Transferida ao Cap. 
Antonio Pereira de Brito 
por 3:500$000 em 
04/08/1913 

 
 
 
 
25/11/1904 

 
 
 
 

20B 

 
 
 
 

26/09/1912 

 
 
 
 

204 m2 

1)Transferida por Miguel 
Barros juntamente com 
outra casa por 1:000$000 
2) Transferida ao Cap. 
Antonio Pereira de Brito 
juntamente com carta 
153 por 3:500$000 em 
04/08/1913 

 
 
 
 
14/11/1908 
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Miguel Barra e Aldo Raposo de Melo eram comerciantes da cidade, assim como 

Palatinik, embora esse tivesse como um dos principais vetores de atuação o próprio 

mercado de terras e a incorporação imobiliária. Barra exercia o comércio de fazenda em 

Figura 46 – Imagem da Av. Deodoro da Fonseca com a Vila Palatinik à esquerda em 

fins da década de 1920. 

Fonte: MIRANDA, João Maurício Fernandes de. Natal foto-gráfico: do passado ao 

presente. Brasília: Senado Federal, 2014. 

Fonte: MIRANDA, João Maurício Fernandes de. Natal foto-gráfico: do passado ao 

presente. Brasília: Senado Federal, 2014. 

Figura 47 – Localização da Vila Palatinik na Deodoro, próximo à Pedro Soares e na 

esquina com a Ulisses Caldas. 



228 
 

retalho – tecidos a varejo – com loja situada na Avenida Ulisses Caldas. Raposo de 

Melo era advogado e banqueiro, além de ter sido escrituário do Tesouro do Estado, 

bem como, deputado estadual em duas oportunidades (1927-29, 1930-31). Ambos eram 

membros da Associação Comercial de Natal, embora Melo tenha exercido também o 

cargo de presidente da instituição no quadriênio de 1953 a 1957. 

Uma avenida muito importante, onde a dinâmica da emissão das cartas de 

aforamento foi bem intensa foi a Rua Coronel Pedro Soares, na Cidade Alta. Essa via 

era de grande importância por ter recebido a linha de bonde em 1908 e, 

posteriormente, a eletrificação, norteando o prolongamento à Cidade Nova pela Rua 

Jundiaí. 

 

 

 

 

Pode-se perceber, com base no gráfico, que os dois momentos  mais favoráveis 

aos aforamentos nesse logradouro foram os períodos de 1909/10 e 1913/14. Ambos os 

ápices nesse processo coincidem com aos anos ulteriores à instalação do sistema de 

carris urbanos (1908 e 1911). Esse fator tornava essa artéria muito acessível no contexto 

intraurbano da Natal dos anos 1930. No cruzamento entre a rua (depois denominada 

João Pessoa) e a Avenida Deodoro da Fonseca encontrava-se o “Grande Ponto” que era 

Figura 48 – Gráfico com a distribuição da emissão de cartas de aforamento entre 1908 

e 1926 na Rua Pedro Soares 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1908-1926). Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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considerado no início do século XX o local de encontro da cidade, onde haviam bares, 

cafés e uma vida cultural efervescente. 

 

 

 

É interessante perceber como a linha de bonde estruturava eixos voltados ao 

comércio e serviços na cidade de maneira longitudinal (ao longo dela), ao mesmo 

tempo que favorecia o uso residencial nas vias transversais (ortogonais ao eixo). 

Também pelo fator da visibilidade proporcionado pelo deslocamento, esses 

logradouros eram objeto da aquisição de domínio útil por parte dos comerciantes da 

cidade. Embora, reconheçamos que também nas vias mais acessíveis, surgiram alguns 

palecetes e casas da classe mais abastada, mostrando como apesar da predominância 

do uso voltado ao econômico, verificava-se a presença do uso para habitação – como 

demonstram as imagens da Avenida Deodoro da Fonseca da década de 1920. 

 

Figura 49 – O Grande Ponto no cruzamento entre Pedro Soares (João Pessoa) e Av. 

Deodoro, década de 1940. 

Fonte: Cd Natal Ontem e Hoje, acervo HCUrb 
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Entre os principais foreiros da Rua Pedro Soares no recorte de 1900-30, 

podemos destacar três nomes: Aureliano Clementino de Medeiros, Sandoval 

Capistrano e Urbano Petrizo. Na tabela abaixo exemplificamos os seus respectivos 

aforamentos nesse logradouro. 

QUADRO 19 – PRINCIPAIS FOREIROS DA R. PEDRO SOARES (1900-1930) 

 

Foreiro 
Nº  
Cartas 
Aforadas 

Data de aquisição 
de domínio útil 

Áreas dos 
terrenos 

Transmissões  

Data de 
expedição 
das cartas 
originais 
carta 

01 
Ana 
Cavalcante de 
Castello 

03 

 
01A 

 
27/03/1913 

 
264,24 m2 

Desmembrada nas cartas 
1530 e 1531 em 18/06/1914 27/03/1913 

 
02B 

 
18/06/1914 

 
57,51m2 

Transferida a Fco. Antonio 
Coelho por 20,000 em 
18/06/1914 

 
18/06/1914 

 
03C 

 
18/06/1914 

 
215,73 m2 

Transferida a Socrates 
Barboza Goveia por 1:500$000 
em 11/01/1917 

 
18/06/1914 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1) Transferida por Urbano 
Petrizo junto com as cartas 
1180 e 999 pela quantia de 5 
contos. 

 
 
 
 

Figura 50 – O Palacete Betânia de Miguel Micussi em 1922, esquina da Deodoro com Pedro Soares. 

Fonte: MIRANDA, João Maurício Fernandes de. Natal foto-gráfico: do passado ao 

presente. Brasília: Senado Federal, 2014. 
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02 

 
Aureliano 
Clementino 
de Medeiros 

 
 
 

02 

 
 

01A 

 
17/12/1929 

 
237,11 m2 

2) Transferida por herança 
conforme formal de partilha a 
D. Maria Rosa de Medeiros em 
25/10/1937 

 
08/08/1910 

 
 
 

02B 

 
 
 
 

17/12/1929 

 
 
 
 

182,90 m2 
 
 
 

1) Transferida por Urbano 
Petrizzo junto com as cartas 
896 e 1180 por 5 contos. 
2) Transferida por herança 
conforme formal de partilha a 
D. Olimpia de Medeiros em 
25/05/1937 

 
 
 
 

23/12/1910 

 

 
 

03 

 
D. Josepha 
Maria 
Damazia e 
Antonia 
Cardozo 

 
 
 

02 

 
03A 

 
28/10/1908 

 
280,54 m2 

Transferida a Antonia 
Cavalcante de A. Morais por 
50,000 em 28/10/1908 

 
28/10/1908 

 
04B 

 
28/10/1908 

 
280,54 m2 

Transferida ao Rev. Moyses 
Ferreira do Nascimento por 
100,000 em 1909 

 
28/10/1908 

 

 
04 

 
Francisco 
Antonio 
Coelho 

 
 

02 

 
05A 

 

 
18/06/1914 

 
57,51m2 

Transferida de Ana Cavalcante 
de Castelho por 20,000 

 
18/06/1914 

 
06B 

 

 
19/06/1914 

 
400,58 m2 

 19/06/1914 

 

05 

 
Sandoval 
Capistrano 

 
02 

 
07A 

 

 
24/09/1924 

 
445 m2 

Transferida a Manoel Salustino 
Gomes de Macedo por 8 
contos em 19/03/1926 

 
24/09/1924 

 
08B 

 

 
24/09/1924 

 
45 m2 

Transferida ao Desembargador 
Luiz Tavares de Lira por 
300,000 em 24/09/1925 

 
24/09/1924 

 

06 

 
Urbano 
Petrizo 

 
 
 

02 

 
 
09A 
 

 
 
08/08/1910 

 
 
237,11 m2 

Transferida junto com as 
cartas 1180 e 999 pela quantia 
de 5 contos a Aureliano 
Clementino de Medeiros em 
17/12/1929 

 
 

08/08/1910 

 
10B 

 
 

30/12/1910 

 
 

182,90 m2 
 

1) Transferida por Francisco 
de Sales da Silva Barros pela 
quantia de 400,000 
2) Transferido junto com as 
cartas 896 e 1180 por 5 contos 
a Aureliano Clementino de 
Medeiros em 17/12/1929 

 
 

23/12/1910 

 

 

Aureliano Clementino de Medeiros foi membro da Associação Comercial, 

partícipe do Conselho da Intendência e um dos fundadores da Companhia Ferro Carril 

do Natal em 1908, como já mencionamos. Sua atuação no comércio da capital também 

foi preponderante194, possuía loja de tecidos situada na Praça Augusto Severo. Também 

                                                           
194 Almanak Laemmert. Rio de Janeiro: Tipografia do Almanak Laemmert, 1916, 1917, 1918 e 1919, p. 3589. 
Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=313394&pagfis=67 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1903-1930). Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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faziam parte da classe dos comerciários da cidade os senhores Urbano Petrizo e 

Sandoval Capistrano. Petrizo também possuía loja de venda de fazendas a retalho – 

localizada na Rua Ulisses Caldas –, enquanto Capistrano focava seus negócios mais no 

mercado de terras. Citado por Djalma Maranhão, em seu poema “Evocação de Natal”, 

Capistrano é descrito como um dos “novos ricos” do pós-guerra, frequentador do 

“pôquer do Natal Clube”195. Sandoval se tornaria um dos maiores foreiros de terras de 

Natal na primeira metade do século XX, junto com Felinto Elísio Manso Maciel e os 

irmãos Palatinik. Esses dois agentes atuariam de maneira incisiva no aforamento de 

terras na Avenida Alexandrino de Alencar. Acompanhando, embora não de maneira 

exata, as tendências de emissão de cartas de aforamento na Rua Pedro Soares, observa-

se o gráfico das ruas Ulisses Caldas e Sete de Setembro, ambas em Cidade Alta. 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                          
894&pesq=&url=http://memoria.bn.br/docreader#. Biblioteca Nacional Digital. Acesso em: 22 de 
novembro de 2016. 
195 Poema transcrito no endereço: http://nataldeontem.blogspot.com.br/2008_10_01_archive. html.  
Acesso em: 22 de novembro de 2016. 

Figura 51 – Gráfico com a distribuição da emissão de cartas de aforamento entre 1904 e 1925 

na Rua Ulisses Caldas 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1904-1925). Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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Observamos com base nos gráficos que dois momentos correspondem ao 

aumento na emissão de cartas de aforamento: nos anos seguintes à implantação do 

bonde elétrico que passava por ambos os logradouros (1912-13) e nos anos anteriores 

às mudanças viárias empreendidas em virtude do centenário da Independência (1920-

21), quando há uma reformulação da Praça Sete de Setembro com o seu alargamento e 

a retificação e calçamento da Ulisses Caldas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 – Gráfico com a distribuição da emissão de cartas de aforamento entre 1907 e 

1924 na Rua Sete de Setembro 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1907-1924). Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 

Figura 53 – Ulisses Caldas antes da construção do Palácio da Intendência de 1922 

Fonte: MIRANDA, João Maurício Fernandes de. Natal foto-gráfico: do passado ao 

presente. Brasília: Senado Federal, 2014. 
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Entre os principais foreiros de ambas as vias, encontram-se os seguintes: 1) 

Ulisses Caldas: Maria Miranda Galvão e João Crisóstomo Galvão (marido e mulher) e 

Miguel Barra; e 2) Sete de Setembro: Alexandre James O’Grady, pai do futuro prefeito 

Omar O’Grady, de origem canadense e teria vindo ao Rio Grande do Norte para 

trabalhar nas obras da Imperial Brazilian Natal and Nova Cruz Railway Company, em 1881. 

Além disso, foi também integrante do Conselho da Intendência Municipal entre 1896 e 

1898. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MIRANDA, João Maurício Fernandes de. Natal foto-gráfico: do passado ao 

presente. Brasília: Senado Federal, 2014. 

Figura 56 – O bonde no cruzamento entre Ulisses Caldas e Rio Branco (à 

direita o armazém de Felinto Manso) 

Figuras 54 e 55 – O palácio Felipe Camarão 

(sede da Intendência, década de 1920) e o 

cruzamento entre Junqueira Aires e Ulisses 

Caldas (prédio da Farmácia Torres). Fonte: Cd. 

Natal Ontem e Hoje. Acervo: HCUrb. 



235 
 

QUADRO 20 – PRINCIPAIS FOREIROS DA RUA ULISSES CALDAS (1900-1930) 

 Foreiro 
Nº 

Cartas 
Aforadas 

Data de aquisição 
de domínio útil 

Áreas 
dos 

terrenos 
Transmissões 

Data de 
expedição das 

cartas 
originais carta 

01 
Maria de 
Miranda 
Galvão 

05 

 
 

01A 

 
 

23/11/1920 

 
 

880 m2 

Transferida junto com a carta 
954 por Cel João Crisóstomo 

Galvão por herança no valor de 
40:000$000 

19/01/1904 

 
 
 

02B 

 
 
 

23/11/1920 

 
 
 

232,50 m2 

1) Transferida juntamente com 
a carta 18 por herança formal 

de partilha no valor de 
40:000$000 

2) Desmembrada nas cartas 
5201 e 5203 em 23/11/1920 

 
 
 

23/11/1920 

 
03C 

 

 
07/01/1921 

 
279,32 m2 

 
 

07/01/1921 

 
04D 

 

 
07/01/1921 

 
408,13 m2 

 
 

07/01/1921 

 
05E 

 

 
28/06/1924 

 
439,21 m2 

 
 

28/06/1924 

 
02 

 
 
 

Cel. João 
Crisóstomo 

Galvão 

 
 
 
 

02 

 
 

06A 

 
 

19/01/1904 

 
 

880 m2 

Transferida junto com a carta 
954 a D. Maria de Miranda 

Galvão por herança no valor de 
40:000$000 em 23/11/1920 

 
 

19/01/1904 

 
 

07B 

 
 

29/10/1912 

 
 

232,50 m2 

Transferida juntamente com a 
carta 18 por herança formal de 
partilha no valor de 40:000$000 

em 23/11/1920 

 
 

29/10/1912 

03 

 
Emília 

Emiliana de 
Figuereido 

 
 

02 

 
08A 

 
05/10/1925 

 
44 m2 

Transferida a Braz Palatinik por 
1 conto de réis em 05/10/1925 

 
05/10/1925 

 
09B 

 

 
05/10/1925 

 
272,25 m2 

 
 

05/10/1925 

04 

 
Fabio e 

Vicencio 
Lambroti 

 
 

02 

 
10A 

 
12/09/1923 

 

 
283,29 m2 

Desmembrada nas cartas 3531 
e 3532 em 17/10/1939 

 
12/09/1923 

 
11B 

 
14/10/1939 

 
197,17 m2 

 
Substituída pela carta 11333 

 

 
14/10/1939 

05 José Lagreca 

 
 
 

02 

 
12A 

 
 

27/02/1920 

 
 

175,50 m2 

1) Transferida juntamente com 
a carta 184 por Veiga e Filho 

por 20:000 $000 
2) Substituída pela carta 1953 

 
 

04/02/1905 

 
13B 

 

 
05/05/1920 

 
550,12 m2 

 
 

05/05/1920 

06 Miguel Barra 02 

14A 23/05/1912 443,52 m2 
Substituída pela carta 1465 em 

15/12/1913 
23/05/1912 

15B 15/12/1913 
618,73 m2 

 
 15/12/1913 



236 
 

QUADRO 21– PRINCIPAIS FOREIROS DA RUA SETE DE SETEMBRO (1900-1930) 

 

Foreiro 
Nº Cartas 
Aforadas 

Data de aquisição 
de domínio útil 

Áreas 
dos 
terrenos 

Transmissões  

Data de 
expedição das 
cartas 
originais carta 

01 
Alexandre 
Jayme 
O’Grady 

06 

 
01A 

 
06/03/1912 

 

 
1609,54 m2 

 

Sem efeito por ter 
desmembrado nas cartas 1157 
e 1158 

06/03/1912 

 
02B 

 
07/03/1912 

 

 
589,06 m2 

 
 

Transferida a Jorge Barreto por 
5:000$000 em 07/03/1912 

 
07/03/1912 

 

 
03C 

 

 
07/03/1912 

 

 
1100,80 m2 

 

Desmembrada nas cartas 1747 
e 1748 em 30/11/1916 
 

 
07/03/1912 

 
04D 

 

 
03/03/1916 

 
601,12 m2 

Sem efeito por ser feita nova 
carta n. 175 em 14/03/1917 

 
03/03/1916 

 
05E 

 

 
 

14/03/1917 

 
 

522,32 m2 

Desmembrada nas cartas 
12336 e 12339 em 
(provavelmente) 17/04/1925 
 

 
 

14/03/1917 

 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
Josefa 
Martins de 
Souza 

 
 
 
 
 

03 

 
06A 

 

 
 

10/06/1919 

 
 

1229,40 m2 

1)Transferido por José 
Rodrigues Viana por 
2:500$000  
2) Substituída pela carta 1920 
em 15/01/1920 

 
 

20/05/1908 

 
07B 

 

 
15/01/1920 

 
640,12 m2 

 

  
15/01/1920 

 
 

08C 
 

 
 

23/07/1920 

 
 

141,60 m2 
 

Transferida ao menor Enid 
Guedes da Silveira, 
representado por seu pai 
Joaquim Felix da Silveira por 
2:000$000 em 17/11/1928 

 
 

23/07/1920 

 
03 

 
Elvira Carlos 
de Araújo 
Maciel 

 
 

02 

 
09A 

 
24/07/1919 

 
361,95 m2 

Diz não possuir este terreno e 
ter vendido dez anos atrás em 
11/09/1929 

 
24/07/1919 

 
10B 

 

 
23/07/1920 

 
141,60 m2 

Transferida a Josefa Martins de 
Souza por 2:000$000 em 
23/07/1920 

 
23/07/1920 

 
 
 

04 

 
 
 
Plínio Saraiva 
Maranhão 

 
 
 
 

02 

 
11A 

 

 
13/10/1915 

 
147,71 m2 

Transferida ao Cel. Aureliano 
Clementino de Medeiros por 
1:500$000 em 14/10/1915 
 

13/10/1915 

 
12B 

 

 
13/10/1915 

 
50,04 m2 

 

Passou a pertencer a Eugenia 
Veras Barbosa por carta de 
arrematação de juizo federal 
em seu favor em 11/05/1936 

13/10/1915 

 

 

Os aforamentos concernentes a algumas vias do bairro do Alecrim, fundado 

nesse segundo momento modernizador, em 1911, demonstram como a abertura de 

novas vias e, posteriormente, a implantação da linha de bonde vai influir na 

intensificação do processo de sedimentação da posse de terra urbana nas áreas de 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1903-1930). Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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expansão da cidade. Analisando as enfiteuses – emissões de carta – da Avenida 

Alexandrino de Alencar e da Rua da América, podemos perceber que o ápice do 

processo se encontra em dois momentos bem definidos: entre os anos de 1911-14 e 

1923-26. Ambos os períodos se relacionam com a criação da linha de bonde ao Alecrim 

em 1911 e de Lagoa Seca em 1926. Apesar da abertura prévia da Avenida Alexandrino 

em 1908, vemos que a dinâmica do aforamento se inicia com a acessibilidade 

promovida pelo transporte público.  

