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RESUMO 

 

 

O processo de fragmentação observado em metrópoles brasileiras fragiliza os bairros 

periféricos pois limita o acesso da população residente nestas regiões às oportunidades 

urbanas ainda concentradas no Centro tradicional. Tal limitação está ligada à altos custos de 

transporte e ainda, em alguns casos à necessidade de vencer barreiras naturais para acesso à 

área central – como nos casos de São Paulo, Belo Horizonte e Natal. Esta realidade cultiva no 

cidadão ―isolado‖ o desejo de constituição de uma rede que o coloque em contato maior e 

mais denso com o ―vizinho‖ na luta por um destino comum (Carlos, 2001). 

Com o aumento da oferta de infraestrutra de serviços públicos como saúde, educação e 

abastecimento para atendimento às populações periféricas em conjunto com o 

desenvolvimento de subcentros nestas áreas, o bairro adquire um certo grau de autosuficiência 

em relação ao Centro tradicional, configurando-se como ‖autarquias‖ urbanas. Aumenta-se, 

desta forma, o percentual de deslocamentos intrabairros. À pauta de mobilidade radial a que 

estavam restringidas as populações periféricas é acrescido um percentual significativo de 

deslocamentos vicinais de modo a viabilizar a implantação de subredes vicinais de 

atendimento a atual mobilidade. 

A pesquisa domiciliar de origem-destino realizada em 2007 em Natal, revela que o percentual 

de viagens internas à esta zona realizadas por transporte público coletivo chega a 32,48%. 

Este percentual é ainda maior quando considerados os modos individuais e não-motorizadas, 

chegando a 72,46% do total de viagens originadas na zona. Este trabalho discorre sobre o 

fortalecimento da pauta de mobilidade vicinal nas cidades brasileiras e pretende verificar a 

viabilidade da implantação de um sistema de transporte público composto por subrede vicinal 

na zona norte de Natal. 
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ABSTRACT 

 

 

The process of fragmentation observed in Brazilian cities weakens the suburbs because it 

limits the access of the population living in those areas to urban opportunities have 

traditionally concentrated in the Centre. This limitation is associated to high transport costs 

and, in some cases the need to overcome natural barriers to access to the central area - as in 

the case of Sao Paulo, Belo Horizonte and Natal. This actually grows in the citizen "isolated" 

the desire to set up a network that could put him in contact more and more dense with the 

"neighbor" in the fight for a common destiny (Carlos, 2001). 

With the increasing availability of infra-public services such as health, education and supplies 

to care for poor (suburban) populations in conjunction with the development of sub-centers in 

these areas, the neighborhood gets a degree of self-sufficiency in relation to the traditional 

centre, setting up as "local" urban. Is increased, thus the percentage of internal displacements. 

In the radial mobility of staff who were restricted to the peripheral populations is increased by 

a significant percentage of local displacements in order to allow the deployment of subnets 

roads service the current mobility. 

The household survey of source-destination held in 2007 in Natal, shows that the percentage 

of internal travel to the area held by public transport collective reaches 32.48%. This 

percentage is even greater when considering the individual modes and non-motorized, 

reaching 72.46% of total travel originated in the area. This paper discusses the strengthening 

of staff mobility in the neighboring Brazilian cities and want to check the feasibility of 

deploying a public transportation system consisting of neighboring subnet in northern Natal. 

 

Keywords :  mobility, public transport, neighboring subnet. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. Caracterização do problema 

O processo de fragmentação observado em metrópoles brasileiras fragiliza os bairros 

periféricos pois limita o acesso da população residente nestas regiões às oportunidades 

urbanas ainda concentradas no Centro tradicional. Tal limitação está ligada à altos custos de 

transporte e ainda, em alguns casos à necessidade de vencer barreiras naturais para acesso à 

área central. Esta realidade cultiva no cidadão ―isolado‖ o desejo de constituição de uma rede 

que o coloque em contato maior e mais denso com o ―vizinho‖ na luta por um destino comum 

(Carlos, 2001). 

Com o aumento da oferta de infraestrutra de serviços públicos como saúde, educação e 

abastecimento para atendimento às populações periféricas em conjunto com o 

desenvolvimento de subcentros nestas áreas, o bairro adquire um certo grau de autosuficiência 

em relação ao Centro tradicional, configurando-se como ‖autarquias‖ urbanas. Aumenta-se, 

desta forma, o percentual de deslocamentos intrabairros. 

As mudanças nos padrões de mobilidade das cidades brasileiras decorridas do processo de 

autarquização dos bairros não são, em geral, acompanhadas de mudanças nos padrões de 

serviços de transporte público ofertados aos bairros. A maioria das cidades brasileiras possui 

rede de transporte público urbano tipicamente radial. Para as populações periféricas os 

sistemas radiais de transporte tornam os custos dos deslocamentos altos – próprio custo com 

tarifa e congestionamentos. 

 

1.2. Justificativa 

Dada a dispersão territorial das atividades econômicas, ocorrida principalmente na última 

década, ganharam vulto as demandas da população por diferentes opções de destino, cujo 

atendimento implica em um sistema de transporte coletivo amplo e diversificado. Nesse 

contexto, para que se obtenham padrões razoáveis de freqüência, ocupação veicular, 

capilaridade de coleta e distribuição, imputam-se à oferta de transportes custos adicionais na 



2 
 

produção de infra-estruturas e de rotas sem que se registrem níveis de ocupação capazes de 

gerar benefícios sociais e econômicos equivalentes aos dispêndios. 

Em especial, a redução da eficiência operacional dos ônibus do sistema público diminui ainda 

mais fortemente a possibilidade de implementação de medidas efetivas de gestão da 

mobilidade, na mesma medida em que reduz a atratividade do transporte coletivo regular face 

a outros modos privados ou semi-coletivos de deslocamento (automóveis, por um lado, vans 

por outro). Mais grave ainda, o impacto negativo do crescimento do tráfego privado e 

semicoletivo sobre a fluidez do sistema regular de ônibus faz com que se pressione por 

aumento da frota de veículos pesados, a fim de manter em condições mínimas de qualidade a 

oferta de transporte regular para as populações cativas. 

Resulta daí que, a partir de um determinado limite, as vantagens e benefícios do aumento de 

frota, diga-se de passagem, alcançado mediante aumento no custo quilométrico do serviço e 

— em decorrência de natureza regulatória — das tarifas, passam a ser quase que totalmente 

absorvidas pelos incrementos de congestão produzidos pelo aumento do número de ônibus em 

circulação! Daí que se estabelece o círculo vicioso: aumentam-se custos e tarifas, sem 

melhoria da qualidade de serviço, e permanecem as pressões por novo aumento de serviço. 

A substituição do modelo radial por um sistema constituído por dois subsistemas, um 

estrutural e outro vicinal, assumiria que as viagens de longa distância com destino fora das 

regiões administrativas sejam atendidas pelo sistema estrutural, enquanto as viagens 

intrabairros são atendidas pelo sistema vicinal. Com viagens mais curtas, e portanto mais 

rápidas, é possível reduzir a frota efetiva e com isso os custos fixos do sistema como um todo. 

Desta forma, o trabalho pretende contribuir para fortalecer a necessidade de reconfiguração 

das redes de transporte tendo como critério a atual pauta de mobilidade das cidades e atestar 

que, após comprovada a hipótese, sistemas vicinais são viáveis como opção de subsistema 

neste reconfiguração. 

 

1.3. Hipótese 

Na cidade brasileira contemporânea, determinadas áreas periféricas apresentam uma pauta de 

mobilidade vicinal relativamente significativa para a pauta geral de mobilidade, de modo a 

viabilizar a implantação de sub-redes vicinais para atendimento à atual mobilidade. 
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1.4. Objetivos do Trabalho 

 Caracterizar a partir da revisão bibliográfica que 

o processo de fragmentação das metrópoles fragiliza os bairros por privar as 

populações das oportunidades urbanas oferecidas pelos Centros tradicionais induzindo 

à formação de sub-centros. 

a idéia acima é aplicável à Natal e, especificamente à Zona Norte. 

 Justificar a hipótese de que a pauta de mobilidade vicinal é relativamente significativa 

para a pauta geral em Natal e na Zona Norte a partir de dados da pesquisa domiciliar 

de O/D realizada em 2007. 

 

 Diagnosticar fragilidades no sistema de transporte público vigente em Natal e verificar 

de forma preliminar a viabilidade do sistema proposto pelo Plano de Mobilidade 

Urbana, ora em desenvolvimento pela Fundação Coppetec. 

 

1.5. Organização do Estudo 

Esta dissertação está dividida em 6 capítulos. O Capítulo 1 contém a apresentação do tema, da 

justificativa, dos objetivos e das hipóteses de estudo. A estrutura da dissertação é identificada 

a seguir contendo a apresentação dos conteúdos de cada capítulo. 

O Capítulo 2 contém a revisão bibliográfica e construção conceitual acerca das implicações 

do crescimento urbano nas cidades brasileiras para o transporte. Este capítulo parte da análise 

de estudos sobre a reprodução do espaço e os processos de segregação das metrópoles 

brasileiras, analisa o processo de ―autarquização‖ dos bairros e conclui que os sistemas radiais 

de transporte público são ineficientes frente ao incremento da pauta de mobilidade vicinal 

analisada e, desta forma, se faz necessária a reestruturação dos sistemas de transporte baseada 

na categorização de serviços. 

O capítulo 3 aborda a expansão urbana da cidade de Natal e a distribuição do comércio e 

serviços em seu território de modo a dotar os bairros da cidade de um certo grau de 

autosuficiência em relação ao Centro tradicional. Esta idéia é comprovada com a análise da 

mobilidade da cidade a partir de dados da pesquisa domiciliar de origem e destino realizada 

em 2007. 
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Assim como o capítulo 3, o capítulo 4 retrata a expansão urbana e avalia os padrões de 

deslocamento com base na pesquisa domiciliar de O/D, mas, desta vez, para a Zona Norte de 

Natal, afunilando, desta forma, a análise em direção ao estudo de caso. 

No capítulo 5 são discutidas as características do sistema de transporte público atual de Natal 

e apresentadas as diretrizes para concepção e as linhas de um novo sistema de transporte 

público, dividido em dois subsistemas – um estrutural e outro vicinal -, proposto no âmbito do 

contrato entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e a Fundação Coppetec para elaboração 

do Plano de Mobilidade Urbana de Natal. 

Finalmente, no Capítulo 6 são apresentadas os resultados da avaliação da rede proposta, 

conclusões do trabalho, limitações do estudo e recomendações para estudos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 

IMPLICAÇÕES DO CRESCIMENTO DAS CIDADES BRASILEIRAS 

PARA O TRANSPORTE 

 

2. 1. A reprodução do espaço urbano e a segregação das cidades brasileiras 

As modificações da organização urbana na transição da cidade industrial para a cidade pós-

industrial são apontadas por diversos autores como molde para a estruturação de 

―metrópoles fragmentadas‖. A cidade industrial era dividida em áreas homogêneas do 

ponto de vista social e áreas funcionalmente especializadas, organizadas hierarquicamente 

em áreas de comércio e serviços – comandadas por um centro – e áreas residenciais – 

reproduzindo a hierarquia social. Tal organização favorecida pelo papel regulador do 

Estado, principalmente atuante no domínio do planejamento do território, resultava em 

uma cidade ―arrumada‖ com os grupos sociais e as atividades econômicas em seu 

determinado lugar. (Salgueiro, 1998) 

Segundo Salgueiro (1998), fatores como o aumento da mobilidade produzido pelo 

progresso na tecnologia dos transportes, a crise econômica e o aumento da diversidade e 

fragmentação da estrutura social provocaram, na década de 1970, ao início da 

reestruturação da cidade que tendia a evoluir para uma maior fragmentação. Nesta nova 

configuração o Centro perde a especificidade regional e acolhe funções determinadas por 

processos longínquos de caráter global e a continuidade com a periferia é desafiada pela 

multiplicação das centralidades. Estes novos acontecimentos urbanos seguem, segundo a 

autora, um padrão aleatório, frutos da reabilitação de imóveis degradados, ou nascem com 

a renovação de áreas obsoletas, ou ainda são construídos de raiz num local que 

rapidamente ganhou acessibilidade, ou, pelo contrário, cujo isolamento permite adquirir o 

solo a baixos custos, como no caso da habitação social. 

Em seu trabalho ―Lisboa, metrópole policêntrica e fragmentada‖ publicado em 1997, 

Teresa Salgueiro relata que a cidade de Lisboa passou por um processo de recentralização 

seletiva provocada pelo avanço da sociedade de serviços – conseqüência da inclusão de 

Portugal na Comunidade Européia e crescentes investimentos no comércio. O centro 
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tradicional então esgota sua capacidade de responder aos novos processos de espaço de 

escritórios e as empresas instalam-se em áreas mais amplas com menos limitações a norte 

onde definem um novo centro. Em Lisboa, portanto, o processo de fragmentação da 

metrópole foi iniciado a partir da saturação do centro tradicional e ocupação de novas áreas 

para instalação de espaços comerciais e de serviços impulsionada pelo desenvolvimento da 

economia do país. 

O processo de fragmentação das cidades brasileiras se inicia com a crise das políticas 

habitacionais no início do anos de 1970 advindas, por sua vez, como solução de problemas 

de moradia herdados do forte crescimento populacional e agravamento das condições 

sociais no período desenvolvimentista. 

Com a criação da SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, em 

1959, pelo governo de Juscelino Kubitschek, na tentativa de equipar os estados nordestinos 

de parques fabris modernos com intuito principal de diminuir o êxodo rural, as cidades – 

principalmente as capitais dos estados – foram equipadas com pontes, estradas, viadutos 

entre outras infraestruturas, contribuindo ainda mais para a concentração urbana nas 

grandes e médias cidades (Souza, 1980). Como resultado, as décadas de 1960 e 1970 

acompanharam um acelerado crescimento populacional das cidades e desenvolvimento 

econômico. Silva (2003) destaca que neste período o Brasil apresentou crescimento 

econômico superior aos demais países da América Latina: 4,5% entre 1950 e 1970, e 

apresenta na tabela abaixo a inversão, em seis décadas, da população campo-cidade. 

Tabela 1. Brasil: proporção da população urbana e rural entre 1940 e 2000 

Década População Urbana (%) População Rural (%) 

1940 31 69 

1950 36 64 

1960 55 45 

1970 56 44 

1980 68 32 

1991 76 35 

2000 82 18 

Fonte: Silva (2003) 

O acelerado crescimento econômico que marcou este período, por outro lado, levou ao 

agravamento dos desigualdades sociais marcadas pela má distribuição de renda no período 
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seguinte, de 1980 a 1990, quando, segundo Sachs (1999), 47,7% da renda nacional 

concentrava-se em 10% da população mais rica, contra 39,6% da renda em 1960. Surgem, 

então, as políticas habitacionais voltadas para as classes populares. As Companhias 

Habitacionais (COHABs) respondiam pelas moradias destinadas às famílias com ganhos 

entre 3 a 5 salários mínimos, enquanto os INOCOOPs (Institutos Nacionais de Orientação 

à Cooperativas) atendiam famílias com renda de 5 a 12 salários. O financiamento para 

estes programas estava atrelado à contribuição compulsória do trabalhador por meio do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Contudo, este modelo não sanou a 

proliferação de favelas e loteamentos irregulares constituídos por famílias com ganhos 

abaixo de três salários mínimos. Conjuntamente com a construção de novas habitações, o 

Sistema também intervêm em remoção de favelas, principalmente nas áreas mais 

valorizadas das cidades e nos lotes urbanizados. (Silva, 2003) 

O fracasso do Banco Nacional de Habitação (BNH) veio com o aumento do desemprego na 

década de 1980, e como as contribuições do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) - financiador principal do Sistema - estavam atreladas ao número de carteiras 

assinadas, o BNH entrou em crise. No entanto, outros programas atrelados aos programas 

habitacionais implantados na tentativa de controlar a criação de favelas, tais como Finasa e 

Planasa (destinado a obras de saneamento), Projeto CURA (renovação urbana, com 

infraestrutura em áreas já ocupadas), Promorar (programa para erradicação de favelas e 

―ocupações sub-normais‖) e Profilurb (lotes urbanizados), permitiram a ocupação de áreas 

mais periféricas das cidades expandindo a malha urbana ao dotarem a cidade de uma rede 

ampliada de serviços públicos e infra-estrutura. (Silva, 2003) 

Gordilho e Souza (2001) concluem, então, que o afastamento da população de baixa renda 

para áreas mais distantes representa um dos processos que induz a segregação espacial por 

classes de renda, com expressão física diferenciada em relação ao que se verificou nos 

países centrais, onde a habitação das faixas de renda mais pobres estão próximas ao centro 

urbano. A segregação espacial passou a ser uma marca das capitais brasileiras, com bairros 

bem definidos em termos de classes sociais e tipo de moradia. 

Nas metrópoles brasileiras, as vantagens oferecidas pelo centro atraíram as camadas de alta 

renda para seu entorno, tornando o valor imobiliário destas áreas inacessíveis à população 

de baixa renda. Desta forma, fatores geográficos e socioeconômicos influenciaram no 
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Brasil o processo de fragmentação das metrópoles. Neste contexto, modelos de expansão 

urbana de cidades brasileiras são temas do estudo de Villaça (2001). Em seu trabalho o 

autor aplica para as cidades modelos de expansão em setores circulares em que, 

considerando as limitações físicas, as metrópoles brasileiras apresentam-se segundo três 

categorias, a saber: (i) as que têm 360 graus para se desenvolver, como São Paulo, Belo 

Horizonte e Curitiba; (ii) as que têm 180 graus, exemplo de Recife, Fortaleza e Porto 

Alegre; e (iii) as que têm 90 graus, caso do Rio de Janeiro e de Salvador. 

A cidade de Natal, especificamente estudada para a elaboração desta dissertação, apresenta 

características, segundo o modelo explicado por Villaça (2001), de cidade com 180 graus 

para se desenvolver, no entanto, com barreira física que divide a cidade ao meio, como nos 

casos de São Paulo e Belo Horizonte. Portanto, para fins de construção de um modelo de 

expansão em setores circulares para a cidade de Natal serão a seguir estudados brevemente 

os modelos das duas cidades supracitadas. O modelo para Natal será discutido 

posteriormente no capítulo 3 deste trabalho.  

Tanto a cidade de São Paulo quando Belo Horizonte e Natal, apresentam barreira física que 

divide a cidade ao meio, nos casos, respectivamente os rios Tamaduateí, Arruda e Potengi. 

Evidentemente o Centro de cada cidade se localiza em um dos dois lados, dividindo as 

cidades em duas: a do ―lado de cá‖ do Centro e a do ―lado de lá‖, cada uma das duas 

parcelas com custos e tempos de deslocamento ao Centro diferenciados. Isto significa que 

um ponto localizado além da barreira natural imposta pelos rios apresenta maior custo e 

maior tempo de deslocamento. Villaça (2001) define, então, que um dos lados é mais 

vantajoso que o outro do ponto de vista da acessibilidade ao centro: 

1. em virtude dessa vantagem o lado em que está o centro tende inicialmente a 

abrigar a maior parcela do crescimento urbano. 

2. o lado oposto ao centro tende a ficar ―fora de mão‖ e os bairros de alta renda 

tendem a não vingar ali. 

3. no lado oposto ao centro, num ponto estratégico para o qual converge o sistema 

viário do ―lado de lá‖ surge o primeiro grande subcentro de comércio e serviços. 

Esse subcentro é popular por atender à população de baixa renda localizada além 

da barreira que não tem acesso econômico ao centro principal. 
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A Figura 1, abaixo ilustra os modelos de expansão descritos por Villaça (2001) para as 

cidades de São Paulo e Belo Horizonte. 

Fonte dos dados básicos: Villaça, 2001 

Figura 1. Modelos de expansão urbana aplicados por Villaça (2001) para as cidades 

de São Paulo e Belo Horizonte 

Em São Paulo, a barreira criada pelo rio Tamaduateí é ampliada pela sua ampla várzea 

inundável e ainda pela Estrada de Ferro São Paulo Railway, construída em 1867. O acesso 

da zona leste da cidade ao centro – localizado no lado oposto – limitava-se aos locais onde 

havia pontes, possibilidade de cruzamento da ferrovia e aterro da várzea. Além desta 

barreira havia ainda o vale do Anhangabaú, no lado oeste da cidade, cuja dificuldade de 

superação era menor do que a dificuldade em superar a várzea. A expansão urbana ocorreu, 

então, em três áreas distintas: (i) a zona leste, plana, e cuja ocupação exigia a transposição 

do obstáculo representado pela barreira Tamaduateí-ferrovia-várzea inundável; (ii) a zona 

oeste, que exigia a transposição do vale Anhangabaú; e (iii) a cumeeira divisora de águas 

entre os dois rios (onde já se encontrava a cidade), na direção do Bixiga e da Liberdade, 

que não exigia a transposição de nenhum obstáculo. Tratava-se, entretanto, de um sítio 

estreito, vincado de vales. 
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A barreira do vale do Anhangabaú, quando transposta, dava acesso ao uma região de 

topografia levemente ondulada, de altitude crescente, com grande beleza natural, que 

receberia mais tarde os loteamentos das camadas de mais alta renda. A região ao leste, no 

entanto, tinha grandes desvantagens. Quando superados os obstáculos do rio, da ferrovia e 

da várzea, tinha-se acesso a uma área plana e sem atrativos naturais. Esta última região foi 

desprezada pelas classes de alta renda e deixada às classes populares. A maior participação 

das camadas populares a leste fez com que essa região crescesse com maior velocidade que 

a oeste. Em 1890, 72% da população se concentrava na zona oeste enquanto 28% estava na 

zona leste. Em 1920 a parcela da população na zona leste aumentou para 43% e, em 1950, 

o montante da população na zona leste ultrapassa o da zona leste com um percentual de 

41% do total. A Figura 2, abaixo, ilustra esta distribuição. 

 

Fonte dos dados básicos: Villaça, 2001 

Figura 2. Distribuição da população de São Paulo entre as zonas leste e oeste da 

cidade nos anos de 1890, 1920 e 1950 

Assim como a cidade de São Paulo, a expansão urbana de Belo Horizonte seguiu o modelo 

de cidade com 360 graus para se desenvolver com limitador natural da urbe em duas 

regiões distintas. Tal limitador trata-se do rio Arrudas, sua várzea freqüentemente inundada 

e posteriormente a estrada de ferro Central do Brasil. Diferente de São Paulo, onde a o vale 

se desenvolve no sentido norte-sul, dividindo a cidade em duas regiões, uma ao leste e 

outra à oeste – onde se encontra o Centro -, em Belo Horizonte o vale se desenvolve no 

sentido lesteoeste, dividindo desta forma a cidade em duas regiões, sendo uma ao norte e 

outra ao sul. A localização do comércio central e das burguesias foi condicionada pela 
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localização dos lotes que lhes foram oferecidos pela Comissão Construtora da Nova 

Capital. A área escolhida para localização desses lotes concentrava-se abaixo da barreira, 

em uma faixa no sentido sudeste – noroeste. O crescimento inicial maior ao sul incluiu e 

superou a área dos primeiros lotes ocupados. Nos primeiros anos de vida da cidade, as 

camadas de mais baixa renda ainda se localizavam na área urbana, abaixo da barreira 

física. Villaça (2001) afirma que até 1912 a população ao sul superava a população ao 

norte. Depois, como em São Paulo, nas décadas de 1920 e 1930, enquanto a população ao 

sul caía, a população ao norte, predominantemente popular, situada fora da área planejada, 

aumentava. A Figura 3, abaixo demonstra a distribuição da população de Belo Horizonte 

em quatro momentos, em 1905, 1912, 1950 e 1970, segundo o lado de expansão da cidade. 