 

 

 

 

QUADRO 22 – PRINCIPAIS FOREIROS DA AV. ALEXANDRINO (1903-1930) 

 

Foreiro 

Nº  
Cart
as 
Afor
adas 

Data de aquisição de 
domínio útil 

Áreas 
dos 
terrenos 

Transmissões  

Data de 
expedição 
das cartas 
originais 
carta 

01 

Elpidio 
Estelita 
Manso 
Maciel 

12 

01A 
26/08/1913 (Desm. 

Da carta 83 do 
antigo suburbio) 

4866 m² 
Transf. a Antonio Pinto Martins 

por 500 mil EM 26/08/1913 
26/08/1913 

01B 
26/08/1913 (Desm. 

Da carta 83 do 
antigo suburbio) 

63970 m² 

Desmembrada em três cartas de 
aforamento, 1621, 1622 e 1623, 
nos quarteirões 94 e 93 do bairro 
do Alecrim em vista da abertura 

da Avenida Olinto Meira em 
05/05/1915 

26/08/1913 

Figura 57 – Gráfico com a distribuição da emissão de cartas de aforamento entre 1903 e 

1932 na Avenida Alexandrino de Alencar 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1903-1932). Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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01C 

05/03/1915 (Gratis 
em vista da 

passagem da Av. 
Olinto Meira) 

35803,18 
m² 

Desmembrada em duas cartas, 
2177 e 2178 em 09/06/1923 

05/03/1915 

01D 
09/06/1923 (Desm. 

da 1623) 
35513,38 

m² 
Desm. nas cartas 2194 e 2195 

em 11/08/1923 
09/06/1923 

01E 
09/06/1923 (Desm. 

da 1623) 
300 m² 

Transf. a Trajano de Vasconcelos 
por 200 mil em 11/06/1923 

09/06/1923 

01F 11/08/1923 
33889,38 

m² 
Desm.nas cartas 2140 e 2141 em 

10/01/1921 
11/08/1923 

01G 11/08/1923 1694 m² 
Transf. por 50 mil por doação a 
Antonio Manso Ferreira Maciel 

em 13/08/1933 (23?) 
11/08/1923 

01H 02/02/1924 150 m² 
Transf. a Olinto T. Lira por  100 

mil em 08/02/1924 
02/02/1924 

01I 08/02/1924 432 m² 
Transf. a Joaquim Eloy por 250 

mil em 08/02/1924 
08/02/1924 

01J 16/04/1924 490 m² 
Desm. nas cartas 2392-2393 em 

11/05/1925 
16/04/1924 

01K 16/04/1924 25138 m² 
Desm. nas cartas 2392-2393 em 

11/05/1925 
16/04/1924 

01L 
11/05/1925 (desm. 

da carta 2312) 
1916,20 

m² 
Transf. a Eustaquio Bezerra da 

Silva por 1 conto em 09/04/1928 
11/05/1925 

02 
Sandoval 

Capistrano 
07 

02A 11/09/1917 
937,75 

m² 

Alienada de Manoel da Costa 
Braga por 2 contos junto com as 
cartas, 1480, 1391, 1482, 1481 

em 11/09/1917. Subst. pela carta 
2481 em 04/05/1926 

04/07/1913 

02B 11/09/1917 1655 m² 

Alienada de Manoel da Costa 
Braga por 2 contos junto com as 
cartas 1480, 1482, 1481, 1389 

em 11/09/1917. Subst. pela carta 
2431 em 04/05/1926 

04/07/1913 

02C 11/09/1917 1396 m² 

Alienada de Manoel da Costa 
Braga por 2 contos junto com as 
cartas 1481, 1482, 1391, 1389 

em 11/09/1917. Subst. pela carta 
2431 em 04/05/1926 

06/02/1914 

02D 11/09/1917 1463 m² 

Alienada de Manoel da Costa 
Braga por 2 contos junto com as 
cartas 1481, 1482, 1391, 1389 

em 11/09/1917. Subst. junto com 
a carta 2431 pela 2767 em 

08/03/193 

06/02/1914 

02E 11/09/1917 2240 m² 

Alienada de Manoel da Costa 
Braga por 2 contos junto com as 
cartas 1481, 1482, 1391, 1389 

em 11/09/1917. Subst. pela carta 
2431 em 04/05/1926 

06/02/1914 

02F 
04/05/1926 (Subst. 
cartas 1389, 1391, 

1480 e 1482) 

7366,10 
m² 

Subst. pela carta 2767 em 
08/03/1932 

04/05/1926 

02G 30/04/1924 3638 m² 

Alienado de João Moura dos 
Santos junto com as cartas 2241 

e 620 por 15 contos em 
30/04/1924. Transf. junto com as 
cartas 2241 e 620 a Walfredo de 
Araujo Costa por 15 contos em 

07/11/1924 

01/04/1932 

03 
Manoel da 

Costa 
Braga 

05 03A 04/07/1913 
937,75 

m² 

Transf. por 2 contos junto com as 
cartas 1480, 1391, 1482, 1481 
para Sandoval Capistrano em 

11/09/1917 

04/07/1913 
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03B 04/07/1913 1655 m² 

Transf. por 2 contos junto com as 
cartas 1480, 1482, 1481, 1389 
para Sandoval Capistrano em 

11/09/1917 

04/07/1913 

03C 06/02/1914 1396 m² 

Transf. por 2 contos junto com as 
cartas 1481, 1482, 1391, 1389 
para Sandoval Capistrano em 

11/09/1917 

06/02/1914 

03D 19/06/1917 1463 m² 

Alienado de Braz Martorelli em 
19/06/1917 por 2 contos depois 
de ter comprado por 50 mil em 
1915. Transf. por 2 contos junto 
com as cartas 1481, 1482, 1391, 
1389 para Sandoval Capistrano 

em 11/09/191 

06/02/1914 

03E 19/06/1917 2240 m² 

Alienado de Braz Martorelli em 
19/06/1917 por 2 contos depois 
de ter comprado por 1:5000$ em 
19/03/1915. Transf. por 2 contos 
junto com as cartas 1481, 1482, 

1391, 1389 para Sandoval 
Capistrano em 11/09/1917 

06/02/1914 

04 
José 

Afonso 
Tinoco 

02 

04A 17/06/1925 
7807,74 

m² 

Alienado de Walfredo de Araujo 
Costa por 15 contos em 

17/06/1925. Transf. junto com a 
carta 2072 a José Farache por 26 

contos, s.d. Transf. depois por 
herança a Maria Carmina 
Farache em 29/01/1936 

17/06/1925 
(Subst. 

cartas 620 
e 2073, 

17/04/23 e 
01/04/22) 

04B 

27/06/1925 
(transferência antes 

da data de 
expedição?) 

4903,10 
m² 

Alienado de Virgilio de Oliveira 
Lins por 7 contos em 27/06/1925. 
Transf. junto com a carta 2399 a 
José Farache por 26 contos em 

09/05/1930 

01/04/1932 

05 
Walfredo 
de Araujo 

Costa 
02 

05A 

17/06/1925 (Subst. 
cartas 620 e 2073, 

17/04/23 e 
01/04/22) 

7807,74 
m² 

Transf. a José Afonso Tinoco por 
15 contos em 17/06/1925 

17/06/1925 

05B 

07/11/1924 
(transferência antes 

da data de 
expedição?) 

3638 m² 

Alienada de Sandoval Capistrano 
juntamente com as cartas 2241 e 

620 por 15 contos em 
07/11/1924. Subst. pela carta 

2399 em 17/06/1925 

01/04/1932 

06 

Herdeiros 
de Manoel 
Lins 
Caldas 

02 
06A 01/04/1932 3638 m² 

Transf. por 2 contos a João 
Moura dos Santos em 09/02/1923 

01/04/1932 

06B 01/04/1932 
4903,10 

m² 
Transf. por 1 conto a Virgilio de 

Oliveira Lino em 03/04/1932 
01/04/1932 

 

 

Destacamos entre os principais foreiros da Avenida Alexandrino de Alencar as 

enfiteuses de Elpídio Manso Maciel – cujos terrenos podiam beirar cifras superiores aos 

35 mil m² – que era filho de Felinto Manso Maciel –, e as de Sandoval Capistrano – 

Atestamos a presença de agentes comerciais e a presença de grandes terrenos já 

mencionados em itens anteriores. 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1903-1930). Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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6.3 – Aforamentos em Cidade Alta (1903-1930): compêndio das três décadas de 
intervenções viárias 

As dinâmicas foreiras percebidas na Avenida Rio Branco, em Cidade Alta, 

exemplificam de maneira muito contumaz a realidade natalense nessas três primeiras 

décadas do século XX. Por ser uma artéria muito articulada no contexto da malha 

viária intraurbana de Natal e ter sido, durante todo o período de estudo, uma das 

principais vias da Cidade Alta, tanto do comércio (armazéns de ferragens, molhados e 

mercearias), quanto dos serviços (escritórios de advocacia, consultórios médicos e 

dentários). Vamos abordar, entretanto, inicialmente um gráfico síntese relativo à média 

total anual dos aforamentos (emissões de cartas) em Cidade Alta no período de 1903 a 

1930. 

  

 

 

 

 Percebemos pelo gráfico da média anual de aforamentos nos logradouros 

principais que os picos de crescimento no número de emissão das cartas de aforamento 

no bairro foram de maneira decrescente os seguintes: 1904 (48 cartas), 1907/08 (35 

Figura 58 – Média anual dos aforamentos em Cidade Alta entre 1903 a 1930 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1903-1930). Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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cartas), 1910/11 (27 cartas) e 1924/25 (21 cartas). Essa distribuição da terra urbana 

parece estar diretamente vinculada com os investimentos em infraestrutura viária e de 

transportes comentados ao longo do texto. Apesar de verificarmos um crescimento 

nesse número significativo em todas as vias, é constatado que os aforamentos na 

Avenida Rio Branco são muito significativos para o estabelecimento dessa média. 

 

 

 

 O gráfico acima demonstra que os aforamentos na Rio Branco ultrapassavam 

numericamente os das demais artérias natalenses, sendo seguidos pelos da Rua Pedro 

Soares (atual João Pessoa) e da Deodoro da Fonseca. O boom na emissão de cartas de 

aforamento para a referida via é nos anos de 1904 a 1906, logo após a regulamentação 

da enfiteuse pelas resoluções municipais, assim como em 1908, quando da instalação 

do sistema de carris urbanos à tração animal. 

 O quadro com os maiores foreiros da Avenida Rio Branco também se encontra 

alinhado com efeitos encontrados nas demais avenidas e ruas. Os principais agentes 

que aforaram terrenos na referida via eram membros do Conselho da Intendência, ou 

da oligarquia Albuquerque Maranhão, ou ainda comerciantes vinculados à Associação 

Comercial do Estado. Abaixo, discriminamo-los de acordo com sua ordem de 

classificação. 

Figura 59 – Quantidade de aforamentos por logradouro (Cidade Alta, 1903-30) 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1903-1930). Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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QUADRO 23 – PRINCIPAIS FOREIROS DA AV. RIO BRANCO (1903-1930) 

 

Foreiro 
Nº Cartas 
Aforadas 

Data de aquisição 
de domínio útil 

Áreas dos 
terrenos 

Transmissões  

Data de 
expedição 
das cartas 
originais 
carta 

01 
Ignez 

Barreto 
05 

01A 17/11/1903 126 m² 

Alienada para Antônio 
Cavalcante de 
Albuquerque 
Maranhão em 
17/11/1903 

17/11/1903 

02B 26/01/1905 2667,11 m² 

Alienada juntamente 
com a carta 492, para 
Francisco Solon por 
12:4000$000 em 
01/03/1920 

26/01/1905 

03C 15/03/1905 222,75 m² 

Alienada para Antônio 
Cavalcante de 
Albuquerque 
Maranhão em 
15/03/1905 

15/03/1905 

04D 13/06/1905 529 m² 

Alienada para Antônio 
José Leite por 
500.000 em 
15/06/1905 

13/06/1905 

05E s.d. 2591,74 m² 

Alienada de Sergio 
Paes Barreto. 
Alienada para 
Francisco Solon, 
juntamente com a 
carta 180 por 
12:400$000 em 
01/03/1920 

09/04/1907 

02 
Tibúrcio 

Nunes de Sá 
04 

02A 05/09/1904 354,90 m² 

Alienada juntamente 
com as cartas 129, 
130 e 131 para Pedro 
Nunes de Sá por 
5:000$000 em 
18/08/1925 

05/09/1904 

02B 04/10/1904 354,90 m² 

Alienada junto com as 
cartas 106, 130 e 131 
para José Hermano e 
Irene Tavares Nunes 
e aos filhos do Dr. 
Pedro Nunes de Sá 
por 5:000$000 em 
18/08/1925 

04/10/1904 

02C 04/10/1904 384 m² 

Alienada para junto 
com as cartas 106, 
129 e 131 a José 
Hermano e Irene 
Tavares Nunes de Sá 
por 5:000$000 em 
18/08/1925 

04/10/1904 

02D 04/10/1904 405 m² 

Transferida junto com 
as cartas 130 e 131 a 
José Palatinik e Jacob 
Palatinik por 
34:000$000, s.d. 

04/10/1904 

03 
 

Angelo 
Roselli 

07 03A 13/06/1905 1155,46 m² 

Arrematado em hasta 
pública federal pelo 
sr. Antônio C. 
Medeiros, s.d. 

13/06/1905 
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03B 13/06/1905 567 m² Governo Federal, s.d. 13/06/1905 

03C 13/06/1905 1046 m² 
Sem efeito, veja 
quarteirão 42 e foi 
substituída, s.d. 

13/06/1905 

03D 13/07/1905 144 m² 

Arrematado por carta 
pública federal por 
José Xavier de 
Almeida em 
24/09/1921 

13/07/1905 

03E 10/05/1907 238 m² 

Alienado por 3 contos 
de réis para Joana 
Elisa da Camara 
Bakker em 
08/07/1912 

10/05/1907 

03F 13/06/1912 1034,08 m² 
Desmembrada nas 
cartas 2033 e 2034 
em 03/07/1921 

13/06/1912 

03G 30/07/1921 934,24 m² 
Substituída pela carta 
10824 em 04/10/1961 

30/07/1921 

04 

 
José 

Calistrato C. 
de 

Vasconcelos 

05 

04A 20/04/1907 359,64 m² 

Alienada de Calixto 
Alves de Albuquerque 
por 200.000. 
Transferida para Braz 
Palatinik por 
6:000$000 em 
13/06/1930 

16/04/1907 

04B 18/06/1907 3274,20 m² 
Desmembrada nas 
cartas 2830 e 2831 
me 12/07/1933.  

18/06/1907 

04C 18/06/1907 447,40 m² - 18/06/1907 

04D 18/06/1907 412,40 m² 

Substituída pela carta 
2881. Transferida por 
herança a Judith 
Pereira Carrilho e 
Alice Pereira Carrilho 
em 24/11/1933 

18/06/1907 

04E 27/06/1907 229,25 m² 

Transferida por 
escritura pública a 
Francisco Ferreira 
Ribeiro Dantas por 1 
conto de réis em 
06/07/1909 

27/06/1907 

05 
João Lucio 

de Mello 
06 

05A 01/09/1908 289,32 m² 

Transferida 
juntamente com as 
cartas 693 e 694 a 
José Pereira Alves 
por 8:000$000 em 
13/12/1924 

01/09/1908 

05B 01/09/1908 151,38 m² 

Transferida por 
herança a D. Aurélia 
Fernandes de Oliveira 
em 17/03/1925 

01/09/1908 

05C 01/09/1908 232,20 m² 

Transferido por 
1:200$000 a Beirrisch 
Palatinik em 
19/07/1920 

01/09/1908 

05D 01/09/1908 172,55 m² 

Transferido a 
Raymunda Maria 
Correia por 600.000 
réis em 23/08/1920 

01/09/1908 

05E 01/09/1908 198,65 m² 

Transferida a Maria 
Fernandes de Oliveira 
por 1:000$000 em 
24/04/1916 

01/09/1908 

05F 01/09/1908 298,68 m² 
Transferida a José 
Pereira Alves por 

01/09/1908 
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8:000$000 junto com 
as cartas 693 e 694 
em 13/12/1924 

06 
Felinto 

Elisio Manso 
Maciel 

04 

06A 13/03/1914 118,25 m² 

Alienada de Izolina 
Benevides Marinho 
por 1:500$000. 
Transferido aos 
herdeiros de João 
Batista de Paula por 
10:000$000 em 
03/07/1925 

10/05/1904 

06B 18/12/1907 163,26 m² 

Transferida pela 
importância de 
500.000 cruzeiros a 
Demócrito Coriolano 
de Medeiros em 
18/11/1955 

18/12/1907 

06C 26/02/1909 214,45 m² 

Transf. a Maria Emilia 
Alvares por 3 contos 
em 18/03/1923. 
Transf. por herança 
por esta em 1936 

26/02/1909 

06D 14/03/1914 250,10 m² 
Alienado de Antônia 
Carolina Barbosa por 
1 conto. 

11/09/1913 

07 
Francisco 

Bruno 
Pereira 

07 

07A 10/12/1919 1440,50 m² 

Alienado de Padre 
José Mendes por 960 
mil réis. 
Desmembrada junto 
com a carta 1626 nas 
2367, 2368 e 2369 
em 23/12/1924 

18/06/1907 

07B 20/11/1924 1006,05 m² 

Transf. junto com as 
cartas 2585, 2586 e 
2587 por 22 contos a 
Antonio Soares do 
Couto em 20/03/1929 

20/11/1924 

07C 20/11/1924 361,26 m² 

Transf. depois de 
pagos os foros e 
laudêmio respectivo a 
Francisco Rodrigues 
da Luz por 1 conto em 
23/12/1934 (24?) 

20/11/1924 

07D 20/11/1924 348,54 m² 

Transf. por 1 conto a 
Pereira e Luz. E a 
Francisco Rodrigues 
da Luz por 7 contos 
em 19/10/1923 (a 
data de alienação 
consta 23/12/1924, 
registrado em sua 
respectiva coluna) 

20/11/1924 

07E 20/11/1924 1006,05 m² 

Transf. junto com as 
cartas 2585, 2586 e 
2587 por 22 contos a 
Antonio Soares do 
Couto em 20/03/1929 

20/11/1924 

07F 20/11/1924 361,26 m² 

Transf. depois de 
pagos os foros e 
laudêmio respectivo a 
Francisco Rodrigues 
da Luz por 1 conto em 
23/12/1934 (24?) 