 

Fonte dos dados básicos: Villaça, 2001 

Figura 3. Distribuição da população de Belo Horizonte entre as zonas leste e oeste da 

cidade nos anos de 1905, 1912, 1950 e 1970 

Os esquemas de expansão descritos para São Paulo e Belo Horizonte apresentam em 

comum alguns aspectos de funcionamento de mercado imobiliário, por meio do qual as 

classes sociais disputam as melhores localizações. Tais localizações são definidas, em 

primeiro lugar, em termos de custo e tempo de deslocamento ao centro da cidade, e, em 

segundo, em termos de atratividade do sítio. Nos casos examinados, a barreira física 

imposta aumenta os tempos e custos de deslocamento ao centro, uma vez que constrange 

os fluxos de transporte apenas aos trajetos que se utilizam dos pontos de transposição da 

barreira. Por esta razão, as áreas localizadas além da barreira são rejeitadas pelas classes de 
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maior renda e seus terrenos passam a ter preço inferior aos daqueles localizados aquém das 

barreiras. São então ocupados por zonas comerciais e residenciais das camadas de renda 

mais baixa. Nestas condições, quando a cidade atinge dimensões metropolitanas, essa 

divisão não é mais possível e o subseqüente desenvolvimento dessa estrutura básica, 

inclusive o destino do subcentro popular que polariza a região de baixa renda, dependerá 

do impacto que outros fatores terão, tais como as condições de mobilidade vicinal. 

Santos (1990) analisa que a respectiva distribuição do uso do solo, com a localização 

anárquica das atividades e das residências, agrava a problemática das populações mais 

pobres, sacrificadas aos elevados custos com deslocamento ao Centro, subordinadas aos 

meios de locomoção freqüentemente precários e pelos quais devem pagar uma parcela cada 

vez maior dos seus ganhos. 

Quanto mais as camadas de alta renda se concentravam em determinada região da cidade, 

mais elas procuram trazer para esta região importantes equipamentos urbanos. Quanto mais 

o conseguem, mais vantajosa essa região se torna para aquelas camadas e mais difícil se 

torna, para elas, abandonar essa direção de crescimento. Com isso, as metrópoles tendem a 

perder as características de cidade (diversidade) e adquirir as de bairro (homogeneidade), 

já que se integram ao padrão de segregação e à estrutura da metrópole, ou seja, tendem a 

tornar-se elementos da estrutura maior. (Santos, 1990). 

Em sua obra, Milton Santos, em linhas gerais, avalia a fragmentação da metrópole como 

evento negativo do ponto de vista de deslocamentos das populações mais pobres e 

localizadas nas periferias ao Centro Tradicional. Defende que, dadas as dificuldades de 

deslocamentos ao Centro, tais populações se subordinam a locomoções precárias. Este 

trabalho, no entanto, não se contrapõe à análise de Santos (1990) no que se refere à 

fragmentação geográfica das metrópoles, mas sim argumenta acerca das transformações 

que tais processos provocaram no fortalecimento dos bairros como autarquias e comprova, 

segundo dados empíricos, que muito além da fragilização do bairro devido às dificuldades 

de deslocamento ao Centro, surge a mobilidade vicinal como novo elemento de 

caracterização das metrópoles brasileiras, inclusive, como fator positivo no que se refere ao 

desenvolvimento sustentável das cidades. 
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2.2. Os bairros como autarquias 

Partindo do conceito de metrópole fragmentada e que as populações de baixa renda 

segundo o modelo tendem a se distribuir em regiões mais distantes do centro tradicional, 

em geral, nas metrópoles brasileiras, temos, portanto, que quanto mais pobre é o indivíduo 

mais dependente ele é dos transportes coletivos. Milton Santos destaca que em São Paulo, 

por exemplo, a participação dos transportes nas despesas familiares subiu, em média, de 

2,9%, em 1958, para 11,5%, em 1970. Em contrapartida, o desenvolvimento econômico do 

país neste período vem acompanhado pelo incremento no uso do automóvel particular 

como meio de transporte urbano. Contudo, esta tendência nos países subdesenvolvidos é 

mais forte em certas aglomerações que em outras, mas sempre se dá acompanhada da 

degradação da qualidade do transporte público. (Santos, 1990) 

Neste sentido e em relação à renda, quem ganha mais se desloca mais e quem ganha menos 

se desloca menos. O baixo poder aquisitivo das populações de periferia é desta forma 

responsável pela relativa imobilidade de uma grande parcela da população. Desta forma, 

assumindo a existência de uma metrópole verdadeiramente fragmentada, a população em 

desvantagem se torna prisioneira do espaço local. Os mais pobres e residentes nas áreas 

periféricas que não encontram trabalho formal nesta área, ou que não têm ocupações 

informais em outras, empreendem atividades informais perto de onde vivem ou ficam sem 

trabalho e acabam não dependendo regularmente de transporte. (Santos, 1990) 

Os altos custos com transporte e a inexistência de possibilidades de trabalho a que ficam 

sujeitos os bairros periféricos em conseqüência do modelo de segregação das metrópoles 

brasileiras fragiliza o bairro, pois privam das populações ali residentes das oportunidades 

sociais e serviços ainda concentrados no Centro principal. Esta realidade cultiva no 

cidadão ―isolado‖ o desejo de constituição de uma rede – diga-se de relações e 

deslocamentos - que o coloque em contato maior e mais denso com o ―vizinho‖ na luta por 

um destino comum (Carlos, 2001). 

As desvantagens no acesso às oportunidades urbanas atribuídas às localizações periféricas 

se configuram como característica de iniqüidade, definida por Lucchese (2003) como a 

diferenciação de acesso aos serviços públicos segundo características sociais e 

demográficas, tais como renda, educação ou etnia. Os dilemas colocados na atualidade 

pelo processo de globalização e pelo esgotamento dos modelos macroeconômicos de 
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gestão e explicação da realidade social, trazem para o centro do debate público sobre o 

desenvolvimento humano, social e econômico a questão do papel do Estado no campo 

social e seu redesenho institucional e gerencial para uma performance efetiva na redução 

de desigualdades econômicas e sociais. Nesse contexto proliferam iniciativas nacionais e 

internacionais, governamentais e não-governamentais, e novas linhas de reflexão e ação 

social que objetivam transformar positivamente o Estado na direção da eqüidade. Lucchese 

(2003) 

No quadro da saúde pública, um caminho para superar as dificuldades na equidade dos 

serviços apontado por Lucchese (2003) é o redimensionamento da oferta de ações e 

serviços de saúde no território nacional, no contexto de um processo de regionalização da 

assistência à saúde, que visa aprofundar a descentralização e garantir a eqüidade no acesso 

dos cidadãos brasileiros a uma atenção integral. O processo de descentralização dos 

serviços de saúde tem início no Brasil na década de 1970, quando surgem diversos 

movimentos sociais em busca de melhoria no acesso aos serviços públicos básicos, como o 

―Movimento Sanitário‖. Inicia-se, então, um processo de hierarquização dos serviços 

públicos básicos, levando para os bairros unidades de atendimento de saúde e educação. 

Ainda acerca do processo de hierarquização dos serviços de saúde, Silva (2003) relata que 

a implantação do SUS nos anos 90 teve como principal justificativa a necessidade de 

melhorar a oferta dos serviços, os indicadores de saúde e as condições de acesso à estes 

serviços. Explica ainda que existiam no período pré-SUS fortes diferenciais de acesso por 

níveis de renda da população, sendo as famílias de menor renda e residentes nas áreas 

periféricas as mais penalizadas, principalmente por problemas de distância dos 

equipamentos de atenção à saúde e falta de recursos para custear as despesas de transporte. 

Com a implantação de postos de saúde, escolas públicas e centros de abastecimento, as 

CEASA, para atendimento às populações periféricas em conjunto com o desenvolvimento 

de subcentros nestas áreas, o bairro adquire um grau de auto-suficiência em relação ao 

Centro tradicional, configurando-se como verdadeiras autarquias. Neste contexto, 

Christaller (1966) destaca que a diversidade de bens e serviços ofertados é um fator que 

potencializa a centralidade porque, deste modo, os indivíduos deverão poupar gastos com 

transporte e tempo, visto que poderão adquirir serviços e bens variados no mesmo local. 
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Aumenta-se, desta forma, o percentual de deslocamentos por motivos escola, saúde, 

compras e trabalho internos aos bairros. À pauta de mobilidade radial a que estavam 

restringidas as populações periféricas é acrescido um percentual significativo de 

deslocamentos vicinais. As dificuldades de deslocamento das populações periféricas ao 

Centro - as quais se referia Milton Santos - são desta forma substituídas por dificuldades de 

deslocamento mais curtos, dentro dos próprios bairros. Estas novas dificuldades se referem 

à manutenção de redes radiais enquanto crescem as necessidades de deslocamentos 

vicinais, tornando os sistemas de transporte ineficientes, como retratado mais adiante. 

 

2.3. Redes radiais de transporte e suas implicações para a pauta vicinal de mobilidade 

As mudanças nos padrões de mobilidade das cidades brasileiras decorridas do processo de 

autarquização dos bairros não são, em geral, acompanhadas de mudanças nos padrões de 

serviços de transporte público ofertados aos bairros. A maioria das cidades brasileiras 

possui rede de transporte público urbano tipicamente radial. 

Para as populações periféricas os sistemas radiais de transporte tornam os custos dos 

deslocamentos altos – próprio custo com tarifa e congestionamentos. A redução da 

velocidade operacional dos veículos, devido aos congestionamentos urbanos, fez com que 

a frota tivesse que aumentar para manter a mesma oferta de transporte. Motivado por esses 

problemas, e também considerando-se a inadequação de muitas linhas de transporte 

público urbano e conseqüentes reclamações de usuários, algumas redes urbanas de ônibus 

sofreram completa reorganização. (Vieira, 1999) 

Vieira (1999) cita exemplos de cidades brasileiras que passaram por reorganização de suas 

redes de transporte: por iniciativa de órgãos públicos cita os casos de Belo Horizonte, 

Fortaleza, Goiânia, Manaus e São Paulo; por iniciativa das próprias empresas operadoras 

cita o caso de Porto Alegre; e, por fim, por iniciativa do meio acadêmico os casos do Rio 

de Janeiro e Recife. 

As tentativas de reorganização das redes de transporte nas cidades brasileiras, citadas por 

Vieira (1999) passam pela implantação de corredores exclusivos, de sistemas com 

articulação entre regiões da cidade, sistemas tronco-alimentados e sistemas integrados. 
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Contudo, pouco se estuda sobre as implicações do incremento de deslocamentos 

intrabairros sobre a reestruturação das redes de transporte. Sistemas básicos de 

categorização do sistema viário baseados na hierarquização segundo critérios 

administrativos (regionais e locais) são adotados em diversos cidades no Brasil e no mundo 

e estudados por vários autores. No entanto, pouco se tem escrito sobre categorização dos 

serviços de transporte público. 

Lawers (2005) em seu trabalho ―Categorization versus hierarchy of networks: recent 

developments in road network planning and design in Flandres‖ reflete sobre as tendências 

recentes no planejamento e concepção da rede rodoviária na região de Flandres, na 

Bélgica. Seu trabalho é baseada na compilação e confronto dos documentos de 

planejamento recentes entre si e em relação às teorias de tráfego. O Plano Espacial 

Estrutural de Flandres, estudado pelo autor, adota uma hierarquização em três níveis de 

escala (Internacional+Flandres / provincial / local) e introduz uma categorização funcional 

das redes rodoviárias. Esta categorização é baseada em três funções de rodovias: vias de 

ligação, vias de alimentação e vias de acesso. O estudo de Lawers (2005) questiona o 

planejamento e categorização de rodovias sem considerar facilidades para o transporte 

público e transporte não-motorizado, uma vez que na região estudada verifica-se um 

incremento destes modos de transporte superior ao de transporte individual em relação ao 

total de viagens. 

Ainda sobre hierarquização do sistema viário, Eppell et al (2001) em seu trabalho ―A four 

level of Road hierarchy for network planning and management‖, aborda quarto diferentes 

tipos de hierarquização de vias segundo quatro princípio, a saber: segundo o propósito da 

viagem, segundo a função da via em relação ao uso do solo, segundo as políticas de gestão 

e segundo o desenho das vias. O artigo apresenta um quadro geral do sistema proposto de 

quatro níveis de hierarquização.  

O estudo para a cidade de Bunbury adotou um sistema de hierarquização baseado em 

quatro níveis: Vias de distribuição primária, vias de distribuição regional, vias de 

distribuição local e vias de acesso. As vias de distribuição primária são carregadas por 

tráfego de longa distância através da área urbana. Estas vias possuem capacidade para 

veículos de grande porte e comportam grandes volumes de tráfego (acima de 10.000 

veículos por dia). As vias de distribuição regional conectam áreas da cidade com funções 
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distintas tais como áreas industriais, comerciais e residenciais (entre 6.000 e 20.000 

veículos por dia). As vias de distribuição local ligam dias de distribuição regional ou 

servem de acesso à estas vias. As vias de distribuição local operam com capacidade média 

de tráfego (até 6.000 veículos por dia). As vias de acesso dão acesso aos lotes e às vias de 

distribuição local. O volume de tráfego nas vias de acesso não excedem 2.000 veículos por 

dia. 

Alguns estudos remetem ao conceito de ―bolsões de mobilidade‖ – tratado neste trabalho 

como vizinhanças funcionais de tráfego, ou seja, regiões formadas dentro do bairro e entra 

bairros adjacentes a partir das novas necessidades de deslocamentos vicinais - por 

admitirem a importância das viagens de curta distancia em modelos de hierarquização 

viária ou de planejamento da mobilidade em nível local. Destacam-se os estudos de 

Matinez et al (2006) sobre a planos de mobilidade sobre uma escala local; da Transperth 

(2000) sobre ―liveable neighborhoods‖ (vizinhanças habitáveis) na Austrália; de Blackburn 

with Darwen Borough Council (2006) sobre estratégias para Plano de Transporte Local.  

Martinez et al (2006) em seu trabalho ―Mobility plans on a local scale: methodology, 

results and application field‖ aborda o planejamento da mobilidade em nível local, ou seja, 

planejamento da mobilidade orientado para resolver problemas de uma vizinhança, muitas 

vezes não perceptíveis no planejamento na escala da cidade como um todo. Seus estudos 

são especialmente destinados aos modos de transporte não-motorizados e estacionamentos 

residenciais. O artigo define uma metodologia de análise para este tipo de estudo aplicada 

em um bairro da cidade de Lisboa. Os problemas identificados neste artigo e as soluções 

propostas estão focados na circulação de pedestres e seu conflito com o tráfego geral e 

estacionamento de veículos, e a insuficiência de equipamentos urbanos para a população 

residente. 

Em documento sobre desenho e planejamento de infraestrutura de transporte público 

desenvolvido pela Transperth (2000), verifica-se que a rede de transporte historicamente 

desenhada para a região opera primariamente em distribuições locais e distribuições 

regionais. O documento considera como diretriz para 2029 a aplicação de um plano 

chamado ―liveable neighborhoods code‖. Este plano pretende contemplar áreas periféricas 

com baixas densidade populacionais, com alta dependência de automóvel particular e 

acesso limitado ao transporte público. Como parte do plano uma hierarquização viária foi 
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desenvolvida como base para estratégias de gestão de tráfego, considerando uma série de 

diferenças em relação aos sistemas viários suburbanos convencionais. O ―liveable 

neighborhoods‖ define as rotas de tráfego como rotas arteriais ou rotas locais. As primeiras 

atendendo a distribuição regional e as segundas a distribuição local das viagens. Esta 

metodologia é aplicável para o sistema de transporte público, tratando desta forma os 

planos de transporte no nível local como parte integrante do planejamento urbano. 

O estudo de Blackburn with Darwen Borough Council (2006) sobre estratégias para Plano 

de Transporte Local, desenvolvido em 2006, admite rotas hierarquizadas de serviços 

regionais, sub-regionais e locais. O objetivo desta sistema de hierarquização é dar acesso 

aos subcentros e aos serviços locais de educação e saúde. O estudo enfatiza a necessidade 

de prover uma rede adequada de transporte público para diversificados grupos de 

comunidades, incluído os não-motorizados, idosos e com restrições de mobilidade. A 

hierarquização de rotas adotada possibilita que as rotas estratégicas que servem 

internamente as áreas se liguem às rotas primárias e secundárias (regionais). Esta 

configuração de redes locais associadas às redes regionais reduzem a incerteza sobre a 

freqüência dos serviços, reduz custos e mudanças operacionais bruscas e ajuda a garantir 

que horários e informações sobre os serviços sejam confiáveis. A rede local, segundo 

autor, deve ser traçada de forma tal que garanta o atendimento aos principais pontos de 

atração de viagens, tais como comércio, postos de trabalho, escolas e postos de saúde. 

Propostas para áreas com desenvolvimento potencial devem ser orientadas pelo traçado das 

redes locais. 

Segundo Vuchic (2005) o volume de passageiros na ida ao Centro das linhas radiais tem 

decrescido. Este decréscimo pode ser fruto da ramificação das linhas dentro dos bairros 

para ampliação da área de cobertura. Para ajustar a capacidade da oferta à demanda podem 

ser oferecidos serviços de curta distância. 

Embora parte da queda de demanda por ônibus possa ser atribuída ao aumento dos índices 

de motorização, há ainda o fato de que já se nota nas cidades brasileiras que os bairros se 

configuram como autarquias. Esse fenômeno, de constituição de ilhas urbanas pouco 

relacionadas funcionalmente com a dinâmica social e econômica da metrópole, foi 

apontado por geógrafos há cerca de uns dez anos. No Brasil, o caso de São Paulo foi 

estudado por Mílton Santos (em seu livro São Paulo: Metrópole Fragmentada) e, 
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aparentemente, tem sido seguido pelas demais conurbações nacionais de grande porte. Na 

medida em que o cidadão vai encontrar, em seu entorno alcançável a pé, atendimento à 

maioria de suas necessidades sociais e econômicas, reduz-se a taxa per capita de viagens 

motorizadas em transporte público, conseqüentemente reduzindo a demanda agregada por 

deslocamentos e estreitando o tamanho do mercado de transportes públicos. 

O reconhecimento das diversidades existentes no bairro e da semelhança destas com a 

problemática da cidade como um todo induz a possibilidade de se pensar na busca de um 

certo grau de autonomia para os bairros que compõem uma cidade. A mudança na 

concepção de bairro faz com que a conexão imprescindível tenha reduzida sua amplitude 

da cidade para o próprio bairro, posto que este deve dispor dos serviços essenciais básicos. 

Seguindo-se o raciocínio de maior autonomia e geração de trabalho, são também 

minimizadas as necessidades de deslocamento externo. Ganha a população, que reduz 

gastos com transporte, e ganha a cidade, que reduz a intensidade da circulação de veículos 

nas vias. Ganha o próprio sistema de transporte, no que se refere a produtividade 

(Torquato, 2006). 

A mobilidade vicinal, portanto, no atributo das pessoas e dos agentes econômicos no 

momento em que buscam assegurar os deslocamentos de que necessitam próximo de onde 

residem, no próprio bairro ou em bairros adjacentes, constituindo desta forma uma 

configuração territorial e de infraestrutura aqui nomeada como vizinhança funcional. 

Ocorre que o design da rede de transporte de massa, em seu formato mais convencional, 

aposta na concentração de desejos de viagem em grandes corredores de transporte e a 

rarefação relativa das demandas por estes corredores reduz as economias de densidade da 

operação de transporte. Assim, há que ajustar às novas necessidades do mercado, um 

projeto de rede menos concentrado, ou com capacidade de atender demandas as mais 

variadas por integração. 

Todos estes estudos fornecem elementos para concepção de uma categorização de serviços 

de transporte baseada nas necessidades de deslocamentos intrabairros e de conexão entre 

pólos de desenvolvimento que configuram a nova pauta de mobilidade vicinal estudada 

neste trabalho. A categorização de serviços de transporte público consiste na subdivisão do 

sistema de transporte em dois subsistemas, um estrutural, para atendimento da demanda 

nas ligações de longa distância entre pólos de desenvolvimento da cidade e nas ligações 
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entre bairros periféricos e o Centro tradicional utilizando vias do eixo viário principal e, 

eventualmente alguns trechos do secundários por razões de continuidade, e um subsistema 

vicinal, destinado ao atendimento da demanda interna às bacias de mobilidade, fornecer 

acesso aos centros locais e ainda servir de alimentação para o subsistema estrutural. 

Detalhes sobre o sistema proposto e sobre sua metodologia de concepção compõem o 

subitem 5.2 do capítulo 5. 
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CAPÍTULO 3 

 

A PAUTA DE MOBILIDADE VICINAL EM NATAL 

 

3. 1. A fundação da cidade de Natal e a formação do Centro 

O município de Natal, localizado na região Nordeste do Brasil, possui as coordenadas de 

5047’42’’ de latitude sul e de 35012’34’’ de longitude oeste, ocupa uma área de 169,9 

km2, de acordo com o Anuário Estatístico do Rio Grande do Norte publicado pela Semurb 

(Natal, 2007), correspondendo a 0,32% do território do RN. 

 

Figura 4. Mapa do Rio Grande do Norte 

Fonte: Natal, 2007. 

A Fundação de Natal se concretizou em 1599 após a construção do Forte dos Reis Magos - 

localizado no encontro do rio Potengi com o mar – com o objetivo militar de evitar 

invasores indesejáveis e garantir a posse colonial definitiva. Só no século XVIII, a cidade 

deixou os arredores do Forte, crescendo no sentido da Cidade Alta, sobre o platô localizado 

na margem direita do Rio Potengi, para os arredores da Praça André de Albuquerque e 

depois da Ribeira (Miranda, 1999). 
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Deste foram, Natal surgiu no bairro da Cidade Alta e com o crescimento do Porto que se 

localiza na Ribeira, na embocadura da barra do Rio Potengi, o núcleo de desenvolvimento 

urbano de Natal começou a se expandir em direção à ―Cidade Baixa‖ (PRAC/Ribeira, 

2008). A partir deste momento, o bairro da Ribeira começou a se destacar, juntamente com 

a Cidade Alta, como centro de comércio, serviços, residências de classe alta, centro 

cultural e político. Já no ano de 1844 foram fixados os limites urbanos da cidade, 

correspondendo aos bairros de Cidade Alta e Ribeira, do Baldo até a Gamboa de João 

Costinho (hoje Largo da Dom Bosco) e da margem direita do Rio Grande à Estrada Nova 

ou da Rua da Aurora, atualmente Av. Rio Branco. Estes limites urbanos estão ilustrados na 

figura 5. A figura 6 destaca no mapa atual da cidade o trecho correspondente dos limites 

urbanos da cidade no ano de 1844. 

 

Figura 5. Limites urbanos de Natal em 1844. 

Fonte: Miranda, 1999. 

Em paralelo a essas ocupações, é inaugurado o Cemitério Público (1856) no atual bairro do 

Alecrim. Ao redor da área, raríssimas pessoas habitavam o descampado constituído por 

roçados e algumas casinhas de taipa. Em 1882, passava nesta localidade a estrada dos 

Guarapes que dava acesso ao sertão. 

Assim, no início do século XX já se desenvolviam alguns bairros, como: Ribeira, Cidade 

Alta, Rocas, Alecrim e Cidade Nova (atual Petrópolis e Tirol). A Cidade Alta configura-se 

como bairro residensial, enquanto a Ribeia, a partir principalmente, da construção do Porto 

de Natal, consolida-se como centro comercial. Estabeleceram-se nas ruas da Ribeira as 
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principais empresas exportadoras e importadoras, as grandes lojas e órgãos públicos, 

inclusive o Palácio do Governo. No Alecrim, ocorreu durante a 2ª Guerra Mundial um 

acelerado processo de urbanização, com o aumento da população que veio do sertão e 

outras regiões para realizar negócios em Natal. 

Passada a Segunda Grande Guerra, a Ribeira entrou em decadência, perdendo sua 

hegemonia de principal centro urbano de Natal, acarretando no abandono da área, com 

aglomerado de velhas edificações em degradação, sub-ocupadas por oficinas, depósitos e 

atividades semelhantes. Já o bairro do Alecrim, encontra-se marcado até os dias atuais por 

ser o centro comercial de produtos populares, função que cresceu principalmente na década 

de 80, com a construção do camelódromo erguido num trecho da Rua Presidente Bandeira. 