20/11/1924 

07G 20/11/1924 348,54 m² 

Transf. por 1 conto a 
Pereira e Luz. E a 
Francisco Rodrigues 
da Luz por 7 contos 

20/11/1924 
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em 19/10/1923 (a 
data de alienação 
consta 23/12/1924, 
registrado em sua 
respectiva coluna) 

08 
Francisco 

Solon 
04 

08A 09/04/1907 2591,74 m² 
Desmembrada em 
duas cartas 1933 e 
1934 em 02/03/1920 

09/04/1907 

08B 28/02/1920 504 m² 

Transferida a 
Francisco Ovídio do 
Valle por 2:400$000 
em 20/05/1920 

28/02/1920 

08C 28/02/1920 2539,42 m² 

Transferida por 
permuta a Joaquim 
Ferreira Junior por 
4:000$000 em 
26/04/1923 

28/02/1920 

08D 

14/10/1924 
(Em 

substituição 
às cartas 9, 
180, 196, 

320 e 
1046) 

 

2934,58 m² 

Transferida a Antídio 
de Brito Guerra por 
12:000$000 em 
15/10/1924 

14/10/1924 

09 
Maria Nobre 

Bigoes 
06 

09A 01/09/1921 149,17 m² - 01/09/1921 

09B 
28/10/1921 
(Desm. da 

2050) 
61,01 m² 

Transf. a Braz 
Palatinik por 100 mil 
em 28/11/1921 

28/10/1921 

09C 
28/10/1921 
(Desm. da 

2050) 
88,02 m² 

Transf. a Braz 
Palatinik por 600 mil 
em 29/10/1921 

28/10/1921 

09D 04/02/1922 708,29 m² 
Transf. a Antonio 
Veras Bezerra por 1 
conto em 10/01/1923 

04/02/1922 

09E 19/03/1924 5889,45 m² 
Desm. nas cartas 
2264 e 2265 em 
28/03/1924 

19/03/1924 

09F 22/03/1924 1774 m² 

Transf. a Manoel 
Sinval Moreira Dias 
por 500 mil em 
22/03/1924 

22/03/1924 

10 
Braz 
Palatinik 

04 

10A 29/10/1921 88,02 m² 
Alienada de Maria 
Nobre Bigois por 600 
mil em 29/10/1921 

28/10/1921 

10B 28/11/1921 61,01 m² 

Alienada de Maria 
Nobre Bigois por 100 
mil. Transf. junto com 
a carta 2051 por 
permuta estimada no 
valor de 5 contos a 
Rosendo Batista 
Cabral em 
01/03/1923. 

28/10/1921 
(Desm. da 
2050) 

10C 07/03/1925 407,60 m² 

Transferida a José 
Pedro do Monte por 
2:500$000 em 
31/03/1925 

07/03/1925 

10D 13/06/1930 359,64 m² 

Alienada de José 
Calistrato 
Vasconcelos por 
6:000$000 

16/04/1907 

11 
Rosendo 
Batista 
Cabral 

05 11A 01/03/1923 61,01 m² 

Alienada de Braz 
Palatinik junto com a 
carta 2051 por 
permuta estimada no 

28/10/1921 
(Desm. da 
2050) 
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valor de 5 contos. 
Subst. pela carta 
2224 junto com a 
carta 2052 em 
25/10/1923 

11B 01/03/1923 88,02 m² 

Alienada de Braz 
Palatinik junto com a 
carta 2052 por 
permuta estimada no 
valor de 5 contos. 
Subst. pela carta 
2224 junto com a 
carta 2051 em 
25/10/1923 

28/10/1921 
(Desm. da 
2050) 

11C 

25/10/1923 
(subst. as 

cartas 2051 
e 2052) 

1261,30 m² 

Desm. nas cartas 
2301 e 2302 em 
11/09/1925 

25/10/1923  

11D 07/04/1924 878,65 m² 

Transf. a Maria 
Amelia Fereira de 
Melo por  4 contos em 
09/04/1924 

07/04/1924 

11E 07/04/1924 510,35 m² 

Transf. por 6 contos a 
Izaura Leitão de 
Almeida em 
09/04/1924 

07/04/1924 

 

 

 Destacamos entre os principais expoentes, acima relatados, alguns nomes 

específicos. Muitos deles já apareceram em relações de maiores foreiros das vias 

precedentemente analisadas. Enfatizamos os seguintes: Dona Ignez Barreto (05 cartas) 

– esposa de Juvino Barreto e irmã de Pedro Velho; Angelo Roselli (06 cartas) – membro 

do Conselho da Intendência e da Associação Comercial; Felinto Elísio Manso Maciel 

(04 cartas) – comerciante e grande foreiro de Natal; Francisco Solon (04 cartas) – 

industrial e empresário potiguar; e Braz Palatinik (04 cartas) – assim como Manso, um 

dos agentes que mais atuavam no mercado de terras da capital nesse início do século 

XX. Essas constatações preliminares corroboram a observância da vinculação entre a 

posse da terra e os investimentos em infraestrutura, assim como, fortalece a ênfase na 

participação das esferas política, mercantil e comercial no processo de produção do 

espaço urbano de Natal no período abordado (1903-1930).  

 

 

 

 

 

Fonte: Cartas de aforamento do município de Natal (1903-1930). Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Prefeitura do Natal. 
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CONCLUSÃO 

 As transformações vivenciadas pelas cidades brasileiras entre fins do XIX e 

início do XX foram determinantes na consolidação de uma estrutura urbana específica. 

A política higienista do início do período republicano, com a imposição de códigos de 

posturas que regulavam tanto os hábitos de vida como a construção das edificações, 

criaram as condições que impuseram um processo de renovação do espaço urbano e da 

estrutura fundiária (RIBEIRO, 1985, p.16-17). A essa estrutura, regulada inicialmente 

pelas medidas legislativas, se interporiam formas de articulação como o transporte por 

ferrovia, bonde e automóvel, que dinamizariam a incorporação da quantidade de terra 

disponível, caracterizando, portanto, o fenômeno do espraiamento e a posterior 

emergência do mercado de terras e da produção rentista da habitação. O tecido viário 

se ampliou significativamente em diversas cidades nesse período, com o surgimento 

gradativo de novos logradouros, cujas glebas seriam paulatinamente fragmentadas e 

qualificadas (RIBEIRO, 1985). Esse processo tornou áreas antes distantes e segregadas, 

especialmente aquelas localizadas nas zonas suburbanas, integradas à lógica da cidade, 

permitindo os intercâmbios físicos das atividades de trabalho, moradia e consumo. 

Dessa forma, as redes técnicas passavam a catalisar o processo de urbanização, 

tornando-se indutoras de seu direcionamento. 

 Dentro desse contexto, a cidade do Natal durante as três primeiras décadas do 

século XX passou por um processo de modernização urbanística que determinou suas 

características estruturais contemporâneas. Ao longo deste trabalho, procurou-se 

demonstrar a relação entre a malha viária e o sistema de transporte dessa época, com a 

disposição de padrões de concentração fundiária por meio da consolidação do 

instrumento do aforamento/enfiteuse. Baseando-se em fontes documentais, intentou-

se estabelecer vínculos entre as formas estruturais e a ação dos agentes políticos, 

econômicos e técnicos na esfera pública, a partir da instituição da legislação urbanística 

na capital potiguar e na prestação de serviços por parte das companhias de transportes 

urbanos. Verificou-se que os principais agentes foreiros em termos de concentração 

fundiária em Natal no período de 1903 a 1930, eram originários das instâncias políticas 

municipal e estadual e dos capitais mercantil e comercial. Dentro da periodização que 

se adotou, definida a partir dos elementos que poderiam afetar o “regime” de 

distribuição dos padrões de concentração, foram identificados quatro períodos – 1) 

1904-1907, 2) 1908-1913, 3) 1914-1923, 4) 1924-1930 – que podem ser sintetizados em 
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fases do processo que estabeleceram com o crescimento da malha viária e dos sistemas 

de bondes e ferrovias. 

 O primeiro momento na distribuição de terrenos acima de 01 hectare em 

Natal, de 1904 a 1907, foi produto da fase de definição urbanística experimentada no 

período anterior (1892-1903). Dentre os elementos relacionados à estrutura da cidade 

definidos antes de 1904, pode-se ressaltar os limites das zonas urbana e suburbana, a 

regulamentação da enfiteuse em Natal e a ampliação do traçado viário, sobretudo, com 

a intervenção da Cidade Nova, que daria origem ao terceiro bairro, e o prolongamento 

de caminhos vicinais como Estrada de São José, Macaíba, Rua do Alecrim e Rua 

Jaguarari. Nesse ínterim a concentração dos aforamentos acontece em Cidade Nova, 

portanto, dentro dos recém ampliados limites da área urbana. 

 O segundo momento, caracteriza-se por ser de ampliação. Tanto da 

distribuição dos terrenos de grandes dimensões, quanto em relação à implantação de 

mais linhas de bondes. Os anos de 1908 e 1911 se destacam nesse momento. No 

primeiro alguns terrenos de grandes áreas concedidos entre 1904 e 1907 na Ribeira são 

desmembrados para passagem de novas avenidas como Sachet e Tavares de Lyra. 

Também foi definida pela legislação a passagem de uma nova avenida no Alecrim, a 

Alexandrino de Alencar, que se tornou um elemento de conexão e coesão na malha 

viária de Natal, por interconectar os caminhos vicinais citados e fazer a junção da área 

suburbana com a Avenida Hermes da Fonseca, que se prolongava por Cidade Nova.  

Nesse ano também foram instaladas as linhas de bonde à tração animal entre Ribeira 

(Junqueira Aires, Praça Augusto Severo) e Cidade Alta (Praça André de Albuquerque, 

Rua Cel. Pedro Soares), além do prolongamento à Cidade Nova (da Cel. Pedro Soares à 

Jundiaí e dali ao cruzamento com a Hermes). No ano de 1911, os serviços de bondes 

recebem a tração elétrica, com a instalação da força e iluminação, e se prolongou por 

dois eixos viários consolidados: do final da Avenida Rio Branco ao início da Amaro 

Barreto, e em Cidade Nova, prolongando-se pela Hermes da Fonseca, até a residência 

Tirol, de Alberto Maranhão (depois Aero-Clube). As linhas desse bairro também 

seriam ampliadas em 1912, com a construção do trecho entre o “Grande Ponto”, no 

cruzamento das ruas Pedro Soares (depois João Pessoa) e Deodoro da Fonseca, até o 

término da Nilo Peçanha, onde se localizava o hospital Juvino Barreto (passando pela 

Praça Pedro Velho e Vila Cincinato) e no início da futura Avenida Atlântica. 

Os padrões de concentração fundiária desse período são dispostos em 

concordância com as ampliações do sistema de bondes a partir de 1911: ao longo da 
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linha do Alecrim, no início da Amaro Barreto (cujos trechos iniciais depois foram 

renomeados de avenidas José Bernardo e Fonseca e Silva), ao longo e ao final da linha 

da Hermes (que ia até o Aero-Clube) e no término da linha de Petrópolis (que ia ao fim 

da Avenida Nilo Peçanha, no hospital Juvino Barreto). Verificou-se também uma 

disposição de padrões de concentração ao término da Avenida Amaro Barreto, 

especialmente na zona próxima ao tramo ferroviário da Great Western, e ao longo da 

Avenida 15 (depois Bernardo Vieira), configurando-se, assim, uma primeira 

suburbanização das concentrações de posse dos grandes terrenos. 

O terceiro momento (1914-1923) é caracterizado pela intensificação na 

concessão de aforamentos de terrenos de grandes áreas, bem como, pela disseminação 

da suburbanização distributiva dessas localizações – tanto no antigo subúrbio do 

Alecrim, agora já bairro da área urbana, como nos demais subúrbios. Esse período 

corresponde ao momento em que as superfícies aforadas foram as maiores (mais de 

300 hectares), talvez porque, de acordo com que vimos na parte inicial deste estudo, 

nesses anos a economia norte-riograndese vinha em ascendência, por causa do 

dinamismo da cultura algodoeira. Há uma definição e ampliação da malha viária no 

Alecrim, com o estabelecimento das avenidas numeradas (de 01 a 06) e das ruas 

perpendiculares a elas (de 08 a 14).  

Percebe-se também que nesse momento há também concentrações de grandes 

terrenos no encontro entre as Avenidas Alexandrino, que se consolidava, com o 

prolongamento da Hermes da Fonseca, ademais de uma grande gleba situada nas 

lindes da Amaro Barreto (antiga Estrada de Macaíba) e nas proximidades das duas 

ferrovias que atendiam Natal nesse momento – Great Western e Central do Rio Grande 

do Norte. O trecho intraurbano desta última em Natal, passou a receber o movimento 

dos comboios em 1917, com a inauguração do parque na divisa entre Ribeira e Rocas, 

viabilizado pela construção da ponte metálica de Igapó em 1916, que concretizou a 

comunicação com o vale do Ceará-Mirim na direção Norte (MEDEIROS, 2011).  

O quarto momento (1923 a 1930) demonstra uma dinâmica diferente dos 

antecessores, onde prevaleceram, sobretudo, as primeiras concessões. Nesse período, 

ocorre um processo de fragmentação, onde prevalecem os desmembramentos de 

terrenos, com a emissão de novas cartas enfitêuticas. Os padrões de concentração 

fundiária desse período para primeiros aforamentos seguem a tendência anterior, pois 

se reúnem nas imediações da ferrovia, da Avenida Bernardo Vieira e no 

prolongamento da Hermes da Fonseca. Os desmembramentos se concentraram, 



250 
 

sobretudo, em quatro principais localizações: nas proximidades das vias férreas, ao 

longo Avenida Alexandrino, na Avenida Atlântica e no cruzamento entre as avenidas 

Hermes da Fonseca e Jundiaí (passagem do bonde elétrico).  

Nesse ínterim, são realizados alguns investimentos infraestruturais importantes 

que, diferentemente da vetorização ofertada por essas melhorias em períodos 

anteriores, agora eram vetorizados pelos esquemas de concentração fundiária que 

haviam se definido entre 1914 e 1923. O bonde elétrico foi prolongado no Alecrim, ao 

longo da Avenida Alexandrino de Alencar, ao arrabalde de Lagoa Seca, e também 

descendo a recém reformada – com balaustrada, pavimentação e passeio – Avenida 

Atlântica em 1929. Esses direcionamentos na distribuição da infraestrutrua viária e de 

transportes estavam conectados com os esquemas de concentração foreiros 

identificados pela pesquisa. Com relação aos agentes, percebemos que a natureza de 

origem de seus capitais era de ordem política, comercial e mercantil. Havia, entretanto, 

uma série de interseções entre as atividades desenvolvidas por eles, onde, por diversas 

vezes, resultava em uma simultaneidade das ocupações com a política e a agro 

exportação, em especial a algodoeira, ou então, com o comércio urbano.  

Percebemos com base nessas asserções, que a configuração da cidade apresenta 

sob a óptica da geografia histórica uma continuidade no processo de produção que 

confere materialidades e padrões de valoração que se perpetuam no tempo – como 

enfatizou Milton Santos (2006). É evidente a interferência da disposição de padrões de 

concentração fundiária na distribuição de infraestrutura urbana e, destarte, na 

sedimentação do valor da terra – cujas etapas analogicamente se assemelham à 

disposição de camadas geológicas sedimentares que conferem características próprias 

temporalmente.  

Destacamos que dentro dessa perspectiva contínua, o período que abordamos 

(1903-1930) é caracterizado por uma fase de acumulação dos títulos de domínio útil 

dessas terras (concentração fundiária), que regimenta os processos futuros de 

especulação da terra e de incorporação imobiliária que tomariam maior consistência 

nas décadas seguintes, especialmente a partir de 1946, no pós-guerra (FERREIRA, 

1996). 

A parcialidade no poder de decisão política sobre a definição desses elementos 

configura e diferencia os espaços intraurbanos que compõem o mosaico de relações da 

estrutura da cidade (CAPEL, 2013). É característico também que práticas como essas 

constroem uma “cultura política” de privilégios e seletividade nas ações que se 
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perpetua também no planejamento da cidade atual, com a distribuição direcionada de 

melhorias urbanas, sobretudo, no contexto brasileiro.  

Essa cultura gera uma cidade de forma descontínua e espraiada, repleta de 

vazios urbanos especulativos. Dessa forma, é preciso esclarecer, iluminar processos 

históricos que configuraram disposições, para que assim, se possa estabelecer uma 

sólida crítica da contemporaneidade e se busque soluções mais abrangentes e justas 

que garantam o direito à cidade aos seus cidadãos. Buscamos, dessa forma, ter 

contribuído ao aprofundamento dessas questões, fomentando a discussão crítica sobre 

o processo de estruturação urbana. 
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Mapa de Natal de 1924 – Comissão de Saneamento de Natal (Sob Supervisão do Engenheiro Henrique de Novaes). 
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TABELA 01 - TERRENOS ACIMA DE  1 HECTARE EM NATAL (1904-1913)                   PÁGINA 01 

Nº  Foreiro 
Nº da 
Carta 

Ano Bairro 
Área do 
terreno 

(m²) 

Foro 
pago 
(Réis) 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 

Limite 
Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 
Data da 
alienaçã

o 

Códig
o no 
Mapa 

 

Joaquim 
Manoel 

Teixeira de 
Moura 

271 
30/01/19

04 
Cid. 
Nova 

58265 8000 O litoral 

Theophil
o 

Cristiano 
Moreira 
Brandão 

Rua 
Seridó 

Senador 
Pedor 
Velho 

Transferida ao Cel. José 
Valentim de Almeida por 

6:000$000 

22/03/19
13 

Não 
localiz
ado 

 
Maria A. 
Pessoa 
Coelho 

57 
23/04/19

04 
Cid. Alta 

11229,5
0 

20616 

Casa da 
viuca do 

tenente cel. 
Manoel 

Alexandre 
Pessoa de 

Melo 

R. José 
de 

Alencar 

Casa de 
Pedro 

Gomes 

Terrenos 
municipa

is 

Transf. por herança a 
Wstermundo Antonio 
Coelho por 500,000 

10/03/19
31 

01 

 
Westermun
do Antonio 

Coelho 

57 
23/04/19

04 
Cid. Alta 

11229,5
0 

20616 

Casa da 
viuca do 

tenente cel. 
Manoel 

Alexandre 
Pessoa de 

Melo 

R. José 
de 

Alencar 

Casa de 
Pedro 

Gomes 

Terrenos 
municipa

is 

Desmembrada nas cartas 
2877 e 2878 

09/04/19
34 

01 

 

Maria 
Alexandrina 

Pessoa 
Coelho 

20 
23/04/19

04 
Cid. 
Nova 

79247,2
5 

54624 

Terrenos 
Municp. e 
Francisco 

S. 

Av. 
Prudente 

de  
Morais 

Rua 
Ceará 
Mirim 

R. José 
de 

Alencar 
e 

Cyrineu 
J. 

Vasconc
ellos 

Transferida por herença no 
valor de 25 contos de reis 
ao Sr. Francisco Antonio 
Coelho e a W. Antonio 

Coelho Filho  

03/03/19
31 

02 

 

Francisco 
Coelho e 

Westremun
do Coelho 

20 
23/04/19

04 
Cid. 
Nova 

79247,2
5 

54624 

Terrenos 
Municp. e 
Francisco 

S. 

Av. 
Prudente 

de  
Morais 

Rua 
Ceará 
Mirim 

R. José 
de 

Alencar  

Transf aos Irmaõs Maristas 
por 55 contos 

“independente dos 
emolumentos de acordo 
com o ato do Interventor 
Federal” em 13/10/1932. 
Desmembrada nas carta 

1191 a 1192 

09/09/19
38 

02 

 

Augusto 
Tavares de 

Lyra e 
Sergio Paes 

Barreto 

21 
25/04/19

04 
Cid. 
Nova 

15600 22800 Rua Apody 
Avenida 
Oitava 

R. 
Maxaran

guape 

Avenida 
Sétima 

Transf. por 01 conto de réis 
a Eneias Reis. Desmemb. 

Nas cartas 863, 864, 
 865 e 866 

19/02/19
26 

03 

 

Inez 
Augusta 

Paes 
Barreto 

64 
06/05/19

04 
Ribeira 

22720,0
0 

26316 
Terreno de 
Pio Paes 
Barreto 

Litoral 

Terreno 
de Inez 
Barreto 

Maranhã
o 

R 
Garatub

a 

Transf. por escritura pública 
para o Estado do Rio 

Grande do Norte por vinte e 
(ilegível) contos de réis 

15/04/19
10 

04 

 
Cel. 

Olympio 
Tavares 

23 
18/05/19

04 
Cid. 
Nova 

15600 22800 
Rua 

Maxarangu
ape 

Av. 
Oitava 

R. 
Ceará-
Mirim 

Av. 
Sétima 

Transf. a Alberto 
Maranhão por 50.000 réis. 
Desmemb. nas cartas 460 

a 461 (13/04/1914) 

25/06/19
09 

05 

 

Esther 
Adalgiza 

Maria, Isabel 
e Angela 

Dulce 

22 
17/05/19

04 
Cid. 
Nova 

15600 22800 
Rua 

Jundiaí 
Avenida 
Oitava 

Rua 
Apody 

Avenida 
Sétima 

Sem efeito em virtude de 
ter sido substituída pela de 

nº 214 

30/03/19
10 

06 

 
Luiz 

Ferreira de 
França 

29 
29/09/19

04 
Cid. 
Nova 

13680 21840 Rua Mipibu 
Avenida 
Sétima 

Rua 
Mossoró 

Av. 
Rodrigue
s Alves 

Transf. ao Sr. William 
Calvim Porter por 1 conto e 
duzentos mil réis. Depois 
transf. a Manoel Xavier da 
Cunha por 40 contos em 

27/04/1927 

08/08/19
10 

07 

 
Dr. Manoel 
Xavier da 

Cunha 

29 
29/09/19

04 
Cid. 
Nova 

13680 21840 Rua Mipibu 
Av. 

Sétima 
Rua 

Mossoró 

Av. 
Rodrigue
s Alves 

Transf. por 40:000$000 ao 
Sr. Julho Fernandes Maia 

27/07/19
32 

07 

 

Theophilo 
Chistiano 
Moreira 
Brandão 

33 
28/10/19

04 
Cid. 
Nova 

63960 7660 
Av. Santos 

Reis 
O litoral 

Rua das 
Dunas 

Rua 
Seridó 

Subst. 416, 417 e 418 
26/05/19

13 
08 

 
Ignez Paes 

Barreto 
128 

24/01/19
05 

Ribeira 
87100,0

0 
58$25

0 

Terreno de 
Fabrício 
Gomes 
Pedrosa 

- 
Terreno 
de Inez 
Barreto 

- 
Foros pagos de 1906 a 

1910. Porém sem registro 
de alienação 

- 09 

 
Cassidrey e 

Cia 
454 

29/04/19
05 

Cid. 
Nova 

9360 19040 
Maria A. 
Medeiros 

Av. 
Sétima 

Rua 
Apody 

Av. Roriz 
Alves 

Trasnf. junto com a carta 
456 a Francisco Cascudo 

por 1 conto de réis 

26/02/19
20 

10 
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TABELA 01 - TERRENOS ACIMA DE  1 HECTARE EM NATAL (1904-1913)                   PÁGINA 02 

Nº  Foreiro Nº da 
Carta 

Ano Bairro 
Área do 
terreno 

Foro 
pago 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 

Limite 
Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 
Data da 
alienaçã

o 

Códig
o no 
Mapa 

 
Fabrício 
Gomes 
Pedroza 

203 
18/08/19

06 
Ribeira 27150 33757 Pio Barreto 

Pio 
Barreto 

R 
Garatub

a 

C/ 
estrada 

que 
desemb
oca na 
Silva 

Jardim 

Transf. por escritura 
pública a Arthur Disnard 
Mangabeira por 500$000 

22/12/19
10 

11 

 
Arthur 

Disnard 
Mangabeira 

203 
18/08/19

06 
Ribeira 27150 33757 Pio Barreto 

Pio 
Barreto 

R 
Garatub

a 

C/ 
estrada 

que 
desemb
oca na 
Silva 

Jardim 

Desmemb, juntamente 
com as cartas 388 e 391 
nas cartas 1024 e 1028 

30/12/19
32 

11 

 
Antonio 
Ferreira 

Pinto 

95 
13/10/19

06 
Cid. 
Nova 

28497 5940 - - - - 

Desembrada em duas 
cartas nesta data em vista 
da passagem da Avenida 

Atlântica 

24/08/19
15 

12 

 
Francisco 
Cascudo 

121 
02/07/19

07 
Cid. 
Nova 

20825 19534 
Rua 

Garatuba 

Casa de 
Urbano 
de Reis 

Diversos 
Av. 

Floriano 
Peixoto 

Transf. ao Cel. João 
Cristiano Galvão por 100 

mil réis 

01/07/19
07 

13 

 
Urbano dos 
Reis Mello 

207 
09/10/19

09 
Cid. 
Nova 

13654,7
5 

9540 

João 
Crisóstomo 

Galvão 
(110) 

R. 
Garatub
a (170) 

R. 
Alberto 

Maranhã
o (84,50) 

Manoel 
Dantas 
(113) 

Transf. por escritura 
particular a Francisco 

Cascudo por 200 mil réis e 
depois a Francisco Solon 

pelo mesmo preço 

19/01/19
11 

26 

 

Esther, 
Adalgiza, 

Afaina, Isabel 
e Angela 

Dulce 

214 
29/03/19

10 
Cid. 
Nova 

15600 22800 R. Jundiay 
Av. 

Oitava 
R. 

Apody 

Av. 
Afonso 
Pena 

Transf. ao Cel. José 
Joaquim Valentim 

d’Almeida por 400 mil réis e 
deste a José Bruno Nunes 

por 1:500$000 em 
16/06/1916 

30/03/19
10 

06 

 

Valle 
Miranda A. 
Domingos 

Barros 

222 
27/06/19

10 
Cid. 
Nova 

15100 75000 
Rua 

Maxarangu
ape (70,30) 

Av. 
Rodrigue
s Alves 
(160) 

Rua 
Ceará 
Mirim 
(100) 

Av. 
Campos 

Sales 
(130 m) 

Fica sem efeito em vista da 
Resolução nº 226 de 
30/07/1923. Depois 

reemitida pela mesma 
empresa em virtude do 
pagamento dos foros de 

1918-1924 e transmitida a 
Luiz Jácome por 3 contos 

06/02/19
24 

14 

 
Arthur 
Disnar 

Magabeira 

128 
23/05/19

11 
Suburbio 90000 18000 

Av. 
Alexandrino 
(330,00 m) 

Av. n° 14 
Terreno 
municipa

l 
Av. n° 13 

Transferida por 1.000$000 
ao Sr. João Bulhões de 

Lima. Mesmo número de 
carta da Ribeira 

28/09/19
36 

15 

 Pio Barreto 390 
28/03/19

11 
Ribeira 

15750,0
2 

10684 
Dunas (90 

m) 

Governo 
do 

Estado 
(370) 

R 
Garatub
a (10 m) 

Arthur 
Mangab

eira 
(355) 

Transf. a Arthur Disnard 
Mangabeira por 200 mil réis 

por escritura particular. 
Entretanto, a nova carta 

gerada aparece em nome 
do Governo Estadual 

04/04/19
11 

16 

 
Governo do 

Estado 
390 

28/03/19
11 

Ribeira 
15750,0

2 
10684 

Dunas (90 
m) 

Governo 
do 

Estado 
(370) 

R 
Garatub
a (10 m) 

Arthur 
Mangab

eira 
(355) 

Aparece apenas que os 
foros até 1910 estavam 

pagos 
 16 

 
Cel. Pedro 
Soares de 

Araújo 

113 
23/11/19

11 
Suburbio 31450 10650 

Moreira 
Brandão 

Av. 
Afonso 
Pena 

Avenida 
11 

Av. 12   17 

 
Pio Paes 
Barreto 

484 
28/11/19

11 
Ribeira 11254 20690 

R do Sul 
(11,80) 

R 
Felippe 
Camarã
o (208) 

R Juvino 
Barreto 
(55,30) 

D. Ignez 
Barreto 
(208) 

Transf. junto com a carta 
137 a Cussy de Almeida 

por 10:000$000 (Dez 
contos de réis) 

Prov. 
Fev. 
1921 

18 

 
Cussy de 
Almeida 

484 
28/11/19

11 
Ribeira 11254 20690 

R do Sul 
(11,80) 

R 
Felippe 
Camarã
o (208) 

R Juvino 
Barreto 
(55,30) 

D. Ignez 
Barreto 
(208) 

Desmembrada nas cartas 
1079 a 1090 (30/01/1935), 

nas cartas 1094 a 1111 
(27/02/1935), nas cartas 

1233 a 1238 (26/08/1935), 
nas cartas 1240 a 1247 

(28/08/1935) e finalmente 
nas cartas 1309 a 1313 em 

29/10/1936 

29/10/19
36 

18 
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TABELA 01 - TERRENOS ACIMA DE  1 HECTARE EM NATAL (1904-1913)                   PÁGINA 03 

Nº  Foreiro 
Nº da 
Carta 

Ano Bairro 
Área do 
terreno 

Foro 
pago 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 

Limite 
Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 
Data da 
alienaçã

o 

Códig
o no 
Mapa 

 
Pio Paes 
Barreto 

483 
28/11/19

11 
Ribeira 12500 62500 

Terreno 
devoluto 
(250 m) 

Terreno 
devoluto 

(50) 

Rua do 
Areal 
(250) 

Terreno 
devoluto 

(50) 

Transf. a Abel Juvino Paes 
Barreto e posteriormente a 
M. Machado e Cia, ambas 

no valor de 2:000$000. 
Subst. pela carta 7625. 

Cancel., pois incluída em 
Terreno da Marinha 

26/12/19
21, 

14/01/19
24, 

13/11/19
67 e 

24/03/19
42 

19 

 
Antonio 

Emerencian
o China 

1118 
01/12/19

11 
Cid. Alta 15.590 77590 

Diversos 
(48 + 126 + 

45 m) 

R 
Borbore

ma e 
diversos 
(14 + 81 
+ 45 m) 

R Gal. 
Fonseca 
e Silva 
(100 m) 

Av. 
Silvio 
Pelico 
(220) 

Desmembrado em duas 
cartas por ter sido vendida 

uma parte de 160 m² 

11/08/19
15 

20 

 João Nese 1519 

03/06/19
12 

(extraída 
em 

07/05/19
14) 

Cid. Alta 
10787,1

5 
53.93

5 

O 
requerente 

(80,50) 

Alexandr
e 

Vasconc
elos 

(110 m) 

Itelo 
Manso 
Maciel 
(97,80) 

Idem 
(132) 

Transf. à Diocese de Natal 
por 10 contos junto com a 

carta 1883 

07/06/19
19 

21 

 
Eliziário 

Clementino 
Dias 

176 
19/10/19

12 
- 13160 11354 

Pedro 
Moura 

Manoel 
Lins 

Caldas 

Polygno 
Deodoro 

da 
Fonsêca 

- -  22 

 
Alberto 
Roselli 

525 
29/10/19

12 
Ribeira 223440 

11172
0 

Boris 
Freres (420 

m) 

Terreno 
da 

Marinha 
e do Cel. 
Angelo 
Roselli 
(850) 

Terreno 
devoluto 

(88) 

Terreno 
devoluto 

(850) 

Na carta 525A destaca-se o 
equívoco por parte do 

registro dos pontos 
cardeais. Desmemb. nas 

cartas 565 e 566 

03/10/19
14 

23 

 
Alberto 
Roselli 

667 
29/10/19

12 
Ribeira 307489 

15374
2 

Epaminond
as Brandão 

(512,66) 

Terreno 
devoluto 

(755) 

Terreno 
devoluto 

(88) 

Terreno 
da 

Marinha 
e Angelo 
Roselli 
(1059) 

Pagos todos os foros até 
1918. Segundo o 

Presidente da Petição nº 
443 fica sem efeito a carta 

03/09/19
25 

24 

 
Raimundo 

Coelho 
1119 

20/02/19
13 

Suburbio 90343 18000 
Avenida 15 
e Simplicio 
Cascudo 

Estrada 
de S. 

José e  
Simplicio 
Cascudo 

Avenida 
16 

Rua 
Jaguarar

y 
- - 25 

 
João 

Valentim 
d”Almeida 

207 
22/03/19

13 
Cid. 
Nova 

58265 8000 

Joaquim 
José 

Valentim de 
Almeida 

Litoral 

Av.  
Santos 
Reis e 

Theophil
o 

Brandão 

Av. Cel. 
Joaquim 
Manoel 

Mesma numeração da 
carta emitida para Urbano 
Reis. Esta foi transferida à 
Empresa Tração, Força e 

Luz por 300 mil réis  

18/11/19
13 

08 

 
João 

Valentim 
d”Almeida 

402 

29/03/19
13 

(Desm. 
da carta 

398) 

Cid. 
Nova 

13093 2830 
Av. Nilo 
Peçanha 
(94+46) 

Avenida 
em 

projecto 
(95) 

José 
Valentin 

de 
Almeida 

(158) 

Av. 
Joaquim 
Manoel 

(80) 

Transf. ao Sr. Manoel 
Machado e Cia., 

juntamente com as cartas 
594, 596 e 399, na mesma 
Avenida Nilo Peçanha pelo 
preçp de 1:000$ (Um conto 

de réis) 

26/04/19
16 

26 

 
Luiz 

Segundo 
Jácome 

429 
06/05/19

13 
Cid. 
Nova 

15100 75000 

Rua 
Maxarangu

ape 
(70+30) 

Av. 
Rodrigue
s Alves 
(160) 

Rua 
Ceará 
Mirim 
(100) 

Av. 
Campos 

Sales 
(130) 

Transf. por 9 contos de réis 
ao Governo do Estado 

10/12/19
27 

14 

 
Governo do 

Estado 
429 

06/05/19
13 

Cid. 
Nova 

15100 75000 

Rua 
Maxarangu

ape 
(70+30) 

Av. 
Rodrigue
s Alves 
(160) 

Rua 
Ceará 
Mirim 
(100) 

Av. 
Campos 

Sales 
(130) 

Transf. por 9 contos de réis 
ao America Futebol Clube 

25/05/19
29 

14 

 
João 

Felismino 
de Mello 

413 
16/05/19
13 (Nº 

repetido) 

Cid. 
Nova 

11000 40750 Rua Mipibú 
Rua 

Moçoró 

Av. 
Rodrigue
s Alves 

Av. 
Campos 

Sales 

Desm. nas cartas 604 e 
605 

24/08/19
16 

27 

 
José 

Barbosa do 
Nascimento 

1758 
19/05/19

13 
Suburbio 30050 3915 Arthur Lins 

Francisc
o Dantas 

Ri 

O 
requeren

te 

Rua 
Coronel 
Estevam 
(30,50 

m) 

Transferida com a carta n° 
98 à Sra. Elvira Carlos de 

Araújo por 1500$000 

28/07/19
20 

Não 
localiz
ado 

 

Henrique 
Castriciano 
de Souza 1372 

31/05/19
13 

Cid. Alta 18636 93180 
Vasconcelo

s (44 m) 

Dr. 
Meira Sá 
(90,90) 

João 
Felesmin
o (142) 

Elpidio 
Manso e 

João 
Nesse 

(56,40 + 
60,50) 

Desmembrada nas cartas 
1718, 1719, 1720 e 1721 
em vista da passagem da 

Avenida Olinto Meira, 
Travessa Pedro Américo 

27/04/19
16 

28 

 
Theophilo 
C. Moreira 
Brandão 

416 
26/05/19

13 
Cid. 
Nova 

12000 1450 
Av. Santos 

Reis 
(98,50) 

Litoral 
(147) 

Rua das 
Dunas 

(71) 

Av. 
Atlântica 
(146,50) 

Sem efeito por ter sido 
substituída ela carta nº 426 

26/06/19
13 

08 
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TABELA 01 - TERRENOS ACIMA DE  1 HECTARE EM NATAL (1904-1913)                   PÁGINA 04 

Nº  Foreiro 
Nº da 
Carta 

Ano Bairro 
Área do 
terreno 

Foro 
pago 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 

Limite 
Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 
Data da 
alienaçã

o 

Códig
o no 
Mapa 

 
Theophilo 
C. Moreira 
Brandão 

417 

26/05/19
13 (Em 
subst.. à 
carta 33) 

Cid. 
Nova 

26325 3170 
Av. Santos 
Reis (184) 

Av. 
Atlântica 
(146,50) 

Rua das 
Dunas 
(214) 

Av. J. 
Manoel 
(139) 

Sem efeito por ter sido 
substituída pela carta 

número 427 

26/06/19
13 

08 

 
Ignez Paes 

Barreto 
546 

02/06/19
13 (Em 

subst. da 
carta 
481) 

Ribeira 142760 
71317 

 
Rua do Sul 

(294,70) 

Pio 
Barreto 
(208) 

Rua 
Juvino 
Barreto 
(276,70) 

Rua 
Junqueir
a Ayres 
(100) 

Foros pagos de 1913 a 
1924. Desmembrada nas 
cartas 1004, 1005 e 1006 

26/12/19
31 

29 

 
Roberto 
Wance 

223 
14/06/19

13 
Suburbio 162250 25350 

Rua Amaro 
Barreto 
(600 m) 

R. n° 6 R. n° 13 R. n° 15 
Transferida à Companhia 

Fabril de Navegação 
23/11/19

19 
30 

 
Companhia 

Fabril de 
Navegação 

223 
14/06/19

13 
Suburbio 162250 25350 

Rua Amaro 
Barreto 
(600 m) 

R. n° 6 R. n° 13 R. n° 15 
Transferida à Sociedade 

Anônima Industrias Unidas 
do RN. 