 

3. 2. Estruturação Urbana de Natal 

O processo histórico de estruturação urbana de Natal foi caracterizado em cinco 

momentos, a saber: da sua fundação até o final do século XIX a evolução da cidade foi 

lenta, marcada pela falta de atrativos econômicos; no final do século XIX e início do 

século XX são elaborados os primeiros planos urbanísticos e a cidade recebe algumas 

melhorias; após a Segunda Guerra mundial há forte crescimento demográfico fruto das 

transformações da economia urbana no período; durante a ditadura militar há a influência 

marcante do Estado como provedor de habitação e produtor do espaço urbano; e, por 

último, o mercado imobiliário em expansão assume um papel preponderante na produção 

do espaço urbano. (Leal, 2005) 

Foi a partir da segunda metade do século XIX, com a queda das exportações de açúcar e o 

incremento algodoeiro que o comércio e os serviços passaram a ser determinantes para o 

crescimento da cidade. O desenvolvimento destes setores serviu de atrativo para grupos 

estrangeiros que foram responsáveis por diversas ações, tais como: ampliação dos 

estabelecimentos comerciais, formação da primeira indústria, implantação da rede de 

saneamento, surgimento de pequenos hotéis, construção da primeira ferrovia, dentre outras. 

Tais intervenções na infra-estrutura da cidade atraíram a população do interior que buscava 

emprego e oportunidade de uma vida melhor do que a propiciada pelo campo 
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Já nas primeiras décadas do século XX a população da cidade passou a crescer a taxas 

superiores do estado do Rio G. do Norte, em parte devido aos fluxos migratórios 

provocados pelas sucessivas secas no sertão mais também devido a um incipiente processo 

de industrialização da capital (ver tabela 2). Tal processo, apesar de significativo não teve 

o ímpeto suficiente para mudar a característica preponderantemente terciária da cidade. 

Natal, como boa parte das cidades brasileiras, fora fundada e se estabelecera como 

entreposto comercial e de controle colonizador, (Cunha, 1991), voltada à exportação de 

produtos primários, ou mesmo agroindustriais, originários do hinterland de seu porto. 

Tabela 2. Natal (1900-1980): População censada, taxas de crescimento e participação 

sobre o estado do RN 

Censo População 
Taxa Média anula 

de crescimento (%) 

Participação 

relativa ao RN (%) 

1900 16.059 - 5,85 

1920 30.696 3,29 5,71 

1940 55.119 2,97 7,14 

1950 103.215 6,47 10,66 

1960 162.537 4,65 14,56 

1970 264.379 4,99 16,59 

1980 416.898 4,66 22,00 

Fonte: IBGE, 2000. 

Comparando-se estatísticas industriais dos Censos Econômicos do IBGE para o Rio 

Grande do Norte e Pernambuco, pode-se verificar que a presença da indústria em Natal, no 

período analisado, era relativamente baixo com efeito, para 1939, Natal respondia com 

10,5% da produção industrial do Rio Grande do Norte, enquanto que Recife era 

responsável por 38,4% da pernambucana. No mesmo ano, a indústria ocupava, em Natal, 

1,5% da população, enquanto que em Recife, este número era de 6.3%; a produção 

industrial per capita em Recife era 5 vezes maior que em Natal. Não obstante, entre 1900 e 

1940, Natal cresceu a uma taxa média geométrica anual de 3,13%, superior aos 2,85% de 

Recife. 

Tal fato revela que, apesar de uma posição de inferioridade relativa quanto ao 

desenvolvimento industrial, Natal viveu nessas quatro décadas iniciais do século um forte 

processo de crescimento demográfico, cujas âncoras econômicas fundamentais eram o 

comércio exportador e os serviços públicos: segundo dados do IBGE para o ano de 1940, 
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os habitantes da cidade com a ocupação principal nos setores de administração pública e 

defesa/segurança nacional (2.735) eram em maior numero que os ligados à indústria de 

transformação (2.635) ou ao comércio de mercadorias (2.552). 

De 1901 a 1940, Natal possuiu três propostas de intervenção urbana, incluindo nestas a 

elaboração de Planos Urbanísticos: construção e demarcação da Cidade Nova (1901-1904), 

Plano Geral de Sistematização (1929) e Plano Geral de Obras (1935). 

A primeira proposta, tratava-se da demarcação de eixos viários, definido quadras, com o 

intuito de criar um bairro (Cidade Nova) residencial voltado para as classes mais ricas da 

cidade. A importância de tal plano, entretanto, recai no fato de ser a primeira ação 

desencadeada pela elite local, no sentido de criar um bairro exclusivo para si. Até este 

momento, os bairros de Cidade Alta e Ribeira continham todo o conjunto da população 

urbana. Cidade Nova transformar-se-ia posteriormente em dois bairros, Petrópolis e Tirol, 

concentradora, até hoje, da população com a maior renda da cidade. (Silva, 2003) 

 

Figura 6. Proposta do Plano da Cidade Nova (Master Plan) 

Fonte: Miranda, 1999. 

O Plano Geral de Sistematização (1929) foi elaborado pelo arquiteto Giacomo Palumbo e 

compreendia intervenções no traçado urbano desde o Forte dos Reis Magos ao norte até a 

rua Jundiaí, ao sul. O objetivo deste plano, segundo Silva (2003), era de dividir a cidade 

em zonas por funções – administrativa, comercial, industrial, lazer e residencial – 

reforçando a elitização proposta para o bairro de Cidade Nova. 
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Figura 7. Plantas do Plano Geral de Sistematização da Cidade de Natal 

Fonte: Miranda, 1999. 

O Plano Geral de Obras (1935) compreendia intervenções de melhoramentos urbanos, com 

edifícios para o governo, aeroporto, bairro residencial, avenida margeando o tabuelrio, hoje 

Avenida do Contorno. O aeroporto estava proposto para o local onde foram efetivadas as 

pistas de pouso para ultraleves na praia do Forte, em meadas da década de 90. Propôs uma 

área de preservação, incluindo a lagoa Manuel Felipe, Lagoa Seca e o canal para o Baldo, 

como indicou a Serete, 28 anos depois. O bairro residencial, que compreende hoje Rocas, 

Santos Reis e Praia do Meio, seguia os modelos do movimento pela implantação dos 

conceitos de cidade-jardim. A proposta dos bairros definia claramente áreas verdes, 

pequenos comércios, escola e circulação de veículos, com ruas de acessos aos lotes sem 

cruzamento. (Miranda, 1999) 

 

Figura 8. Planta do Plano Geral de Obras 
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Fonte: Miranda, 1999. 

Segundo Dantas (1998) os planos e reformas continuaram a privilegiar áreas específicas da 

cidade, essencialmente o centro e os bairros da elite. A classe proletária que crescia a cada 

dia permaneceu à margem de todo esse processo de urbanização; sendo segregada nos 

arrabaldes e na periferia, longe dos olhos do visitante e da elite, desprovida de quaisquer 

benefícios em meio às operações urbanísticas. 

A Segunda Guerra também trouxe como conseqüência grandes modificações no espaço 

urbano da cidade (Silva, 2003). Em 1940, é projetada, na localidade Cidade Nova, uma 

estrada ligando Natal à base aérea de Parnamirim (atuais avenidas Hermes da Fonseca e 

Senador Salgado Filho). Esta representou um dos marcos de crescimento da cidade, pois se 

constitui numa das mais importantes vias de circulação interna da Capital. Esta ligação 

permitiu a expansão na direção sul e a fixação de população até próximo das dunas à leste. 

O impacto que a Segunda Guerra Mundial causou em Natal seria responsável por 

mudanças estruturais relacionadas ao seu crescimento urbano, mesmo décadas após a 

Guerra. Ao sediar as forças militares, a capital recebe um número grande de migrantes, não 

apenas do êxodo rural, mas de funcionários públicos civis e militares que eram, via de 

regra, melhor remunerados. Tal contingente de ―consumidores‖ fez o incipiente comércio 

local ter um boom de atividades, sendo necessário diversificar os produtos oferecidos. 

Associada ao advento da Segunda Guerra, a produção capitalista da cidade teve seu início, 

na década de 40, com a criação do mercado de terras através principalmente da produção 

de loteamentos na periferia da cidade (Silva, 2003). 

É essa contextualização histórica, a Segunda Guerra e seus efeitos na capital, que 

possibilitou o surgimento de um mercado fundiário (e imobiliário) tendo nos loteamentos 

sua figura principal. Em 1953, os retirantes da seca que assolou o interior do Estado 

começaram a ocupar a área que hoje pertence a Nova Descoberta, Felipe Camarão e Dix-

Sept Rosado. Nesta década ocorreu também o desmembramento das terras onde estão 

localizados atualmente os bairros de Bom Pastor e das Quintas. Mas o boom da ocupação 

aconteceu mesmo em 1966. Em 1964, inicia-se o loteamento do bairro Planalto para uma 

população de baixa poder aquisitivo. 
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As décadas de 60, 70 e 80 foram caracterizadas pelas políticas habitacionais dos governos 

militares. Em Natal, a produção de conjuntos habitacionais foi incrementada entre os anos 

de 1974 a 1986, provocando mudanças significativas no espaço e direcionando a expansão 

física da cidade. A localização desses conjuntos concretizou o processo de divisão sócio-

espacial da cidade e a submissão do Estado ao mercado fundiário, onde na Zona Sul, foram 

feitos pelo INOCOOP e destinados a uma população de maior poder aquisitivo, e na Zona 

Norte, ainda não valorizada, feitos pela COHAB, para uma população de baixa renda 

O rápido crescimento populacional do pós-Guerra acelerou a ocupação dos espaços de 

periferia, fossem eles planejados ou não. Já nos anos 60 e 70, a cidade testemunhou a 

rápida 

ocupação de solo na periferia urbana pelos grandes conjuntos residenciais financiados pelo 

Sistema Financeiro da Habitação (áreas das Zonas Norte e Sul), enquanto que a Zona 

Oeste seria alvo preferencial das políticas habitacionais para a população de baixíssima 

renda nos anos 80. 

Claro está que toda essa expansão é condicionada fortemente pela singular geomorfologia 

urbana, destacando-se a presença de dunas elevadas a Leste e Oeste, de vales dunares a 

Sudoeste, e do Rio Potengi cortando o território municipal na direção Sudoeste-Norte. (Ver 

Mapas, mais adiante) 

Até 1920 

 

 

 

Até 1940 

 

 

Figura 9. Bairros constituídos em Natal até as décadas de 1920 e 1940, a partir da 

mancha urbana atual 

Fonte: Coppetec, 2008 
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Até 1960 

 

 

 

 

Até 1970 

 

 

Figura 10. Bairros constituídos em Natal até as décadas de 1960 e 1970, a partir da 

mancha urbana atual 

Fonte: Coppetec, 2008 

Essa topografia condicionou também a constituição de corredores radiais que, a partir da 

Cidade Alta e Petrópolis, desenvolvem-se de modo a acompanhar, aproximadamente, o 

traçado do Parque das Dunas ou do Rio Potengi. Os corredores da Av. Hermes da Fonseca 

/ Av. Salgado Filho, da Av. Prudente de Moraes, e da Av. Rio Branco /Av. Coronel 

Estevam, entre outros tipicamente radiais, são até hoje responsáveis por abrigar grande 

parte do fluxo de veículos, privados e coletivos, na cidade. 

São esses eixos radiais secundados por um grupo de corredores transversais, como a Av. 

Bernardo Vieira ou a Av. Capitão-Mor Gouveia, que vêm apresentando forte crescimento 

nas densidades de tráfego nas duas últimas décadas, na mesma medida em que a cidade viu 

avançar o processo de urbanização para além dos limites compreendidos, a grosso modo, 

pelo triângulo Parque das Dunas, Rio Potengi, bairros do Alecrim e de Barro Vermelho. 

Na década de 1980 o mercado de terras de Natal já estava consolidado, com o solo da 

cidade parcelado, mas estes parcelamentos não ofereciam os serviços e infra-estrutura 

necessária a habitabilidade, principalmente os loteamentos mais periféricos. A instalação 

fragmentada dos conjuntos, a formação de enormes vazios e a permissividade da 
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administração pública foram responsáveis pela valorização destas terras com a definitiva 

ocupação por parte da população (através dos reloteamentos) na década de 1980 e 1990. 