12/11/19
23 

30 

 

Sociedade 
Anônima 
Industrias 
Unidas do 

RN. 

223 
14/06/19

13 
Suburbio 162250 25350 

Rua Amaro 
Barreto 
(600 m) 

R. n° 6 R. n° 13 R. n° 15 

Transferida junto as cartas 
582, 689, 954, 955, 956, 
957 e  958 ao Banco do 

Brasil 

18/5/192
9 

30 

 
Eliziário 

Clementino 
Dias 

230 
17/06/19

13 
Suburbio 14261 10350 Polygno Polygno 

Jonh 
Smith 

Hermes 
da 

Fonseca 
Subst. pela carta 569 

07/07/19
17 

31 

 
Theophilo 
C. Moreira 
Brandão 

426 

26/06/19
13 (Em 
subst.. 

da carta 
416) 

Cid. 
Nova 

12449 1450 
Av. Santos 

Reis  
(98,50) 

Litoral 
(147) 

Rua das 
Dunas 

(71) 

Av. 
Atlântica 
(146,80) 

Fica sem efeito a presente 
carta por Ato da 

Intendência. Depois 
substituída pela carta 1432 

em 22/10/1936 

28/05/19
23 

08 

 
Theophilo 
C. Moreira 
Brandão 

427 

26/06/19
13 Em 
subst.. 

da carta 
417) 

Cid. 
Nova 

28437 3170 
Av. Santos 
Reis (184) 

Av. 
Atlantica 
(146,80) 

Rua das 
Dunas 
(204) 

Av. J. 
Manoel 
(139) 

Desm. nas cartas 493 e 
494 

15/07 08 

 
Manoel 
Paulino 

Machado 

233 
05/07/19

13 
Suburbio 

12112,5
0 

9750 Diversos 

Av. 
Alexandr

ino de 
Alencar 
(60,00 

m) 

Francisc
a 

Brandão 

Rua 
Presiden

te 
Quares

ma 

Transf. a Luiz Lins por 4 
contos em 17/05/192? e 
deste a Luiz França de 

Melo por 8 contos na data 
ao lado 

26/12/19
37 

32 

 
Salvador 

Cicco 
234 

11/08/19
13 

Suburbio 90000 18000 Av. 15 Av. 14 
Alberto 
Amorim 

Av. 13 
Ficou sem efeito em virtude 

da Resolução n. 226 
20/07/19

23 
33 

 

Elpidio 
Estelita 
Manso 
Maciel 

1417 
26/08/19

13  
Cid. Alta 63.970 29760 

Diversos 
(182 m) 

Joaquim 
Torquato 
Barboza 

(148) 

Pedro 
Viveiros 
e Cel. 

Felesmin
o (375) 

Avenida 
Alexandr
ino (225) 

(Desm. da carta 83 do 
antigo suburbio). 

Desmembrada em três 
cartas de aforamento, 

1621, 1622 e 1623, nos 
quarteirões 94 e 93 do 

bairro do Alecrim em vista 
da abertura da Avenida 

Olinto Meira 

05/05/19
15 

34 

 

Gabriel e 
Laura 

Ferreira 
Pinto 

241 
09/09/19

13 
Suburbio 11300 8730 

Poligno 
Deodoro 

Poligno 
Deodoro 

P. 
Alcides 
Moura 

Av. 
Hermes 

da 
Fonseca 

Transf. por 10 contos a 
Clarence B. S. Wharton e 
deste à S. A. Wharton & 

Pedroza em 1924 

06/10/19
19 

35 

 

Alexandre 
Carlos de 

Vasconcelo
s 

1432 
25/10/19

13 
Cid. Alta 

12794,4
9 

6609 
Diversos 
(22,20 + 
133,25) 

Devoluto 
(56 m) 

Joaquim 
Torquato 
Barbosa 
(163,30) 

R Cel. 
Estevão 

(57) 

(Desm. da  carta 85 do 
subúrbio). Transf. a Pedro 
Tinoco Cia. por 4 contos 

17/05/19
16 

36 

 
Cel. João 
Valentim 
d’Almeida 

446 
18/11/19

13 
Cid. 
Nova 

19698 4000 
J. Valentim 
d’Almeida 
(134 m) 

Litoral 
(146) 

Theophil
o 

Moreira 
(134) 

Av. 
Atlântica 

(148) 

Transferida a Espresa  
Tração Força e Luz por 

300$000 

18/04/19
16 

12 
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TABELA 01 - TERRENOS ACIMA DE  1 HECTARE EM NATAL (1904-1913)                   PÁGINA 05 

Nº  Foreiro 
Nº da 
Carta 

Ano Bairro 
Área do 
terreno 

Foro 
pago 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 

Limite 
Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 
Data da 
alienaçã

o 

Códig
o no 
Mapa 

 

Empresa 
Tração, 

Força e Luz 
elétrica 

446 
 

18/11/19
13 

Cid. 
Nova 

19698 4000 
J. Valentim 
d’Almeida 
(134 m) 

Litoral 
(146) 

Theophil
o 

Moreira 
(134) 

Av. 
Atlântica 

(148) 

Transf. ao Governo do 
Estado 

20/05/19
24 

12 

 
João 

Valentim de 
Almeida 

444 
18/11/19

13 
Cid. 
Nova 

23625 4000 
J. Valentim 
d’Almeida 
(102 e 64) 

Av. 
Atlantica 
(projecto
) 72 e 60 

Rua 
Santos 
Reis 
(184) 

Av. J. 
Manoel 
(120 m) 

Desm. nas cartas nº 592 e 
593 

18/04/19
16 

37 

 
Ignácio 

Joaquim de 
Moura 

295 
22/12/19

13 
Suburbio 16000 7800 Rua A Rua 5 Rua 7 Rua 6 

Transf. a José Suassuna 
por 350$000 

10/06/19
21 

38 

 
48 Cartas 
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TABELA 02 - TERRENOS ACIMA DE 1 HECTARE EM NATAL (1914-1923)             PÁGINA 01 

Nº  Foreiro 
Nº da 
Carta 

Ano Bairro 
Área do 
terreno 

Foro 
pago 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 

Limite 
Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 
Data da 

alienação 
Código no 

Mapa 

 Da Silva 325 16/02/1914 Suburbio 10000 6000 Rua 13 Rua 6 Rua 12 Rua 14 

Transf. a 
Joaquim  

Dionisio de Lima 
por 400 mil 

20/01/1936 39 

 
José 

Barrajo 
326 16/02/1914 Suburbio 10000 6000 Rua 12 Rua 6 Rua 12 Rua 14 

Transf. a 
Roberto Wance 
por 250 mil réis 

17/03/1919 40 

 

Luis 
Emygdio 

Pinheiro da 
Câmara 

1494 21/02/1914 Cid. Alta 
11.797,4

0 m2 

R$ 
58.98

7 

R. 
Ulisses 
Caldas 
(114m) 

Av. 
Deodoro 
(112,70) 

R. 
Duque  

de 
Caxias 
(110) 

Diversos – 
Felipe 

Camarão 

Transferida a 
Tobias Palatinik 
& Irmãos por ter 
arrematado em 
hasta pública 
federal por R$ 
23:300$000 

21/08/1925 41 

 

Tobias 
Palatinik & 

Irmãos 
 

1494 21/02/1914 Cid. Alta 
11.797,4

0 m2 

R$ 
58.98

7 

R. 
Ulisses 
Caldas 
(114m) 

Av. 
Deodoro 
(112,70) 

R. 
Duque 

de 
Caxias 
(110) 

Diversos – 
Felipe 

Camarão 

Desmembrada 
nas cartas 4168, 

4169, 4170 e 
4171 

18/09/1943 41 

 
Arthur 
Disnar 

Magabeira 

139 20/05/1914 Suburbio 90000 18000 
Terreno 
municipa

l 
Av. 14 Av. 15 Av. 13 

Transf. por 
herança a 

Roberto Protásio 
Bentes em 1939. 
Depois transf. a 
Maria Belisia de 
Araújo Bulhões 
por  4 Contos 

25/11/1940 42 

 

Theophilo 
Chistiano 
Moreira 
Brandão 

493 
15/07/1914 
(Desm. da 
carta 427) 

Cid. 
Nova 

27237 2723 

Avenida 
Reis 

Magos 
(144 + 

40) 

Av. 
Atlantica 
(116,80) 

Rua das 
Dunas 
(214 m) 

Av. Nilo 
Peçanha 

(139) 

Desm. em cinco 
cartas 

23/12/1920 08 

 
Alberto 
Roselli 

565 03/10/1914 Ribeira 43943 21971 

Terras 
de Boris 
Freres 
(439) 

Terreno 
devoluto 

(105) 

Terras 
de 

Alberto 
Roselli 
(438) 

Terreno da 
Marinha de 

do Cel. 
Angelo 

Roselli (18 
+ 83) 

Transf. a Epaminondas Brandão 
por 500 mil réis em 03/10/1914. 
Consta a seguinte nota também: 
“O terreno constante da planta 
acima entrou em litígio entre 

partes; os herdeiros de Angelo 
Roselli e o governo da União, 

tendo este, ganho a causa pelo 
que, me julgo desaforado do dito 

terreno e, assim, desisto de 
qualquer direito sobre o mesmo. 
Em 16/06/1939. Epaminondas 

Brandão” 

23 

 
Alberto 
Roselli 

566 03/10/1914 Ribeira 307489 
15374

5 

Terras 
de A. 

Roselli 
(439) 

Rua das 
Dunas 
(850) 

Terreno 
da 

Marinha 
e Angelo 
Roselli 

Terras da 
Marinha e 

Angelo 
Roselli 

Substituída pela 
carta 667 

18/06/1919 23 

 
Francisco 
Antunes 

dos Santos  

537 23/11/1914 Cid. Alta 
48.671,8

7 
13.23

7 

Herd. de 
Luiz 

Emidio 
(225) 

Av. 
Prudente 

de 
Morais 
(248) 

Av. 
Alexandr

ino de 
Alencar 
(220 m) 

Estrada de 
S. José 
(189,50) 

Transf.ao Dr. 
Francisco Bruno 

Pereira por 5 
contos  

22/07/1916 43 

 
Francisco 

Bruno 
Pereira 

537 23/11/1914 Cid. Alta 
48.671,8

7 
13.23

7 

Herd. de 
Luiz 

Emidio 
(225) 

Av. 
Prudente 

de 
Morais 
(248) 

Av. 
Alexandr

ino de 
Alencar 
(220) 

Estrada de 
S. José 
(189,50) 

Transf. junto 
com a carta 571 

por permuta 
estimada em 
5:000$ (Cinco 

contos de reis) a 
Carlos Policarpo 

Prov. 
02/04/1919 

43 

 
Carlos 

Policarpo 
de Melo 

537 23/11/1914 Cid. Alta 
48.671,8

7 
13.23

7 

Herd. de 
Luiz 

Emidio 
(225) 

Av. 
Prudente 

de 
Morais 
(248) 

Av. 
Alexandr

ino de 
Alencar 
(220) 

Estrada de 
S. José 
(189,50) 

Transf. pelos 
herdeiros de 

Policarpo p/ Cr$ 
97.000 ao Gov. 

do Estado do RN 

22/11/1943 43 

 

Elpidio 
Estelita 
Manso 
Maciel 

 

1624 

05/02/1915 
Extraída 

em 
07/03/1915. 

Consta 
outra carta 

com 
mesmo nº 

Cid. Alta 
35803,1

8 
3384 

Joaquim 
Barboza 
(86,40) 

Av 
Alexandr

ino de 
Alencar 
(150,50) 

Av. 
Olinto 
Meira 

(354,20) 

Diversos 
(301,50) 

Desmembrada 
em duas cartas, 

2177 e 2178. 
(Gratis em vista 
da passagem da 
Av. Olinto Meira 

09/06/1923 44 

 
João 

Batista de 
Andrade 

634 
(1) 

12/04/1915 Suburbio 10000 6000 
Dr. 

Celso 
Caldas 

Terrenos 
devoluto

s 

Rodolph
o de 
Goes 

Estrada de 
Macaíba 

Transf a Roberto 
Wance por 400 
mil réis em prov. 
1921 e deste a 
Fco. Gorgonio 

Nóbrega por 600 
mil 

08/05/1926 
Não 

localizado 

 
Antonio 
Ferreira 

Pinto 

475 17/05/1915 Suburbio 182980 49075 
Terrenos 
municipa

is 

Terrenos 
da 

Marinha 

Terrenos 
municipa

is 

Morros da 
Capital 

Transf por 
herança a Ester 

Brito Pinto 
26/12/1951 

Não 
localizado 
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TABELA 02 - TERRENOS ACIMA DE 1 HECTARE EM NATAL (1914-1923)             PÁGINA 02 

Nº  Foreiro 
Nº da 
Carta 

Ano Bairro 
Área do 
terreno 

Foro 
pago 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 

Limite 
Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 
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alienação 
Código no 

Mapa 

 

Ezequias 
Pegado 
Cartez -
Antonio 

Pegado de 
Castro 

460 03/07/1915 Suburbio 
80553,1

6 
19175 Rua n° 2 

Est. De 
S. José 

Rua - 
R. 

Jaguarary 
Desapropriada 
pela Prefeitura 

24/10/1929 45 

 
Dr Antonio 
Emerencian

o Cunha 

1654 11/08/1915 Cid. Alta 
16.410,9

0 
82054 

Diversos 
(45+184 

e R. 
Araguaia 

c/ 94) 

R 
Fonseca 
e Silva e 

R 
Borbore

ma 
(45+15,5
0+35+75

+45) 

R Silvio 
Pelico 

(140+25
+121) 

R Araguaia 
(3,30) 

Desmembrada 
em quatro cartas 
de aforamento, 

2080, 2081, 
2082 e 2083 

28/04/1921 46 

 
Manoel 
Mathias 
Soares 

531 16/08/1915 Suburbio 
28279,4

8 
10794 

Anísio 
Cavalca

nte e 
Av.3 

João de 
Andrade 

Av. 4 (R. 
Pte. 

Sarment
o) 

Av. 8 (R. 
dos 

Pajeús) 

Transf. por 
adjucação a 

Sandoval 
Capistrano por 

5$064:6000 

08/04/1930 47 

 
Joaquim 

das Virgens 
Pereira 

1663 23/08//1915 Cid. Alta 
15.880,2

5 
- 

Trav. 
Meira e 

Sá 
(102,50) 

R 
Jaguarar

y 
(116,40 

Pedro  
Américo  
(128,50) 

Diversos 
(145,60) 

Transf, junto 
com a carta 

2407 por quinze 
contos de réis a 
Avelino Augusto 
de acordo com a 

carta de 
arrematação em 
hasta pública e 

petição 

22/09/1931 48 

 
Avelino 

Augusto de 
Araujo 

1663 23/08//1915 Cid. Alta 
15.880,2

5 
- 

Trav. 
Meira e 

Sá 
(102,50) 

R 
Jaguarar

y 
(116,40 

Pedro  
Américo  
(128,50) 

Diversos 
(145,60) 

Transf. junto 
com a carta 

2407 por vinte 
contos de réis a 

Joaquim das 
Virgens Pereira 

03/08/1932 48 

 
Joaquim 

das Virgens 
Pereira 

1664 

23/08/1915 
(Desm. 

Grátis em 
vista da 

passagem 
da Trav. 
Pedro 

Americo) 

Cid. Alta 
44.517,6

3 
13468 

Trav. 
Pedro 

Maerico 
(130) 

R 
Jaguarar

y 
(283,60) 

João 
Café 

(165,70) 

Dr. 
Henrique 

Castriciano 
(318,60) 

Transf. junto 
com a carta 
2405 por 15 

contos a Avelino 
Augusto de 

Araújo de acordo 
com a carta de 

arrematação em 
hasta pública e 
petição n. 1150  

21/09/1931 49 

 
Avelino 

Augusto de 
Araujo 

1664 

23/08/1915 
(Desm. 

Grátis em 
vista da 

passagem 
da Trav. 
Pedro 

Americo) 

Cid. Alta 
44.517,6

3 
13468 

Trav. 
Pedro 

Maerico 
(130) 

R 
Jaguarar

y 
(283,60) 

João 
Café 

(165,70) 

Dr. 
Henrique 

Castriciano 
(318,60) 

Transf. junto 
com a carta 
2405 por 20 

contos a 
Joaquim das 

Virgens Pereira  

03/08/1932 49 

 
Joaquim 

das Virgens 
Pereira 

1664 

23/08/1915
(Desm. 

Grátis em 
vista da 

passagem 
da Trav. 
Pedro 

Americo) 

Cid. Alta 
44.517,6

3 
13468 

Trav. 
Pedro 

Maerico 
(130) 

R 
Jaguarar

y 
(283,60) 

João 
Café 

(165,70) 

Dr. 
Henrique 

Castriciano 
(318,60) 

Transf. por 
herança de 
acordo com 
formal de 

partilha de D. 
Josefa Bezerra 
de raujo e Elza 

Bezerra de 
Araujo.  

18/04/1934 49 

 

Josefa e 
Elza 

Bezerra de 
Araujo 

1664 

23/08/1915
(Desm. 

Grátis em 
vista da 

passagem 
da Trav. 
Pedro 

Americo 

Cid. Alta 
44.517,6

3 
13468 

Trav. 
Pedro 

Maerico 
(130) 

R 
Jaguarar

y 
(283,60) 

João 
Café 

(165,70) 

Dr. 
Henrique 

Castriciano 
(318,60) 

Desm. nas 
cartas 2884 e 

2885.  
08/05/1936 49 

 
Antonio 
Ferreira 

Pinto 

566 23/08/1915 
Cid. 
Nova 

17786,5
8 

3510 
Av. 

Atlantica 
(217 m) 

Terras 
municipa
is (220) 

Rua 
Seridó 
(57,70) 

Rua das 
Dunas 
(217) 

Passou-se 
segunda via pelo 
nº 1857 e depois 
subst.. pela de 

nº 4823 

- 12 

 

Joaquim 
Manoel 

Teixeira de 
Moura 

493 28/10/1915 Suburbio 
98831,6

2 
9415 

Av. 
Alexandr
ino  de 

Alencar(
314,00 

m) 

Av. 
Hermes 

da 
Fonseca 

Rua C 
R. Coronel 

Galvão 

Transferida por 
doação aos 

menores Alberto 
e Elizabeth 
Galvão de 

Moura 

04/04/1921 50 
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Foro 
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Mapa 

 

Joaquim 
Manoel 

Teixeira de 
Moura 

494 28/10/1915 Suburbio 
35906,2

5 
7578 

Av. 
Alexand
rino de 
Alencar 
(189,00 

m) 

R. 
Coronel 
Galvão 

Rua C 
Av. 

Prudente 
de Moraes 

Transferida por 
doação aos 

menores Alberto 
e Elizabeth 
Galvão de 

Moura 

04/04/1920 51 

 
Romualdo 

Lopes 
Galvão 

506 1915 Suburbio 
103210,

59 
21199 

Estrada 
de Areia 

Preta 
(242,50

m) 

Os 
morros  

Polígno 
Deodoro 

da 
Fonseca 

(244) 

Av. 
Hermes da 
Fonseca 

Transf por 120 
mil réis a 

Aderbal de 
Figueredo 

10/07/1942 52 

 

Joaquim 
Manoel 

Teixeira de 
Moura 

518 08/03/1916 Suburbio 
72347,2

0 
9348 

O 
requeren
te (349) 

Terreno 
municipa

l (386) 

O 
requeren
te (212) 

Av. 
Hermes da 
Fonseca 

(119,30+10
0) 

Desmembrada 
provavelmente 

em 1925 
- 53 

 
M. Machado 

e Cia 
399 27/03/1916 

Cid. 
Nova 

20696 5180 
Av. Nilo 
Peçanha 

(96) 

Litoral 
(188) 

O 
requeren
te (177) 

Av. Cel. 
Joaquim 
Manoel 

(80) 

Desmembrada nas cartas 1378 e 
1379 em 12/8/36. Depois 

desmembrada nas cartas 1444 e 
1449 em 16/11/36 

12 

 
João 

Valentim de 
Almeida 

593 12/04/1916 
Cid. 
Nova 

21569,4
0 

3262 

J. J. 
Valentim 

de 
Almeida 

(166) 

Av. 
Atlantica 
(47+43+

60) 

Rua 
Santos 
Reis 
(185) 

Av. 
Joaquim 
Manoel 
(120) 

Transf. por herança a Sra D. 
Zilda Souza de Almeida, 

estimada no valro de 50:000$000 
em 25/04/1923. Na mesma data 
foi transf. a Eduardo Clarence 

Green por 12 contos  

12 

 

Herd. de 
Luiz  Emilio 

da Costa 
Filho 

1727 

17/04/1917 
(Subst. Da 
carta 16 em 

vista da 
passagem 

da Av. 
Olinto 
Meira) 

Cid. Alta 
16893,6

5 
15494 

Baldo 
(118,20) 

Herd. de 
Antonio 

de 
Viveiros 

(167) 

Trav. Dr 
Meira 

(82,70) 

Av. Rio 
Branco 

(120,20) 

Subst. Pela carta 
2882 

09/05/1934 54 

 
J. J. 

Valentim de 
Almeida 

596 25/04/1916 
Cid. 
Nova 

16852  
Av. Nilo 
Peçanha 

Antonio 
Campitel
li e Pio 
Barreto 

Av. 
Joaquim 
Manoel 

Henrique 
Castriciano 

Transf. ao Sr. M. 
Machado e Cia 
por 1:000$000 

26/04/1916 55 

 
Mª 

Machado e 
Cia 

596 25/04/1916 
Cid. 
Nova 

16852 25308 
Av. Nilo 
Peçanha 

(193) 

Av. 
Joaquim 
Manoel 

(80) 

Antonio 
Campitel
li (190) 

Dr. 
Henrique 

Castriciano 
(96) 

Desm nas cartas 
1378 a 1409 

12/08/1936 55 

 

Arthur 
Ames 

Teixeira de 
Moura 

533 19/05/1916 Suburbio 
50197,3

7 
14025 

João 
Olimpio 
de O. 

Mendes 
(58+253,

50) 

João 
Vale 

d’Almeid
a (204) 

Terrenos 
municipa

is 
(48+44,5

0) 

Est. De 
Areia Preta 
(300 + 17) 

Transf. a Maria 
Amália de 

Menezes por 2 
contos 

26/08/1919  

 
João 

Valentino 
de Almeida 

544 19/05/1916 Suburbio 10397 7719 

Herdeiro
s de 

Valentim 
de 

Almeida 
(78,50) 

Av. 
Atlântica 
(154,60) 

Terrenos 
municipa

is 
(78,50) 

Arthur A. 
de Moura 

(204) 
- - 56 

 

Pedro 
Rufino dos 

Santos 
541 11/08/1916 Suburbio 14000 7200 

Terrenos 
devoluto
s (140) 

R. n° 29 
(100) 

Av. 17 
(140) 

R. n°28 
(100) 

Transf. por 300 
mil réis a 

Moysés Kaller 
30/05/1928 57 

 

Herd. de 
Manoel 

Francisco 
Alves 

607 04/10/1916 
Cid. 
Nova 

20559,1
7 

5705 

D. 
Petronill

a 
Maranhã
o (321) 

Avenida 
P. de 

Morais 
(54,50) 

Trav. 
Pedro 

Américo 
(316) 

E. de São 
José 

(74,60) 

Ficou sem efeito por não 
efetuação do pagamento em 
05/01/1924. Depois transf. pr  
herança a Pedro Pinehiro da 

Silva em 07/01/1941 

58 

 

Herd. de 
Manoel 

Francisco 
Alves 

608 09/10/1916 
Cid. 
Nova 

61412,8
3 

7580 

Travesa 
Pedro 

Americo 
(314) 

Av. 
Prudente 

de 
Morais 
(211) 

Herd. do 
Cel. Luiz 
Emygdio 
(291,50) 

E. de São 
José 

(194,70) 

Desm. nas 
cartas 2568 e 

2569 
- 59 

 
José 

Nicácio 
Sobrinho 

1742 14/10/1916 Suburbio 
96890,8

9 
20244 

Trav. 
Pedro 

Américo 
e 

diversos 

Manoel 
Eugenio 
da Silva 

Estrada 
de S. 
José 

R. 
Jaguarary 

- - 60 

 

Herd. de 
Manoel 

Francisco 
Alves 

1742 

14/10/1916 
(Subst da 

carta 48 do 
Suburbio 

em vista da 
passagem 
da Trav. P. 
Américo) 

Cid. Alta 96.890 20244 

Francisc
o Pedro 
Américo 

e 
Diversos 
(73,60 + 
13,40 + 
79,30) 

S José 
(443) 

Manoel 
Eugenio 
da Silva 

(996) 

R 
Jaguarari 
(330 + 85 
+ 59,30) 

Desmembrada 
em duas cartas 
1750 e 1751.  

09/02/1917 60 

 
Pedro 

Fonseca e 
Silva 

553 29/12/1916 Suburbio 
17426,5

9 
7735 

Antonio 
da Costa 
(171,85) 

Av. 
Alexandr

ino 
(112,50 

m) 

Rua A e 
Viúva de 
Bernardi

no 
(174,50) 

Rua n° 1 
(56,90) 

Substituída pela 
carta 4601 

- 61 
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Herd. de 
Manoel 

Francisco 
Alves 

1750 
07/02/1917 
(Desm. da 
carta 1742) 

Cid. Alta 
38.604,2

5 
12463 

Os 
requeren
tes (249) 

R S. 
José 

(142,50) 

Manoel 
Eugenio 

Silva 
(298,40) 

R 
Jaguarari 

(141) 

Transf. a Manoel 
Eugenio da Silva 

por 300 mil 
09/02/1917 62 

 
Manoel 

Eugenio da 
Silva 

1750 07/02/1917 Cid. Alta 
38.604,2

5 
12463 

Os 
requeren
tes (249) 

R S. 
José 

(142,50) 

Manoel 
Eugenio 

Silva 
(298,40) 

R 
Jaguarari 

(141) 

Transf. por 2 
contos a Ana 
Olindina de 
Medeiros 

16/11/1927 
62 
 

 
Ana 

Olindina de 
Medeiros 

1750 07/02/1917 Cid. Alta 
38.604,2

5 
12463 

Os 
requeren
tes (249) 

R S. 
José 

(142,50) 

Manoel 
Eugenio 

Silva 
(298,40) 

R 
Jaguarari 

(141) 

Desmembrada 
nas cartas 5168, 

5169, 5170 e 
5171 

23/09/1946 
62 
 

 

Herd. de 
Manoel 

Francisco 
Alves 

1751 
07/02/1917 
(Desm. da 
carta 1742) 

Cid. Alta 
63.838,6

5 
19209 

Trav. 
Pedro 

Americo 
(166) 

R São 
José 

(444,30) 

Manoel 
Eugenio 
da Silva 

(249) 

R 
Jaguarari 

Desmembrada 
nas cartas 1912 

e 1913 
03/12/1919 60 

 
Jeronymo 
Gueiros 

562 22/03/1917 Suburbio 15000 2400 
Lupician
o Ramos 

Terreno 
requerid

o 

Francisc
o Xavier 

Rua n° 11 - - 
Não 

localizado 

 
Napoleão 
Afonso 
Maciel 

579 05/05/1917 Suburbio 37198 11535 
Rua n° 6 

(208) 
Rua n° 7 

(172) 
Rua n° 5 

(208) 
Rua n° 8 

(181) 
- - 63 

 
Roberto 
Wance 

582 05/05/1917 Suburbio 119103 29977 
Estrada 
de ferro 
(768) 

Fabrício 
Gomes 
Pedroza 
e Afonso 
de Goes 

(89) 

Terrenos 
de 

Rodolfo 
de Goes 
(280+57,

50) 

Amaro 
Barreto e 

E. F. 
G.W.(480,

00m + 
307,00m) 

Transferida a 
Companhia 

Fabril e 
Navegação por 4 

contos de réis 

29/11/1919 64 

 
Companhia 

Fabril e 
Navegação 

582 05/05/1917 Suburbio 119103 29977 
Estrada 
de ferro 

Fabrício 
Gomes 
Pedroza 
e Afonso 
de Goes 

Terrenos 
de 

Rodolfo 
de Goes 

Amaro 
Barreto e 

E. F. 
G.W.(480,

00m + 
307,00m) 

Transferida por 
10 contos de réis 

a sociedade 
Indústrias 

Reunidas Norte 
Riograndense 

12/011/192
3 

64 

 

Indústrias 
Reunidas 

Norte 
Riogranden

se 

582 05/05/1917 Suburbio 119103 29977 
Estrada 
de ferro 

Fabrício 
Gomes 
Pedroza 
e Afonso 
de Goes 

Terrenos 
de 

Rodolfo 
de Goes 

Amaro 
Barreto e 

E. F. 
G.W.(480,

00m + 
307,00m) 

Transferida com 
as cartas n° 694, 
689, 954, 955, 
958, 956 e 957 
po 25 contos de 
réis ao Banco do 

Brasil 

22/01/1925 64 

 
João 

Clementino 
de Souza 

642 23/01/1918 Suburbio 
57563,9

0 
14961 

Avenida 
Alexandr

ino de 
Alencar 
(273,00 

m) 

Rua 
Jaguarar
y (232) 

Rua n° 1 
(362) 

Avenida n° 
8 (166,40) 

Transferida ao 
Sr. José Martins 

Pinheiro por 
50$000 

24/01/1918 92 

 
Roberto 
Wance 

650 05/02/1918 Suburbio 20265,4 
10132

7 

Estrada 
de Ferro 
Central 
(162,05) 

Dr. 
Afonso 
Barata 

(119,30) 

Estrada 
de ferro 
da Great 
Western 
(264,60) 

Roberto 
Wance 
(122) 

Subst. pela carta 
16685 

19/11/1971 65 

 
Leonel de 

Barros 
654 20/02/1918 Suburbio 

12229,2
0 

51381 
Manoel 
Alves 

(187,80) 

Rua n° 3 
(64,40) 

Manoel 
Mathias 
(19,40) 

Rua n° 4 
(64,70) 

- - 
Não 

localizado 

 
Augusto 

Ferreira de 
Lima 

676 14/08/1918 Suburbio 10000 6000 
Rua A 
(100) 

O 
requeren
te (100) 

Rua n° 7 
(100) 

Rua n° 5 
(100) 

Transf. a Nicolau 
Damasceno 

Junior por 120 
mil 

14/08/1918 66 

 
Augusto 

Ferreira de 
Lima 

677 14/08/1918 Suburbio 10000 6000 
Rua A 
(100) 

Terreno 
municipa

l (100) 

Rua n°7 
(100) 

Nicolau D. 
Junior 
(100) 

Desmembrada 
nas cartas 1663 

e 1664 
08/10/1934 67 

 
Francisco 
Apollonio 
Fernandes 

683 14/12/1918 Suburbio 13720 10410 
Miguel 

Leandro 
(300) 

Rua B 
(50) 

Diversas 
posses 

(360+40) 

Av. 8 e 
diversos 
(14+30) 

Transf. a 
Horacio 

Coutinho de 
Carvalho por 
200 mil réis 

19/09/1919 68 

 
João Freire 

Ribeiro 
693 29/11/1919 Suburbio 73981,5 23100 

Terreno 
devoluto 

(660) 

Morro 
Branco 
(110) 

Terreno 
devoluto 

(673) 

Avenida n° 
14 (110) 

Transf por 10 
contso a Antonio 
Ciprião da Silva 

28/11/1941 69 

 
José 

Francisco 
Alves 

1927 20/01/1920 Cid. Alta 
22079,6

0 
10636 

Trav. 
Pedro 

Americo 
(79) 

Estrada 
de Ferro 
(168,34) 

Carlos 
Policarp

o 
(197,80) 

R 
Jaguarary 
e 1 posse 
(153,50) 

Desmembrada 
nas cartas 2491 

e 2492 
30/06/1927 70 
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TABELA 02 - TERRENOS ACIMA DE 1 HECTARE EM NATAL (1914-1923)             PÁGINA 05 

Nº  Foreiro 
Nº da 
Carta Ano Bairro 

Área do 
terreno 

Foro 
pago 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 

Limite 
Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 
Data da 

alienação 
Código no 

Mapa 

 

Herd. de 
Maria 

Catarina 
Alves 

1928 20/01/1920 Cid. Alta 
22079,6

0 
9714 

Terreno 
de 

Carlos 
Policarp

o 
(197,80) 

Estrada 
de S. 
José 
(99) 

Manoel 
Eugenio 

(247) 

R 
Jaguarari e 

outras 
posses 

(31,50 + 
73,80 + 
85.50 * 
13,40 + 
59,40) 

Transf. Por 2 
contos a 
Napoleão 
Bezerra 

08/02/1927 71 

 
Napoleão 
Bezerra 

1928 20/01/1920 Cid. Alta 
22079,6

0 
9714 

Terreno 
de 

Carlos 
Policarp

o 
(197,80) 

Estrada 
de S. 
José 
(99) 

Manoel 
Eugenio 

(247) 

R 
Jaguarari e 

outras 
posse 

(31,50 + 
73,80 + 
85.50 * 
13,40 + 
59,40)) 

Transf. junto 
com a carta 749 
a Ana Olindina 

de Medeiros por 
35 contos de réis 

04/11/1927 71 

 
João 

Gualberto 
314 22/06/1920 Suburbio 83700 18000 

Av. 17 
(300) 

Av. 15 
(270) 

Av. 18 
(300) 

Hermes da 
Fonsec 
(270) 

Transf a José 
Palatinik por 300 

mil réis 
04/04/1928 72 

 
José 

Palatinik 
814 22/06/1920 Suburbio 83700 18000 

Av. 19 
(300) 

Av. 13 
(270) 

Av. 18 
(300) 

Av. 
Hermes da 
Fonseca 

(270) 

Desm. nas 
cartas 4198 e 

4199 
01/06/1951 73 

 
Pedroza 
Tinoco & 

Cia. 

1967 13/07/1920 Cid. Alta 10668 6149 

Jacyra, 
José da 
Penha 

de 
Vasconc

elos e 
Henrique 
Castricia
no (141 
+ 72,50) 

Av. 
Olinto 
Meira 

(56,70) 

Diocese 
de Natal 

e 
Francisc
o Xavier 
(174 + 
59,75) 

R Cel. 
Estevam 
(34,20) 

Transf. conforme 
alvará de 

partilha por 
herança aos 

menores João 
Tinoco Filho, 
José Natal 

Tinoco e outros. 

26/02/1921 21 e 36 

 
João 

Tinoco 
Filho et al. 

1967 13/07/1920 Cid. Alta 10668 6149 

Jacyra, 
José da 
Penha 

de 
Vasconc

elos e 
Henrique 
Castricia
no (141 
+ 72.50) 

Av. 
Olinto 
Meira 

(56,70) 

Diocese 
de Natal 

e 
Francisc
o Xavier 
(174 + 
59.75) 

R Cel. 
Estevam 
(34,20) 

Desm. nas 
cartas 2837 e 

2838 
18/07/1932 21 e 36 

 
Waldemar 

Wraad 
751 25/02/1921 Suburbio 38000 11700 

Rua 7 
(200) 

Napoleã
o Manso 

(190) 

Rua 8 
(190) 

Rua 5 
(200) 

Transf. a 
Thomaz da 

Costa Filho por 
80 mil réis 

23/01/1925 74 

 
Manoel 
Duarte 

Machado 

724 22/04/1921 Suburbio 344050 43700 
Terrenos 
devoluto
s (1100) 

Manso 
(320) 

Lopez 
Barreto 
(1199) 

Avenida n° 
14 (300) 

Ficou sem efeito 
pelo ato da 

Intendentica de 
01/06/1923 

 75 

 A. Lima 725 17/05/1921 Suburbio 73221 21660 

Alexandr
ino  de 
Alencar 
(225,00 

m) 

Morais 
(307) 

Jacinto 
Brandão 

(300) 

Avenida 14 
(497) 

Substituída pela 
carta n° 2288 

12/08/1940 76 

 
Claudio 
Duarte 

Machado 

765 15/06/1921 Suburbio 90000 18000 
Rua 6 
(300) 

Av. 
Hermes 

da 
Fonseca 

(300) 

Av. 15 
(300) 

Coronel 
Raimundo 

(300) 

Transf. por 
herança a 

Carolina de 
Vasconcelos 

Machado 

31/12/1928 77 

 
Francisco 
Gorgonio 

da Nóbrega 

738 28/10/1921 Suburbio 17777 8193 
Av. n° 1 

(130) 

O 
requeren
te (143) 

Av. n° 2 
(166) 

 

Avenida 
Amaro 
Barreto 

(107,00 m) 

- - 78 

 
Francisco 
Bezerra 

Cavalcante 

768 27/06/1921 Suburbio 12041 30052 
Francisc
o de Tal 

(62) 

Mario 
Pinheiro 

(120) 

Rua 
Jaguarar
y (107) 

Rua n° 3 
(165) 

Transf. a Cecilia 
de Paula por 460 

mil réis 
27/06/1921 79 

 

Ignez 
Augusta 

Paes 
Barreto 

710 

17/02/1922 
(Em subst.. 
à carta de 

1901) 

Ribeira 14400 36000 
As 

dunas 
(120) 

Terreno 
devoluto 

(120) 

Abel 
Barreto 
(120) 

Terreno 
devoluto 

(120) 

Transf. a Alfredo 
Guilherme da 

Silva por 
200$000. Transf. 

a Abel Duvino 
Paes Barreto por 

300$000. 
Retificada por 

cordeamento em 
07/06/1922 

14/02/1922 
e 

12/05/1922, 
respectivam

ente 

Não 
localizado 

 Leon Josuá 784 25/02/1922 Suburbio 25851 22620 
Diversas 
posses 

Rua n° 3 
Rua 

Jaguarar
y 

Rua n° 4 - - 80 

 
Maria das 

Dores 
Barboza 

754 04/04/1922 Suburbio 
507944,

44 
3899 

Avenida 
Silvio 
Pélico 

(775,70 
m) 

Amaro 
Barreto 

(1085,70 
m) 

Roberto 
Wance 
(160) 

Estrada de 
ferro (185 
+ 1375) 

Desmembrada 
na carta 1260 

28/11/1928 81 
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TABELA 02 - TERRENOS ACIMA DE 1 HECTARE EM NATAL (1914-1923)             PÁGINA 06 

Nº  Foreiro 
Nº da 
Carta Ano Bairro 

Área do 
terreno 

Foro 
pago 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 

Limite 
Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 
Data da 

alienação 
Código no 

Mapa 

 
Maria das 

Dores 
Barboza 

755 04/04/1922 Suburbio 
15771,2

5 
8107 

Gorgoni
o da 

Nóbrega 
(60,50) 

Estrada 
de Ferro 

(185) 

Roberto 
Wance 
(110) 

Terreno da 
Marinha 

(185) 

Mesma 
numeração de 
carta na Ciid. 