Até 1980 

 

 

 

 

Até 1990 

 

 

Figura 11. Bairros constituídos em Natal até as décadas de 1980e 1990, a partir da 

mancha urbana atual 

Fonte: Coppetec, 2008. 

Silva (2002) explica que, desta forma, os loteamentos cada vez mais ―consomem‖ o espaço 

periférico da cidade, com prejuízo para os moradores mais pobres. O padrão de 

―urbanização extensiva‖ e periférica, eleva o custo com transportes e desperdiça o tempo 

do trabalhador neste deslocamento periferia-centro, ademais é caracterizado pela 

inexistência dos equipamentos e serviços públicos, conseguidos após a organização e luta 

dos próprios moradores. 
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3. 3. Segregação urbana de Natal e formação de subcentros 

Para Villaça (2001) a análise da estrutura espacial intra-urbana segundo setores de círculo 

aparece com enorme importância e potencial explicativo e revela a natureza da profunda 

segregação como um processo necessário à dominação social, econômica e política por 

meio do espaço. 

A segregação do espaço urbano segundo o modelo de setores de círculos (ver capítulo 2) 

apresentado por Villaça (2001) induz portanto à formação de subcentros por ele definidos 

como réplicas do centro principal que ocorrem sem a ele se igualar. A diferença é que o 

subcentro apresenta os requisitos do centro principal apenas para uma parte da cidade, e o 

centro principal cumpre-os para toda a cidade. 

Esta estruturação urbana decorreu, ainda que não exclusivamente, do domínio, pelas 

burguesias, das condições de deslocamento espacial do ser humano enquanto consumidor. 

Como parte do movimento que é fruto da interação de forças, o centro principal se 

deslocou e se transformou, os subcentros se formaram em função da inacessibilidade 

socioeconômica das camadas populares ao centro principal; certas regiões das metrópoles 

se tornaram maciçamente populares, o centro principal ―decaiu‖; o sistema viário se 

aprimorou em determinadas regiões. O domínio das áreas centrais pelas burguesias levou 

as classes populares – que a elas não tinham acesso – a produzir sues próprios subcentros 

em áreas estratégicas, atendendo a grandes regiões populares. 

Algumas dessas modificações do território podem ser observadas no município de Natal, 

onde há um significativo aumento de complexidade na estruturação do espaço urbano 

desde a origem da cidade, os nós, as convergências e as dispersões, as conexões e as 

articulações, os lugares de encontros, ou seja, a essência da cidade. 

Tomando como base os limites dos meios físicos-ambientais, como o rio Potengi, as Áreas 

de Proteção Ambiental e municípios vizinhos e ainda que o território de Natal tem como 

ponto central o centro principal (Cidade Alta), pode-se afirmar que a disposição dos 

elementos estruturais da cidade permite uma expansão urbana total de 180°, devido aos 

elementos geográficos que concentra dois eixos viários - um no lado Sul do Potengi e outro 

no Norte. Nesse sentido, essa concentração viária estrutura o município em dois territórios, 
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com dois arcos de 90°. A figura abaixo aplica o modelo de Villaça à realidade observada 

para Natal. 

 

Figura 12. Modelos de expansão urbana aplicados por Villaça (2001) para a cidade de 

Natal 

De acordo com a imagem, percebe-se que a cidade expandiu-se em função do ponto 

escolhido para o porto a partir do qual começa a se desenvolver a aglomeração e seu 

centro. Nas proximidades do porto, é implantada a linha férrea, formando com a área 

portuária um binômio altamente articulado, capaz de marcar o encontro entre dois sistemas 

de transporte. Assim, o conjunto porto-ferrovia assume então dupla determinação no 

espaço urbano da cidade litorânea. Marcando, de um lado, o local que tornaria o centro da 

cidade e, de outro, os eixos ao longo dos quais foram implantadas as primeiras indústrias e 

armazéns. E que nos dias atuais, as mesmas razões regionais fizeram com que as estradas 

se localizassem também nas mesmas direções. 

Essa expansão da cidade é demarcada e limitada, também, pelos elementos físico-

ambientais presentes no município, vindo a caracterizar o lado Sul do Rio Potengi como 
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sendo uma área com ocupações, predominante, da população de alta renda e o lado Norte, 

formado por aglomerados e, posteriormente, conjuntos habitacionais ocupados 

basicamente por uma classe de menor poder aquisitivo. Essa acentuada divisão de Natal 

em duas cidades divorciadas uma da outra – a dos mais ricos e a dos mais pobres e 

excluídos – é distinguida ainda mais pelos raros acessos da população da Zona Norte ao 

centro principal. 

A tabela abaixo demonstra o peso e distribuição das unidades habitacionais, por Zona 

Administrativa da cidade: mais de 50 mil unidades, envolvendo uma população média de 

220 mil pessoas. As Zonas Norte e Sul receberam a maior parte dos conjuntos, 76,38% do 

total, e 88,81% do total de unidades construídas (ou 44.783 unidades) em Natal, em uma 

clara polarização sócio-espacial promovida pelo Estado. Entretanto, se na Zona Sul foram 

instalados 49,60% do total de conjuntos habitacionais, a Zona Norte concentrou, no 

período de 1978 a 1980, 45,19% do total de unidades construídas. O resultado morfológico 

dessa divisão foi a manutenção da concentração de renda e de serviços urbanos em 

determinados bairros da cidade (na Zona Sul e Leste) ao contrário de outros (Zona Norte e 

Oeste). 

Tabela 3. Natal: promoção oficial de habitação por zona administrativa (1970-1991) 

Zona 

Administrativa 

Conjuntos Habitacionais Número de unidades 

Absoluto % do total Absoluto % do total 

Norte 34 26,78 22.769 45,12 

Sul 63 49,60 22.014 43,69 

Leste 16 12,60 805 1,60 

Oeste 14 11,02 4.792 9,51 

Total 127 100 50.380 100 

Fonte: Silva, 2003. 

A forte ocupação dos bairros periféricos reconfigura a distribuição da população na cidade. 

A maior parcela da população, antes concentrada na região leste – onde se localiza o 

Centro principal – agora se concentra na região Norte, como mostra dados de um estudo da 

Caern realizado em 1985 e da Semurb em 2007 ilustrados nas figuras abaixo. 
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Fonte de dados básicos: CAERN (1985) e NATAL (2009) 

Figura 13. Distribuição da população de Natal em 1985, 1995, 200 e 2007 – gráfico de 

barras 

Entre o período de 1985 a 2007 a população da zona norte de Natal cresceu quase 172% 

enquanto a população da zona leste diminui mais de 20%. As populações das zonas oeste e 

sul cresceram 45,81 % e 68,94 %, respectivamente. A representação gráfica do 

crescimento populacional das quatro zonas administrativas é apresentada na figura 14. 

A inacessibilidade aos elementos de consumo e produção do espaço intra-urbano atua no 

arranjo territorial do crescimento urbano, fazendo com que as camadas sociais procurem 

trazer para junto de si – ou produzir no seu próprio espaço – os equipamentos que podem 

prescindir de uma localização central, através dos centros expandidos ou subcentros. Fato 

este, é perceptível, principalmente, nas áreas mais distantes do centro principal, onde 

proliferam lojas comerciais, consultórios, bancos, cinemas, escolas, restaurantes, bares, 

para atender à população residente no local, ou nas suas proximidades. Esses bairros, 

dispondo dos serviços mencionados, representam um papel complementar, de centro de 

atividades. 

De tal modo, nota-se que há núcleos comerciais voltados para o atendimento das 

necessidades de compras e serviços excepcionais dos moradores, com predominância de 

subcentros representativos na Zona Norte e Sul da cidade. Por causa dos subcentros, a 

cidade do Natal pode ser dita como uma cidade polinucleada, pois possui um núcleo maior 

de zona central de negócios e outros núcleos menores espalhados e centros especializados, 
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que apresentam áreas de diversidade comercial e de serviços que atendem a distintas 

classes sociais. 

 

Fonte de dados básicos: CAERN (1985) e NATAL (2009) 

Figura 14. Distribuição da população de Natal em 1985, 1995, 200 e 2007 – gráfico de 

linhas 

Além do desenvolvimento de subcentros no município, os bairros foram dotados nas 

últimas décadas de equipamentos urbanos de saúde, educação e centros de abastecimento. 

A tabela abaixo apresenta a distribuição das escolas e creches nas regiões administrativas 

da cidade e revelam uma distribuição equilibradas do número de escolas entre as quatro 

regiões, com destaque à zona norte de Natal, que contem o maior número de escolas 

particulares e maior percentual de concentração de escolas dentre as quatro regiões. O 

motivo ―estudo‖ representa, junto ao motivo ―trabalho‖, a maior parcela dos 

deslocamentos na cidade, segundo a pesquisa domiciliar de origem e destino realizada pela 

Oficina Consultores Ltda, no âmbito do seu contrato com a o DER/RN para elaboração do 

Plano de Transporte Metropolitano. A distribuição equilibrada de escolas dentre as regiões 

administrativas da cidade de certo reduz a necessidade de deslocamentos longos entra 

distintas regiões administrativas pelo motivo ―estudo‖ e, com isso, aumenta o número de 

deslocamentos internos às zonas realizados por este motivo. 

 



36 
 

Tabela 4. Distribuição das escolas e creches de Natal por Região Administrativa da 

cidade 

 

Fonte: Natal, 2009 

Em relação aos equipamentos de saúde a à feiras livres, os dados da Semurb mostram dos 

164 hospitais, postos de saúde, clínicas e unidades básicas e de apoio que atendem à 

demanda por serviços de saúde na cidade, a maioria, ou seja, 43%, ainda se concentram na 

zona leste. Para feiras livres, das 23 espalhadas pela cidade, 18 estão localizadas na zona 

norte da cidade. 

O fortalecimento de subcentros e a disponibilização de serviços públicos nos bairros 

periféricos contribui para a melhor distribuição do fluxo de veículos no espaço urbano 

total, atenuando os carregamentos viários na região central. Pois, as pessoas poderão 

realizar as atividades econômicas e sociais mais próximas de suas residências, reduzindo o 

número de viagens até o centro principal e aumentando, desta forma, o número de viagens 

internas aos bairros frente ao total de viagens originadas. O subitem a seguir, demonstra a 

partir de dados da pesquisa domiciliar de origem e destino realizada em 2007, os padrões 

de deslocamentos na cidade e o fortalecimento da pauta vicinal em relação ao total de 

deslocamentos. 
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Figura 15. Mapa – Unidades de saúde por áreas demográficas 

Fonte: Natal, 2009. 
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3. 4. A mobilidade vicinal em Natal 

A análise das características de mobilidade urbana em Natal foi realizada a partir da 

exploração de uma base de dados adaptada daquela que resultou da pesquisa domiciliar de 

origem e destino realizada pela Oficina Consultores Ltda., entre abril e novembro de 2007, 

no âmbito do seu contrato com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte para a 

elaboração do Plano Diretor de Transportes Metropolitanos. Para a pesquisa, a cidade foi 

dividida em 54 zonas, coincidentes com as zonas censitárias ou agrupamentos de zonas 

censitárias (ver figura abaixo). 

 

Figura 16. Divisão em zonas e Regiões Administrativas de Natal adotada pela pesquisa 

domiciliar de origem e destino 



39 
 

A partir dos dados básicos da pesquisa, foram separados os dados relativos às viagens com 

origem e destino em Natal, ou seja, das 2.082.711 viagens diárias em toda a região 

metropolitana de Natal, 1.389.222 possuem origem e destino em Natal. Considerando 

todos os modos de transporte e todos os motivos, o maior número é de viagens internas às 

zonas administrativas. A tabela 5 contem a distribuição das viagens entre as zonas 

administrativas em valores absolutos e a tabela 6 em valore percentuais. 

Tabela 5. Distribuição das viagens diárias em Natal por todos os modos segundo as 

Regiões Administrativas – valores absolutos 

 

Tabela 6. Distribuição das viagens diárias em Natal por todos os modos segundo as 

Regiões Administrativas – valores percentuais 

 

Estes dados atestam a idéia de que a maior parcela das viagens são destinadas à própria 

zona administrativa da cidade. Todos os valores acima de 10%, ou seja, mais de 139.000 

viagens, representam viagens internas às zonas, com destaque para a zona norte, com mais 

de 300.000 viagens. Quando assumidos os percentuais de linha os valores são ainda mais 

surpreendentes, com mais de 72% das viagens originadas na zona norte com destino na 

própria zona norte. 

Os motivos das viagens foram agregados em quatro categorias: (i) compras, negócios e 

assuntos pessoais, (ii) trabalho, (iii) estudo e (iv) outros. As tabelas 7, 8 e 9, apresentam a 

distribuição das viagens pelo motivo compras, negócios e assuntos pessoais em valores 

absolutos, valores percentuais do total e valores percentuais de linhas, respectivamente. 
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Tabela 7. Distribuição das viagens diárias pelo motivo compras, negócios e assuntos 

pessoais em Natal por todos os modos segundo as Regiões Administrativas – 

valores absolutos 

RA Natal Leste Natal Norte Natal Oeste Natal Sul 
Total 
geral 

Natal Leste 11103 1526 1327 3653 17609 

Natal Norte 14768 18941 2509 3167 39559 

Natal Oeste 11717 1386 7489 3540 24131 

Natal Sul 11770 1025 1075 10630 24532 

Total geral 49358 22919 12400 20989 105871 

 
 

Tabela 8. Distribuição das viagens diárias pelo motivo compras, negócios e assuntos 

pessoais em Natal por todos os modos segundo as Regiões Administrativas – 

valores percentuais 

RA Natal Leste Natal Norte Natal Oeste Natal Sul 
Total 
geral 

Natal Leste 10,49% 1,44% 1,25% 3,45% 16,63% 

Natal Norte 13,95% 17,89% 2,37% 2,99% 37,37% 

Natal Oeste 11,07% 1,31% 7,07% 3,34% 22,79% 

Natal Sul 11,12% 0,97% 1,02% 10,04% 23,17% 

Total geral 46,62% 21,65% 11,71% 19,83% 100,00% 

 
 

Tabela 9. Distribuição das viagens diárias pelo motivo compras, negócios e assuntos 

pessoais em Natal por todos os modos segundo as Regiões Administrativas – 

valores percentuais de linha 

RA Natal Leste Natal Norte Natal Oeste Natal Sul 
Total 
geral 

Natal Leste 63,05% 8,67% 7,53% 20,74% 100,00% 

Natal Norte 37,33% 47,88% 6,34% 8,01% 100,00% 

Natal Oeste 48,55% 5,74% 31,04% 14,67% 100,00% 

Natal Sul 47,98% 4,18% 4,38% 43,33% 100,00% 

Total geral 46,62% 21,65% 11,71% 19,83% 100,00% 

 
 

A distribuição das viagens pelo motivo compras mostra ainda a força do Centro tradicional 

(Cidade Alta e Ribeira) e Centro expandido (Alecrim) no que se refere à concentração de 

comércio e serviços, principalmente em relação à região Oeste. Contudo, a zona norte 

apresenta quase metade dos deslocamentos por esse motivo com destino na própria zona 

fortalecendo assim a idéia de que a formação de subcentros periféricos confere à zona certo 

grau de auto-suficiência em relação ao centro principal de serviços e comércio. 
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O motivo estudo engloba as viagens com destino às escolas públicas ou privadas de ensino 

fundamental e médio, às universidades, creches ou ensino complementar como cursinhos 

de idiomas ou de preparação para concursos públicos. A distribuição das viagens pelo 

motivo estudo são apresentadas nas tabelas 10, 11 e 12, a seguir. 

Tabela 10. Distribuição das viagens diárias pelo motivo estudo em Natal por todos os 

modos segundo as Regiões Administrativas – valores absolutos 

RA Natal Leste Natal Norte Natal Oeste Natal Sul 
Total 
geral 

Natal Leste 26556 450 409 6846 34286 

Natal Norte 10851 78997 2217 6452 98602 

Natal Oeste 9936 392 41039 10140 61507 

Natal Sul 12972 351 409 40590 54356 

Total geral 60381 80189 44074 64057 248845 

 
 

Tabela 11. Distribuição das viagens diárias pelo motivo estudo em Natal por todos os 

modos segundo as Regiões Administrativas – valores percentuais 

RA Natal Leste Natal Norte Natal Oeste Natal Sul 
Total 
geral 

Natal Leste 10,67% 0,18% 0,16% 2,75% 13,78% 

Natal Norte 4,36% 31,75% 0,89% 2,59% 39,62% 

Natal Oeste 3,99% 0,16% 16,49% 4,07% 24,72% 

Natal Sul 5,21% 0,14% 0,16% 16,31% 21,84% 

Total geral 24,26% 32,22% 17,71% 25,74% 100,00% 

 
 

Os dados comprovam que a distribuição equilibrada de escolas dentre as regiões 

administrativas da cidade de certo reduz a necessidade de deslocamentos longos entra 

distintas regiões administrativas pelo motivo ―estudo‖ e, com isso, aumenta o número de 

deslocamentos internos às zonas realizados por este motivo. Para todas as zonas, mais de 

65% das viagens para estudo ficam na própria zona. Novamente, destaca-se a zona norte 

pela maior concentração de viagens internas pelo motivo estudo no total de viagens, 

31,75%, o que representa 80,12% das viagens originadas na zona norte por este motivo 
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Tabela 12. Distribuição das viagens diárias pelo motivo estudo em Natal por todos os 

modos segundo as Regiões Administrativas – valores percentuais de linha. 

RA Natal Leste Natal Norte Natal Oeste Natal Sul 
Total 
geral 

Natal Leste 77,45% 1,31% 1,19% 19,97% 100,00% 

Natal Norte 11,00% 80,12% 2,25% 6,54% 100,00% 

Natal Oeste 16,15% 0,64% 66,72% 16,49% 100,00% 

Natal Sul 23,87% 0,64% 0,75% 74,67% 100,00% 

Total geral 24,26% 32,22% 17,71% 25,74% 100,00% 

 
 

A análise da distribuição do motivo ―trabalho‖, principal motivo de viagem, permite 

verificar a dependência entre as zonas em relação a oferta de postos de trabalho. As tabelas 

13, 14 e 15, de distribuição das viagens por motivo ―trabalho‖ em valores absolutos, 

percentuais e percentuais de linha, respectivamente, mostram que embora a maioria das 

viagens pelo motivo tenha destino às zonas leste e sul, os maiores percentuais em relação 

às viagens com origem a cada zona são com destino às próprias zonas. Este fato foi 

explicado no capítulo 2 deste trabalho quando se assume que a fragmentação da cidade 

leva os mais pobres e residentes nas áreas periféricas que não encontram trabalho formal 

nesta área, ou que não têm ocupações informais em outras, empreendem atividades 

informais perto de onde vivem ou ficam sem trabalho e acabam não dependendo 

regularmente de transporte. 

Tabela 13. Distribuição das viagens diárias pelo motivo trabalho em Natal por todos 

os modos segundo as Regiões Administrativas – valores absoluto 

RA Natal Leste Natal Norte Natal Oeste Natal Sul 
Total 
geral 

Natal Leste 25543 2007 2362 9278 39569 

Natal Norte 29144 35199 5415 18820 89294 

Natal Oeste 19247 4336 25594 17447 67178 

Natal Sul 27296 2404 5090 35384 71113 

Total geral 101259 43946 38460 80929 267182 
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Tabela 14. Distribuição das viagens diárias pelo motivo trabalho em Natal por todos 

os modos segundo as Regiões Administrativas – valores percentuais 

RA Natal Leste Natal Norte Natal Oeste Natal Sul 
Total 
geral 

Natal Leste 9,56% 0,75% 0,88% 3,47% 14,81% 

Natal Norte 10,91% 13,17% 2,03% 7,04% 33,42% 

Natal Oeste 7,20% 1,62% 9,58% 6,53% 25,14% 

Natal Sul 10,22% 0,90% 1,90% 13,24% 26,62% 

Total geral 37,90% 16,45% 14,39% 30,29% 100,00% 

 
 

Tabela 15. Distribuição das viagens diárias pelo motivo trabalho em Natal por todos 

os modos segundo as Regiões Administrativas – valores percentuais de linha 

RA Natal Leste Natal Norte Natal Oeste Natal Sul 
Total 
geral 

Natal Leste 64,55% 5,07% 5,97% 23,45% 100,00% 

Natal Norte 32,64% 39,42% 6,06% 21,08% 100,00% 

Natal Oeste 28,65% 6,45% 38,10% 25,97% 100,00% 

Natal Sul 38,38% 3,38% 7,16% 49,76% 100,00% 

Total geral 37,90% 16,45% 14,39% 30,29% 100,00% 

 
 

Como visto, o desenvolvimento dos subcentros e distribuição de serviços públicos nos 

bairros de Natal fortaleceram a dinâmica urbana internamente aos bairros, oferecendo 

oportunidades de comércio, estudo e trabalho mais próximas às residência e enfraquecendo 

o Centro tradicional como destino principal das viagens originadas em outras zonas da 

cidade. No entanto, a oferta de transporte público ainda é destinada principalmente ao 

Centro da cidade. 

Dada a dispersão territorial das atividades econômicas, ocorrida principalmente na última 

década, ganharam vulto as demandas da população por diferentes opções de destino, cujo 

atendimento implica em um sistema de transporte coletivo amplo e diversificado. Nesse 

contexto, para que se obtenham padrões razoáveis de freqüência, ocupação veicular, 

capilaridade de coleta e distribuição, imputam-se à oferta de transportes custos adicionais 

na produção de infra-estruturas e de rotas sem que se registrem níveis de ocupação capazes 

de gerar benefícios sociais e econômicos equivalentes aos dispêndios. 

Uma vez que a política local de custeamento do transporte público se caracteriza pela 

negação de subsídio público à operação do sistema, a dificuldade de se obter um bom nível 

de serviço no transporte coletivo — o que faria explodir o valor das tarifas até níveis 

insuportáveis pela sociedade, havida conta da tipologia regulatória com que o município da 
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capital intervém no mercado de transporte coletivo regular — induz, por outro lado, que as 

parcelas motorizadas da população façam utilização intensiva do veículo privado, 

concorrente do modo público por espaço viário para circulação e estacionamento. 

Em especial, a redução da eficiência operacional dos ônibus do sistema público diminui 

ainda mais fortemente a possibilidade de implementação de medidas efetivas de gestão da 

mobilidade, na mesma medida em que reduz a atratividade do transporte coletivo regular 

face a outros modos privados ou semi-coletivos de deslocamento (automóveis, por um 

lado, vans por outro). Mais grave ainda, o impacto negativo do crescimento do tráfego 

privado e semicoletivo sobre a fluidez do sistema regular de ônibus faz com que se 

pressione por aumento da frota de veículos pesados, a fim de manter em condições 

mínimas de qualidade a oferta de transporte regular para as populações cativas. 

Resulta daí que, a partir de um determinado limite, as vantagens e benefícios do aumento 

de frota, diga-se de passagem, alcançado mediante aumento no custo quilométrico do 

serviço e — em decorrência de natureza regulatória — das tarifas, passam a ser quase que 

totalmente absorvidas pelos incrementos de congestão produzidos pelo aumento do número 

de ônibus em circulação! Daí que se estabelece o círculo vicioso: aumentam-se custos e 

tarifas, sem melhoria da qualidade de serviço, e permanecem as pressões por novo 

aumento de serviço. 