Nova 

 82 

 
Gorgonio 

da Nóbrega 
Filho 

757 11/04/1922 Suburbio 
45438,7

5 
6438 

Terreno 
da 

escola 
de 

Marinhei
ros 

(60,50) 

Terreno 
de 

Marinha 
(315) 

Mª das 
Dores 

Barboza 
(223) 

Estrada de 
Ferro (315) 

- - 83 

 
Antonio 

Emerencian
o China 

2080 
28/04/1922 
(Carta c/ nº 
repetido) 

Cid. Alta 
10252,9

3 
1264 

Antonio 
de A. 
Costa 
(162) 

João 
Paulino 
Mariano 
(103,30) 

R 
Fonseca 
e Silva 

(45,55 + 
8,35) 

Av. Silvio 
Pelico 
(151) 

Transf. a Cussy 
d’Almeida por 1 

conto. 
Corresponde à 
área ocupada 

pela carta 1654 

28/04/1922 46 

 
Cussy 

d’Almeida 
2080 28/04/1922 Cid. Alta 

10252,9
3 

1264 

Antonio 
de A. 
Costa 
(162) 

João 
Paulino 
Mariano 
(103,30) 

R 
Fonseca 
e Silva 

(45,55 + 
8,35) 

Av. Silvio 
Pelico 
(151) 

Desm. nas 
cartas 2183 e 

2184 
19/07/1922 46 

 
Dr. Odilon 

Gomes 
Filho 

766 20/06/1922 Suburbio 
28012,5

0 
10275 

Rua n° 
14 (atual 
Borbore
ma) 110 

Rua A 
(Bernard
Vieira) 

165 

Avenida 
15 (160) 

Rua 
Coronel 
Estevam 

(250,00 m) 

Desmembrada 
nas cartas n° 
3101, 3102, 
3103 e 3104 

03/09/1956 84 

 

Aristides 
Raymundo 
Pereira de 

Britto 

775 02/08/1922 Suburbio 24750 20100 
Rua n° 8 

(250) 
Rua n° 5 

(100) 
Diversos 

(200) 
Avenida 15 

(120) 
- - 85 

 
José 

Palatinik 
777 28/08/1922 Suburbio 45000 9000 

Avenida 
16 (300) 

Av. 
Hermes 

da 
Fonseca 

(150) 

Nisson 
Mandel 
(300) 

Av. 
Coronel 

Romualdo 
(150) 

Reunida à carta 
778, formando a 

carta 3961 
05/10/1949 86 

 
Nisson 
Mandel 

778 28/08/1922 Suburbio 45000 9000 
José 

Palatinik 
(300) 

Av. 
Hermes 

da 
Fonseca 

(150) 

Av. 17 
(300) 

Av. 
Coronel 

Romualdo 
(150) 

Reunida à carta 
778, formando a 

carta 3961 
05/10/1949 87 

 
Augusto 
Coêlho 

788 27/12/1922 Suburbio 16500 15275 
Rua A 
(175) 

Rua n° 
14 (100) 

Rua n° 7 
(120) 

Avenida n° 
15 (120) 

Transf.a Gentil 
de Almeida por 

Cr$15.000 
23/04/1946 88 

 
Francisco 

Solon 
755 19/01/1923 

Cid. 
Nova 

45550 12554 
Av. 

Floriano 
Peixoto 

R. 
Alberto 

Maranhã
o 

R. 
Guaratu

ba 

R. Dr. 
Manoel 
Dantas 

Desmembrada em duas cartas 
769 e 770 em 19/05/1923. 

Devolvido o resto do terreno à 
Prefeitura para aforamento à 
Soceiadade de Assistência 
Hospitalar em 22/07/1930 

89 

 
Maria das 

Dores 
Barboza 

1301 09/02/1923 Suburbio 21725 4774 
Rua D. 
(240) 

Rua 
Amaro 
Barreto 
(100,00 

m) 

Nelson 
N. de 
Faria 

(194,50) 

Manoel 
Adelino 

dos Santos 
(100) 

Transf. a 
Francisco 

Gorgonio da 
Nobrega por 
10:000$000 
junto com as 
cartas 1303, 
1304, 1305, 
1306 e 1307 

25/02/1929 81 

 
Cussy 

d’Almeida 
2184 

04/06/1923 
(Desm. da 
carta 2080) 

Cid. Alta 9937,92 49689 
Diversos 

(117) 
- 

João 
Paulino 
Floriano 
(103,30) 

Av. Silvio 
Pelico 
(137) 

Transf. ao Gov. 
do RN por 

escritura publica 
por 6 contos em 

16/11/1923 

17/12/1925 
46 
 

 
Gov. do 
Estado 

2184 
04/06/1923 
(Desm. da 
carta 2080) 

Cid. Alta 9937,92 49689 
Diversos 

(117) 
- 

João 
Paulino 
Floriano 
(103,30) 

Av. Silvio 
Pelico 
(137) 

Subst. pela carta 
2945 

07/02/1935 
46 
 

 

Elpidio 
Estelita 
Manso 
Maciel 

2194 
11/08/1923 Cid. Alta 

33889,3
8 

13418 
O 

Bispado 
(108,60) 

Av. 
Olinto 
Meira 

(301,50) 

Av. 
Alexandr
ino(53+4

,85) 

Diversos 
(254,20) 

Desm.nas cartas 
2140 e 2141 

10/01/1921 
44 
 

 
Osvaldo 

Pereira da 
Silva 

787 16/10/1923 
Cid. 
Nova 

20000 4500 

Rua 
Revisão, 

antiga 
11 (100) 

Av. 
Afonso 
Pena 
(200) 

 

O 
requeren
te (100) 

O 
requerente 

(200) 

Transf. a Fausto 
Faustino do 

Amaral por 500 
mil réis 

17/08/1927 90 

 
Fausto 

Faustino do 
Amaral 

788 16/10/1923 
Cid. 
Nova 

61110 9285 

Rua 
Revisão, 

antiga 
11 (170) 

Av. 
Afonso 
Pena 

(200 + 
229) 

 

Av. 
Alexandr
ino (170) 

Antiga Av. 
12 (429) 

Subst. pela carta 
4294 

- 91 

 
Francisco 
Cascudo 

795 25/11/1923 
Cid. 
Nova 

11520 20760 
Diversos 

(120) 

Av. 
Afonso 

Pena (96 
m) 

Rua 
Apodi 
(120) 

Av. 
Rodrigues 
Alves (96 

m) 

Desm. nas 
cartas 887, 888 

e 889 
23/03/1927 10 

 
Roberto 
Wance 

619 27/12/1923 Suburbio 
12144,3

7 
24258 

Campos 
T. 

Nóbrega 

Estrada 
de Ferro 
Central 

Indústria 
Reunida

s de 
Natal 

Terreno de 
Marinha 

- - 
Não 

localizado 

 
74 Cartas 
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TABELA 03 - TERRENOS ACIMA DE 1 HECTARE EM NATAL (1924-1930)             PÁGINA 01 
 

Nº  Foreiro Nº da 
Carta 

Ano 
Bairr

o 

Área 
do 

terren
o 

Foro 
pago 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 

Limite 
Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 

Data 
da 

aliena
ção 

Códi
go 
no 

Mapa 

 

Elpidio 
Estelita 
Manso 
Maciel 

2240 
15/12/1924 
(Desm. da 
carta 2194) 

Cid. 
Alta 

29110,
03 

11644 

Elpidio 
Manso 
Maciel 
(103) 

Diversos 
(230,50) 

O 
requeren

te (79) 

Elpidio 
Manso 
Maicel 

(206,30) 

Desm. nas cartas 
2249, 2250, 2251 e 

2252 

08/02/
1924 

44 

 

Elpidio 
Estelita 
Manso 
Maciel 

2252 08/02/1924 
Cid. 
Alta 

25628 10250 
Antonio 
Manso 
(350) 

O Bispado 
(150) 

Av. 
Olinto 
Meira 
(350) 

Manoel 
Inacio e 
outros 
(54+8) 

Desm. em duas 
cartas. Não 

especificadas 

26/04/
1924 

93 

 

Sociedade 
Anônima 
Wharton 
Pedroza 

955 15/01/1925 
Subur

bio 
44.501

,50 
s/f 

Terreno da 
Marinha e 
de Roberto 

Wance 
(40+40+50
+99+48+12

4) 

Estrada de 
Ferro 

Central 
(388) 

Terreno 
da 

Marinha 
(46+42+
120+32+
62+53+1
2+12+36

) 

 
Desm. nas cartas 
5457 e 5458 

12/09/
1955 

113 

 
Theopilo 

Christiano 
M. Brandão 

846 01/04/1925 
Cid. 
Nova 

14546,
90 

14546 

R. Santos 
Reis 

(113,20) e 
João 

Galvão 
(70) 

Av. 
Atlantica 
(58,50) e 

Alina 
Brandão 

(20) 

Alina 
Brandão 
(5,30), 
Tacito 

Brandão 
(33,75), 
Arthur 
Moura 
(130) 

R. 
Coronel 
Joaquim 
Manoel 

(136,30), 
A. Moura 
(91,55), 
Tacito 

Brandão 
(44,60) 

 
Desm. nas cartas 
923 e 925 

27/12/
1928 

08 

 

Elpidio 
Estelita 
Manso 
Maciel 

2312 16/04/1924 
Cid. 
Alta 

25138 10251 

Diversos 
(68,56 + 
110,10 + 

76,20) 

Bispado 
(86) 

Av. 
Olinto 
Meira 
(284) 

Av. 
Alexandr

ino 
(46,30) 

Desm. nas cartas 
2392-2393 

11/05/
1925 

34 e 
44 

 
Elpidio 
Estelita 
Manso 

2392 
11/05/1925 
(Desm. da 
carta 2312) 

Cid. 
Alta 

24633,
20 

9200 
Diocese de 
Natal (89) 

Av. Olinto 
Meira (285) 

Diversos 
(108,70) 

Diversos 
(294,90) 

Transf. a Ismael 
Pereira da Silva por 

1 conto. Elevada 
por notificação da 
escritura para o 

valor de 2 contos 
(28/01/1946) 

11/05/
1925 

32 

 
Mario 

Eugênio 
Lira 

1037 09/06/1926 
Subur

bio 
92625 - 

Av. 17 
(325 m) 

Av. Hermes 
(285 m) 

Av. 16 
(325 m) 

Av. 
Romuald
o Galvão 
(285 m) 

Desmembrada nas 
cartas 4372, 4373 

e 4374 do Suburbio 
Lagoa Nova 

13/05/
1952 

86-87 

 
Solan 

Galvão 
1039 10/06/1926 

Subur
bio 

59125 18000 
Avenida 15 

(220 m) 

Av. 
Prudente 

de Moraes 
(275 m) 

Av. 16 
(210 m) 

Estrada 
de S. 
José 

(275 m) 

Subst. Pela carta 
1684 

17/05/
1935 

94 

 
Nelson 

Newton de 
Farias 

1096 10/02/1927 
Subur

bio 
19229,

26 
840 

Limites e dimensões em planta anexa à carta (Não 
localizada) 

 

Transf. a Manoel 
Roza por 
1:300$000. Desm. 
Em 1928 

12/02/
1927 

Não 
localiz
ado 

 
Napoleão 
C. Pinto 

1098 17/02/1927 
Subur

bio 
10950 22000 Rua 4 (73) 

João 
Salomão 

(150) 

Terreno 
devoluto 

(73) 

Edgar 
Carrilho 

(150) 
Desmembrada  

31/06/
1940 

95 

 
Miguel 
Gomes 

Alcântara 

1102 04/03/1927 
Subur

bio 
15568,

75 
31140 

Av. 15 (62 
m) 

Governo do 
Estado 
(265) 

Avenida 
16 

(55,50) 

Rua 28 
(265) 

Transf. por herança 
aos herdeiros 

15/01/
1941 

96 

 
Estado do 
Rio Grande 

do Norte 

931 08/03/1927 
Cid. 
Nova 

15288 30576 
Rua 

Jundiaí 
(98) 

Av. Hermes 
(156) 

Rua 
Apodi 
(98) 

Av. 
Afonso 
Pena 
(156) 

Transf. por 3 
contos de réis a 

Francisco 
Pignataro.  

11/03/
1929 

06 

 
Francisco 
Pignataro 

931 08/03/1927 
Cid. 
Nova 

15288 30576 
Rua 

Jundiaí 
(98) 

Av. Hermes 
(156) 

Rua 
Apodi 
(98) 

Av. 
Afonso 
Pena 
(156) 

Transf. por 3 
contos de réis a 
Cícero Aranha 

Desm. em 
16/12/1929 

12/03/
1929 

06 

 
Mizael 
Ozario 

1105 25/03/1927 
Subur

bio 
88000 

17600
0 

Av. 16 
(325 m) 

Estrada de 
S. José 
(275) 

Av. 17 
(315) 

R. 
Jaguarar
y (275) 

Desm. nas cartas 
3451 e 3452 

17/12/
1946 

Não 
localiz
ado 
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TABELA 03 - TERRENOS ACIMA DE 1 HECTARE EM NATAL (1924-1930)             PÁGINA 02 
 

Nº  Foreiro 
Nº da 
Carta 

Ano 
Bairr

o 

Área 
do 

terren
o 

Foro 
pago 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 

Limite 
Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 
Data da 
alienaçã

o 

Códi
go 
no 

Mapa 

 
Nehernios 

Pegado 
1107 28/03/1927 

Subur
bio 

29497,
50 

58995 
Avenida 15 

(120 m) 

Joaquim 
Mendes 

(271) 

Avenida 
15 

(98,50) 

Rua 32 
(270) 

Desmembrada 
nas cartas 5067 
e 5125 

01/11/19
54 

97 

 
Raimundo 

Coelho 
1117 16/04/1927 

Subur
bio 

15000 300 
Rua 8 
(100) 

Terreno 
Devoluto 

(150) 

Terreno 
Devoluto 

(100) 

Rua 5 
(150) 

Transf. a Manoel 
Pereira Roza por 
500$000 

17/03/19
30 

98 

 
Neif. H. 
Chalita 

1121 23/04/1927 
Subur

bio 
25168,

70 
50337 

Rua C. 
Estevam 

(206,00 m) 

Rua 3 
(121,50 m) 

Rua A 
(208,30) 

Rua 4 
(121,50) 

Transf. ao Gov. 
da União 

 99 

 
Neif. H. 
Chalita 

1122 23/04/1927 
Subur

bio 
21399 42799 

Rua A 
(208,60 m) 

Rua 3 (103) 
Rua 7 
(211) 

Rua 4 
(102) 

Transf. ao Gov. 
da União 

 100 

 
Ismael 

Pereira da 
Silva 

1101 21/03/1927 
Subur

bio 
24500 49000 

Av. 16 
(140 ou 
Antonio 
Basilio) 

Rua 29 
(175 m) 

Herdeiro
s de 

Pedro 
Rufino 
(140 m) 

R. 28 
(175 m / 

Av. 
Adolfo 
Gordo) 

  101 

 
Luiz de 
Castro 
Cortez 

1133 03/02/1927 
Subur

bio 
17802 35604 

Manoel C. 
Leite (98) 

Joaquim 
Mendes 

(169) 

Avenida 
16 (110) 

Rua 33 
(175,50) 

Transf. a 
Eduardo Lyra 

por 300 mil réis 

17/10/19
27 

102 

 

Tenente 
Julio 

Gomes de 
Oliveira 

1314 
 

16/01/1928 
Subur

bio 
22925 22920 

Diversos 
(175) 

João 
Ferreira 
Diversos 

(131) 

Miguel 
Merico e 

João 
Ferreira 

(175) 

Rua 
Quatro 
(131) 

  
Não 

localiz
ado 

 
José 

Florencio 
Tavares 

1209 09/05/1928 
Subur

bio 
65667

0 
32838 

Terreno de 
Marinha 
(1404) 

Perceval 
Caldas e 
Herdeiros 
de João 

Batista de 
Andrade 

(886) 

Linha 
Telegráfi
ca (990) 

Avenida 
23 (582) 

Transf. por 
herança aos 

filhos 

28/12/19
44 

Não 
localiz
ado 

 

Herdeiros 
de João 

Batista de 
Andrade, 
Maria e 
Susa 

Batista de 
Andrade 

1210 
10/05/1928 
 

Subur
bio 

18855
5 

9427 
Perceval 
Caldas 
(458) 

Olavo 
Lamartini 

(480) 

Linha 
Telegráfi
ca (419) 

José C. 
Tavares 

(480) 

Desapropriada 
pela Prefeitura 
por utilidade 

pública 

25/04/19
39 

Não 
localiz
ado 

 
Nelson 

Newton de 
Farias 

1260 28/11/1928 
Subur

bio 
72712,

50 
11879 

Limites e dimensões em planta anexa à carta (Não 
localizada) 

 

Desembrada nas 
cartas 1320 e 

1321 

Prov. 
1928 

Não 
localiz
ado 

 
Herd. de Dr. 

Manoel 
Dantas 

927 26/12/1928 
Cid. 
Nova 

14808,
20 

25173 

Rua Dr 
Manoel 
Dantas 
(65,60) 

Herd. do 
Dr. Manoel 

Dantas 
(146) 

Praça 
Pedro 
Velho 
(78) 

Dr. 
Antonio 

José 
Mello 

(161,50) 

Desm. nas 
cartas 1184 a 

1185 

24/04/19
35 

114 

 
Maria das 

Dores 
Barboza 

1292 
24/01/1929 
(Desm. da 
carta 754) 

Subur
bio 

15000 5140 
Av. Silvio 

Pélico (100 
m) 

Nelson M. 
de Farias 

(150) 

D. Maria 
das 

Dores 
(100) 

Maria 
das 

Dores 
(150 m) 

Transf. por 
20:000$000 a 

Manoel Adelino 
dos Santos 

24/01/19
29 

81 

 
Maria das 

Dores 
Barboza 

1293 24/01/1929 
Subur

bio 
13561

5 
26749 

Av. Silvio 
Pélico e 

Elias 
Dantas 
(100 m) 

Nelson M. 
de Farias 
(365 m) 

Rua 
Amaro 
Barreto 
(500,00 

m) 

Estrada 
de Ferro 
de Great 
Western 

(569) 

Desmembrada 
nas cartasn° 
1302 a 1307 

15/02/19
29 

81 
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TABELA 03 - TERRENOS ACIMA DE 1 HECTARE EM NATAL (1924-1930)             PÁGINA 03 
 

Nº  Foreiro 
Nº da 
Carta 

Ano 
Bairr

o 

Área 
do 

terren
o 

Foro 
pago 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 

Limite 
Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 
Data da 
alienaçã

o 

Códi
go 
no 

Mapa 

 
Maria das 

Dores 
1302 09/02/1929 

Subur
bio 

15000 3500 
Rua E (150 

m) 
Rua 

G.(100) 

Manoel 
Adelino 

dos 
Santos 
(150) 

Av. 
Silvio 
Pélico 
(100) 

Transf. 
juntamente com 
as cartas 1301, 

1303, 1304, 
1305, 1306 e 

1307 a 
Francisco 

Gorgonio da 
Nobrega por 10 

contos 

26/02/19
29 

81 

 
Maria das 

Dores 
1303 09/02/1929 

Subur
bio 

10000 2500 
Rua E 
(100) 

Rua F 
(100) 

Rua D 
(100) 

Rua G 
(100) 

Idem acima 
Desmembrada 
junto com as 
cartas 1301, 
1304 e 1307 

18/09/19
30 

81 

 
Maria das 

Dores 
1304 09/02/1929 

Subur
bio 

13150 2893 
Rua E 
(100) 

Rua Amaro 
Barreto 

(115,00 m) 

Rua D 
(100) 

Rua 
(100) F 

Idem acima 
Desmembrada 
junto com as 
cartas 1301, 
1303, 1305 e 

1307 nas cartas 
1410 e 1424 

Não 
consta. 
Prov. 
data 

acima 

81 

 
Maria das 

Dôres 
1305 09/02/1929 

Subur
bio 

20805 4777 
Av. Silvio 

Pélico (145 
m) 

Rua F 
(150) 

Rua G 
(132) 

Estrada 
de Ferro 

(140) 
Idem acima  81 

 
Maria das 

Dôres 
1306 09/02/1929 

Subur
bio 

10767,
50 

2668 
Rua G. 

(129 m)  
Rua E 
(100) 

Rua F. 
(90) 

Estrada 
de Ferro 

(100) 
Idem acima  81 

 
Maria das 

Dôres 
1307 09/02/1929 

Subur
bio 

23711,
50 

5616 Rua F (90) 
Rua E 
(160) 

Rua 
Amaro 
Barreto 
(221,00 

m) 

Estrada 
de Ferro 

(270) 
Idem  acima  81 

 
Francisco 
Gorgonio 

da Nóbrega 

1312 20/02/1929 
Subur

bio 
15759,

10 
Cr$ 
7,00 

Rua Amaro 
Barreto 
(90,9 m) 

Av. Dois 
(149,70) 

Henrique 
Pereira 
Macêdo 
(32,20 + 
105,30) 

Rua Um 
(93,50 e 
Henrique 

P. 
Macedo 
c/ 36) 

Desmembrada 
nas cartas nº 

1373 a 76 

28/09/19
29 

78 

 

Herdeiros 
de Fabrício 

Gomes 
Pedroza 

1322 28/02/1929 
Subur

bio 
23236,

20 
26535 

Limites: constam na planta junto à carta (Não 
localizada). Em substituição da carta 414  

 

Transferida a 
Tenente Juvino 
Lopes da Silva 
por Cr$ 4.000 

22/01/19
41 

Não 
localiz
ado 

 
Nelson 

Nilton de 
Faria 

1321 07/03/1929 
Subur

bio 
72432,

50 
Cr$ 

11,00 

 
Limites: constam na planta junto à carta (Não 
localizada). Desmembrada da carta 1260 em 

20/03/1929 
 

Desembrada nas 
cartas 1331 e 

1332 

09/04/19
29 

Não 
localiz
ado 

 
Dr. Epitacio 

Lira 
1325 04/04/1929 

Subur
bio 

41250 82500 

Av. 
Antonio 
Basilio 
(300) 

Jaguarari 
(137,50) 

Terreno 
devoluto 

(300) 

Rua 
Tororó 

(137,50) 

Transf. por 
permuta junto 
com a carta 

1133 por Cr$ 
3000 a Maria 

Eugenia 
Santiago, Maria 
Emerenciano 
Falcão e João 

Falcão de 
Oliveira 

14/06/19
37 

103 

 
Nelson 

Nilton de 
Faria 

1331 09/04/1929 
Subur

bio 
19509 

Cr$ 
3,00 

Av. Silvio 
Pelico (70) 

Nelson 
Nilton de 
Faria (90) 

Nelson 
Nilton de 

Faria 
(248,70) 

Manoel 
Adelino 

e 
Francisc

o 
Jorgino 
(301) 

Transf. por Cr$ 
1000 a Pedro e 
Abrahão Diele 

17/10/19
29 

81 

 
Nelson 

Nilton de 
Faria 

1332 09/04/1929 
Subur

bio 
52923,

50 
Cr$ 
8,00 

Limites: constam na planta junto a carta. Não 
localizada). 

Desmembrada 
nas cartas 2645 

e 2646 

22/01/19
30 

Não 
localiz
ado 
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Nº  Foreiro 
Nº da 
Carta 

Ano 
Bairr

o 

Área 
do 

terren
o 

Foro 
pago 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 

Limite 
Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 
Data da 
alienaçã

o 

Códi
go 
no 

Mapa 

 

General 
Felizardo 

Toscano de 
Brito 

1368 16/04/1929 
Subur

bio 
23609,

28 
16660 

Limites: constam na planta junto a carta. Não 
localizada). 

Desmembrada 
na carta 1380 

10/10/19
29 

Não 
localiz
ado 

 

Herdeiros 
de Joaquim 
Andrade de 

Araújo 

1349 17/06/1929 
Subur

bio 
21174 900 

Rua A 
(183,80) 

Rua Dois 
(136) 

Rua 
Sete 
(166) 

Rua 
Três 
(103) 

Desm.da carta 
175 

(02/07/1929). 
Depois 

desmembrada 
nas cartas 2645 

e 2646 

22/01/19
30 

104 

 
Nelson 

Newton de 
Faria 

1361 09/07/1929 
Subur

bio 
48839,

08 
Cr$ 
8,00 

Limites: constam na planta junto a carta. Não 
localizada).Desmembrada da carta 1332 

Transf. a Diele & 
Irmão por Cr$ 
2000. Depois 

desm. nas cartas 
1542 e 1544 
(26/01/1932) 

22/08/19
30 

Não 
localiz
ado 

 
Raimundo 
Fernandes 

Gurgel 

1288 09/09/1927 
Subur

bio 
17484 34968 

Limites: constam na planta junto a carta. Não 
localizada). 

Desm. 
juntamente com 
a carta 1128 e 

1140 nas cartas 
1657 e 1658 

Sem 
data 

Não 
localiz
ado 

 
Francisco 
Gorgonio 

da Nóbrega 

1376 26/09/1929 
Subur

bio 
15075,

60 
Cr$ 
3,50 

Limites: constam na planta junto a carta. Não 
localizada). Desmembrada da carta 1312 

Desm. nas 
cartas 2679 e 

2684 

03/12/19
30 

Não 
localiz
ado 

 
Ubaldina 
Torres 

1377 02/10/1929 
Subur

bio 
12303 24606 

Rua 3 (65 
m) 

João 
Namorado,
Herdeiros 

de Dr. 
Guilherme 

Lins 
(196,50) 

Rua 4 
(68) 

 
 
 
 

Manoel 
Matias 
(187,50) 

Subst. Pela carta 
8581 

31/07/19
56 

105 

 
Claudemiro 
Alves Dias 

Gomes 

1393 06/12/1929 
Subur

bio 
90000 

Cr$ 
180 

Av. 19 
(300) 

Av. 13 
(300) 

Av. 20 
(300) 

Av. 
Hermes 

da 
Fonseca 

(300) 

Transf. a 
Clemente de 

Carvalho e Silva 
por Cr$ 500,00 

21/09/19
36 

106 

 
Hermes de 

Oliveira 
Mendes 

961 18/12/1929 
Cid. 
Nova 

25261,
80 

10000 

Rua Ceará 
Mirim 

(54,65 + 
39,75) 

Av. Hermes 
da Fonseca 

(244,30) 

Hermes 
Mendes 
(92,80) 

Av. Af. 
Pena 

(290,40)/ 
Capitulin
o Moura 
(43,40) 

Desm. nas 
cartas 1687, 
1688 e 1689 

05/09/19
38 

107 

 
Dr. Cícero 

Aranha 
970 

10/01/1930 
(Desm. da 
carta 931) 

Cid. 
Nova 

11466 20000 
Rua 

Jundiay 
(98) 

Av. Hermes 
(78) 

Terreno 
desmem

brado 
(149) e 

Rua 
Apodi 
(79) 

Av. 
Afonso 
Pena 
(156) 

Desm. nas 
cartas 1120 e 

1121 
 06 

 
Eduardo C. 

Guerra 
(Green?) 

968 
20/01/1930 
(Desm. da 
carta 762) 

Cid. 
Nova 

18926,
60 

2800 

Av. 
Atlantica 

(46,40) G. 
do Estado 
(43) e T. 

desmembr
ado 

(38,70) 

Rua Santos 
Reis (120) 

Gov. do 
Estado 
(47,60) 

R. 
Joaquim 
Manoel 
(115) 

Fernand
o 

Pedrosa 
(152,60) 

Transf. por 
herança a D. 

Lydia M. Gren 

03/04/19
44 

08 

 
Lydia M. 

Gren 
968 20/01/1930 

Cid. 
Nova 

18926,
60 

2800 

Av. 
Atlantica 

(46,40) G. 
do Estado 
(43) e T. 

desmembr
ado 

(38,70) 

Rua Santos 
Reis (120) 

Gov. do 
Estado 
(47,60) 

R. 
Joaquim 
Manoel 
(115) 

Fernand
o 

Pedrosa 
(152,60) 

Transf. Cr$ 
99000 ao 

Governo dos 
EUA (Aparecem 
as duas datas ao 

lado) 

03/04/19
44  

18/04/19
77 

08 

 
Theophilo 
C. Moreira 
Brandão 

972 06/02/1930 
Cid. 
Nova 

50614 11000 

Herdeiro 
de Antonio 

Ferreira 
Pinto (249) 

Av. 
Atlantica 
(201) e 

Intendencia 
Municipal 

(46) 

Hilda de 
Almeida 
(328,40), 

Int. 
Municipa
l (15,20) 

e R. 
Areia 
Preta 

(46,80) 

Av. 
Hermes 
(130,80) 
e R. J. 
Manoel 
(33,80) 

Desm. nas 
cartas 982 e 984 

14/05/19
30 

108 

 
Aleides 
Rauff 

1398 15/03/1930 
Subur

bio 
90000 180 

Av. 18 
(300) 

Av. 13 
(300) 

Av. 19 
(300) 

Av. 
Hermes 

da 
Fonseca 

(300) 

Transf. por Cr$ 
3000 a Renato 

Wanderlei 

02/01/19
30 

73 
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Nº  Foreiro 
Nº da 
Carta 

Ano 
Bairr

o 

Área 
do 

terren
o 

Foro 
pago 

Limite 
Norte 

Limite 
Leste 
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Sul 

Limite 
Oeste 

Alienações 
Data da 
alienaçã

o 

Códi
go 
no 

Mapa 

 
Joaquim 
Manoel T. 
de Moura 

982 07/05/1930 
Subur

bio 
40436 5103 

Dr. Varela 
Santiago e 
de H. Vilar 
(280 + 80) 

Terrenos 
municipais 

(120) 

Joaquim 
Manoel 

de 
Moura 

(420,40) 

Av. 
Hermes 

e D 
Horáclio 
Vilar (50) 

Transf. Hordeio 
Palatinik por Cr$ 

2000 

02/05/19
30 

Não 
localiz
ado 

 
Joaquim 
Manoel T. 
de Moura 

983 07/05/1930 
Subur

bio 
31912 4043 

H. Palatiik 
(237,39) 

Terrenos 
municipais 

(200) 

Ernani 
Moura 

(374,60) 

Av. 
Hermes, 
Ernani 

Moura e 
Maria A. 
(24,76 + 
50 + 25) 

Subst. Pela carta 
1115 

08/08/19
33 

Não 
localiz
ado 

 
Theophilo 
C. Moreira 
Brandão 

984 
12/05/1930 
(Desm. da 
carta 972) 

Cid. 
Nova 

49714 9500 

Herdeiros 
de Antonio 

F. Pinto 
(249) 

Av. 
Atlantica 
(171) e 

Intendencia 
Municipal 

(46) 

Hilda 
Almeida 
(328,40),   

Int. 
Municipa
l (15,20) 

Av. 
Hermes 
(130,80), 

R. J. 
Manoel 
(33,80) 

Desmembrada 
nas cartas 1045, 

1047 e 1048 

05/10/19
32 

109 

 
José Viana 

da Silva 
1402 28/05/1930 

Subur
bio 

25000 
Cr$ 

50,00 
Av. 17 
(100) 

Av. 
Romualdo 

Galvão 
(250 m) 

Terreno 
devoluto 

(100) 

Terreno 
devoluto 

(250) 

Desmembrada 
nas cartas 9964 

e 9965 

10/01/19
63 

110 

 
Carlos 
Alberto 
Meyer 

1403 21/05/1930 
Subur

bio 
92400 

18480
0 

Terreno 
municipal 
(330 m) 

Av. Hermes 
(280) 

Terreno 
municipa
l (330 m) 

Av. 
Romuald
o Galvão 

(280) 

Transf. por Cr$ 
3500 a Omar 
Romero de 
Medeiros 

10/08/19
42 

111 

 
Fausto 
Amaral 

994 06/06/1930 
Cid. 
Nova 

21800 3600 
R. Alberto 
Maranhão 

(100) 

Av. Hermes 
(218) 

Rua 
Moreira 
Brandão 

(100) 

Afonso 
Pena 
(218) 

Transf. por 5 
contos de réis ao 

Dr. Juvenal 
Lamartine de 

Faria 

14/06/19
30 

112 

 
Francisco 

Solon 
999 22/07/1930 

Cid. 
Nova 

18607 19534 

Rua 
Joaquim 
Manoel 
(181) 

Sociedade 
de 

Assistencia 
Hospitalar 

(102) 

R. Dr. 
Manoel 
Dantas 

(117,50) 

Estrada 
de Ferro 
Central 
(148) 

Desm. nas 
cartas 1038 e 

1044 

20/07/19
32 

82 

 
Francisco 
Gorgonio 

da Nóbrega 

1410 

17/09/1930 
(Desm. 

das cartas 
1301 a 
1307) 

Subur
bio 

12753 2933 
Av. Silvio 

Pelico (14) 

Rua João 
Carlos 
(283) 

Rua 
Fonseca 
e Silva 
(121) 

Rua 
Ferreira 
Nobre 
(289) 

Transf. a João 
da Costa Agra 
por Cr$ 250,00 

28/11/19
31 

81 

 

Francisco 

Gorgonio 

da Nóbrega 
1414 

17/09/1930 
(Desm. 

das cartas 
1301 a 
1307) 

Subur
bio 

14125 3248 

Rua 
Araguaya 

(Ari 
Parreiras) 

100 

Rua João 
Carlos 
(160) 

Pedro 
Diebb e 

Rua 
Amaro 
Barreto 
(10,30 + 
25,00 m) 

Rua 
Agustinh
o Leitão 

(100) 

Desm, nas 
cartas 1427 e 

1428 

03/10/19
30 

81 

 
Francisco 
Gorgonio 

da Nóbrega 

1415 

17/09/1930 
(Desm. 

das cartas 
1301 a 
1307) 

Subur
bio 

12823 2788 

Rua 
Araguaya 

(Ari 
Parreiras) 

167,50 

Rua 
Presidente 
José Bento 

(50) 

Rua 
Amaro 
Barreto 
(110,00 

m) 

Rua 
Henrique 
Camara 

(110) 

Desm, nas 
cartas 1449 e 

1443 

07/03/19
31 

81 

 
Francisco 
Gorgonio 

da Nóbrega 

1416 

17/09/1930 
(Desm. 

das cartas 
1301 a 
1307) 

Subur
bio 

11457 2635 
Rua Latino 
Dias (241) 

Rua 
Fonseca e 
Silva (68) 

Rua 
Ferreira 
Nobre 
(232) 

Av. 
Silvio 
Pélico 
(12) 

Desm, nas 
cartas 1449 e 

1443 

07/03/19
31 

81 

 
Francisco 
Gorgonio 

da Nóbrega 

1417 

17/09/1930 
(Desm. 

das cartas 
1301 a 
1307) 

Subur
bio 

12878 2761 

Av. Silvio 
Pélico e 
Alfredo 
Pegado 
(100 + 
128) 

- 

Rua 
Araguay

a (Ari 
Parreiras
) e Rua 

Agustinh
o Leitão 
50 + 9 

Rua 
João 

Carlos 
(212) 

Desm. nas 
cartas 2697 e 

2698 

12/02/19
31 

81 

 
Napoleão 

Manso 
Maciel 

794 16 de ... 
Subur

bio 
10040 

50... 
e 500 
réis 

O 
requerente 

Rua n° 4 Rua n° 8 
Diversas 
posses 

Reunida com a 
carta nº 396 na 

carta 1946 

17/01/19
38 

47 

64 Cartas 