A substituição do modelo radial por um sistema constituído por dois subsistemas, um 

estrutural e outro vicinal, assumiria que as viagens de longa distância com destino fora das 

regiões administrativas sejam atendidas pelo sistema estrutural, enquanto as viagens 

intrabairros são atendidas pelo sistema vicinal. Com viagens mais curtas, e portanto mais 

rápidas, é possível reduzir a frota efetiva e com isso os custos fixos do sistema como um 

todo. A diferença entre sistemas estruturais e vicinais de sistema tronco-alimentadores está 

principalmente relacionada à própria concepção da rede, baseada no primeiro caso às reais 

necessidades de deslocamentos de longa e curta distâncias. Enquanto os sistemas tronco-

alimentadores se referem à sistemas complementares e dependentes, os sistemas 

estruturais-vicinais independem em certo grau um do outro podendo ser complementares 

em alguns casos. 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTUDO DE CASO DA ZONA NORTE DE NATAL 

 

4.1. Expansão urbana na zona norte de Natal 

Até o início do século XX a zona norte de Natal era povoada apenas por dois pequenos 

núcleos de moradores situados em Igapó e na Redinha, hoje bairros de Natal. Igapó, 

primeiro núcleo de moradores na Zona Norte, é um dos povoados mais antigos do 

município de Natal, existindo referências a esta comunidade desde os tempos da colônia. A 

Redinha se apresentava como uma vila de pescadores e, no século XX, como praia de 

veraneio. Além da pesca, a população residente vivia de apanhar mariscos, cultivar 

pequenas hortas e criar algumas cabeças de gado para produção de leite; atividades de 

subsistência, sendo necessário apenas eventualmente ir ao centro da cidade para 

comercializar o pescado e fazer compras de bens não-alimentícios. 

O acesso à região norte dava-se através do município de Macaíba o que demandava 

bastante tempo devido às péssimas condições da estrada carroçável ou realizando a 

travessia pelo rio Pontegi, caminho mais rápido, porém prescindia de barcos para a 

travessia e que, nessa época, tinha por função primordial escoar a produção que vinha dos 

municípios localizados na parte norte do estado, embarcada nos navios no porto de Natal. 

No decorrer do século XX a ocupação passa a ser mais acentuada, quando a atividade de 

veraneio, com construção de casas para ―fim de semana‖, começou a ser praticada por 

natalenses. A partir da oficialização da Redinha como território natalense em 1943 – antes 

pertencente ao município de São Gonçalo – obras públicas foram implantadas como a 

construção do mercado e um clube social. Apenas em 1980 a atual Zona Norte de Natal é 

incluída como Região Administrativa. 

O aumento no número da população residente ocorreu ainda mais com a construção de 

acessos (pontes) sobre o Potengi. Inicialmente (anos de 1910) havia uma pequena 

população residente, dispersa, nestas terras que plantavam produtos de subsistência e para 

o comércio. 
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Eram pequenos produtores de feijão, milho e mandioca (além de produtores de gado para 

leite e corte) que abasteciam as feiras e mercados da cidade. O projeto da primeira ponte 

(Ponte de ferro) era destinada apenas a linha férrea, não possuindo vias para automóveis ou 

pedestres, o que evidencia o interesse comercial da obra em escoar a produção econômica. 

A inauguração da ponte festejava festejando a ligação entre a produção econômica dos 

municípios do norte do estado, como a região produtora de sal e açúcar, com o porto de 

Natal (Silva, 2003). 

Ainda segundo Silva (2003), a ―estrada da Redinha‖, hoje Avenida Dr. João Medeiros 

Filho, construída na década de 1950 ligando a ponte de Igapó e a Redinha, é o principal 

eixo de ligação entre bairros da zona norte, além de apresentar como característica 

principal um uso do solo onde predomina a atividade comercial na região. Para o autor, é 

nesta avenida que o processo de ―redefinição‖ de residencial para comercial ocorre de 

forma mais intensa, indicando uma ―elitização‖ interna. 

O período entre a década de 1960 e 1970 é marcado pelo fortalecimento da industrialização 

no estado e pela criação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

(CAERN) e pela eletrificação de várias cidades do interior (Machado, 2000). Neste período 

foi construída a segunda ponte ligando a parte sul da cidade à região norte pelo bairro de 

Igapó quando contatado que o serviço de trens intermunicipal já não era suficiente sendo 

necessário investir no transporte rodoviário. A construção da nova ponte e os 

melhoramentos rodoviários viabilizaram a implementação de um Distrito Industrial na 

zona norte a partir de 1975, quando surgem as primeiras indústrias na região como citado 

por Silva (2003): Incarton (produtora de embalagens de papelão) Sparta (confecção, 

Industria Têxtil Seridó) tecelagem, entre outras. A construção do Distrito Industrial 

despertou o interesse do mercado imobiliário que anteviu a possibilidade dessa região vir a 

ser ocupada por trabalhadores destas indústrias e assim aumentar o valor das terras (Souza, 

2000). 

Estes melhoramentos, coadunados com a construção dos conjuntos habitacionais no 

período de 1978-86, atrairiam um número cada vez maior de pessoas e atividades.Após a 

década de 1980 o crescimento populacional da zona norte de Natal foi de 263%, muito 

acima das taxas de crescimento das demais zonas da cidade. (ver gráfico abaixo). Este 
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crescimento corresponde à ocupação de conjuntos habitacionais e loteamentos construídos 

na zona norte entre as décadas de 1970 e 1980 (ver figura 17). 

 

Figura 17. Variação populacional por Região Administrativa entre 1980 e 2000 

Fonte de dados básicos: Silva, 2003. 

 

 

Figura 18. Número de lotes criados em loteamentos originais na zona norte de Natal no 

período de 1957 – 1985 

Fonte: Silva, 2003. 
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A partir da década de 1990 a oferta de lotes A Zona Norte de Natal tem despertado 

acompanhou de perto a construção de novas unidades habitacionais por parte da COHAB e 

CEF, isto é, o mercado de terras, seja em loteamentos regulares, irregulares ou 

clandestinos, aproveitando a infra-estrutura trazida pelos conjuntos habitacionais, 

principalmente pela abertura de vias e da possibilidade de implantação de linhas regulares 

de transporte coletivo, fato este praticamente impossível sem a implantação dos conjuntos. 

Hoje a zona Norte possui quase 30% dos conjuntos habitacionais da cidade e 72 

loteamentos (entre regulares e irregulares). A figura a seguir ilustra a ocupação da zona 

norte por conjuntos habitacionais e loteamentos. 

 

Figura 19. Conjuntos habitacionais e loteamentos na Zona Norte de Natal 

Fonte: Natal, 2009. 
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O explosivo crescimento populacional e a rápida expansão urbana na zona norte atraíram 

uma gama de investimentos públicos e privados para a zona. Dados da Semurb revelam 

que na zona norte estão localizadas 112 escolas entre municipais, estaduais, federais e 

particulares representando 28,8% do total de escolas da cidade e 23 creches, o que 

representa 31,9% do total de creches da cidade. Os atendimentos à saúde na zona norte são 

prestados em 164 hospitais, postos de saúde, clínicas e unidades básicas e de apoio. Os 

serviços de abastecimento correspondem a 18 feiras livres localizadas na zona norte de um 

total de 23 em toda a cidade, além de supermercados instalados na zona. A zona norte é 

ainda dotada com 44% dos equipamentos desportivos da cidade, além de shopping Center 

para atendimento aos motivos de lazer e compras. Os mapas 20, 21 e 22 apresentam, 

respectivamente, a distribuição das escolas, equipamentos de saúde e equipamentos 

desportivos na zona norte de Natal. 

 

Figura 20. Escolas e creches municipais, estaduais, federais e particulares na Zona 

Norte de Natal 

Fonte de dados básicos: Natal, 2009. 
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Figura 21. Distribuição dos equipamentos de saúde na Zona Norte de Natal 

Fonte: Natal, 2009. 

 

 

Figura 22. Distribuição de equipamentos desportivos na Zona Norte de Natal 

Fonte: Natal, 2009. 



51 
 

A disponibilização de escolas e equipamentos de saúde e o fortalecimento de subcentros de 

comércio e serviços na zona norte contribui para a substituição de deslocamentos de longa 

distância até a região sul da cidade por deslocamentos internos à própria zona norte para 

atendimento aos motivos de saúde, educação e compras. O subitem a seguir, demonstra a 

partir de dados da pesquisa domiciliar de origem e destino realizada em 2007, os padrões 

de deslocamentos na zona norte de Natal e o fortalecimento da pauta vicinal em relação ao 

total de deslocamentos. 

4.2. Características das viagens originadas na zona Norte 

Ainda com base nos dados da pesquisa domiciliar de origem e destino realizada pela 

Oficina Consultores Ltda., no âmbito de seu contrato com o DER/RN, entre abril e 

novembro de 2007, para a elaboração do Plano Diretor de Transportes Metropolitanos, 

foram retirados cruzamentos de dados sobre as viagens originadas na zona norte de Natal a 

fim de verificar, frente às atuais necessidades de deslocamentos verificadas, o incremento 

da mobilidade vicinal. 

A comprovação do peso das viagens internas à zona em relação ao total de viagens 

originadas é logo observada na tabela 16 e figura 23, a seguir, onde 305.895 viagens do 

total de 422.163 originadas na zona norte possuem destino na própria zona, considerando 

as viagens por todos os motivos e modos de transporte. 

Tabela 16. Distribuição das viagens diárias originadas na Zona Norte de Natal 

segundo a Regiões Administrativas em valores absolutos 

RA de destino 
N° de viagens 

diárias 

Natal Leste 63.663 

Natal Norte 305.895 

Natal Oeste 17.903 

Parque das Dunas 1.003 

Natal Sul 33.699 

Total 422.163 
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Figura 23. Distribuição das viagens diárias originadas na Zona Norte de Natal segundo 

as Regiões Administrativas em valores percentuais. 

Quando estas viagens são divididas por motivos agregados - entre eles compras e assuntos 

pessoais, estudo (regular e outros), outros (que inclui saúde), residência (corresponde à 

―perna‖ na viagens de volta) e trabalho – verifica-se a relativa auto-suficiência da zona 

norte,onde, na tabela abaixo, as células em destaque que indicam a maior concentração 

percentual de viagens para cada motivo, são justamente as viagens com destino na zona 

norte. 

Consolida-se, desta forma, a idéia de que a localização de equipamentos de saúde, 

educação,abastecimento e lazer nos bairros reduz a necessidade de longos deslocamentos 

até a região central da cidade. Os motivos de viagens, em sua maioria, são atendidos dentro 

da própria zona, caracterizando um padrão de mobilidade vicinal. 

Tabela 17. Distribuição das viagens com origem na Zona Norte de Natal segundo as 

Regiões Administrativas e aos motivos de viagens – em valores absolutos 

Motivo/destino Zona Leste 
Zona 
Norte 

Zona 
Oeste 

Parque das 
Dunas 

Zona Sul Total geral 

Compras e assuntos 
pessoais 

14.768 18.941 2.509 173 3.167 39.559 

Estudo 10.851 78.997 2.217 85 6.452 98.602 

Outros (inclui saúde) 6.763 10.853 1.646 28 1.906 21.195 

Residência (volta) 2.137 161.905 6.116 
 

3.355 173.513 

Trabalho 29.144 35.199 5.415 716 18.820 89.294 

Total geral 63.663 305.895 17.903 1.003 33.699 422.163 
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Tabela 18. Distribuição das viagens com origem na Zona Norte de Natal segundo as 

Regiões Administrativas e aos motivos de viagens – em valores absolutos 

Motivo/destino Zona Leste 
Zona 
Norte 

Zona 
Oeste 

Parque das 
Dunas 

Zona Sul Total geral 

Compras e assuntos 
pessoais 

37,33% 47,88% 6,34% 0,44% 8,01% 100,00% 

Estudo 11,00% 80,12% 2,25% 0,09% 6,54% 100,00% 

Outros (inclui saúde) 31,91% 51,20% 7,76% 0,13% 8,99% 100,00% 

Residência (volta) 1,23% 93,31% 3,52% 0,00% 1,93% 100,00% 

Trabalho 32,64% 39,42% 6,06% 0,80% 21,08% 100,00% 

Total geral 15,08% 72,46% 4,24% 0,24% 7,98% 100,00% 

 
 

A Zona Norte, contudo, possui uma extensa área territorial, com cerca de 56 km² em 7 

bairros que a compõem. Ainda assim quase 77% das viagens realizadas internamente à 

zona são realizadas por transporte não motorizado (a pé ou bicicleta). Mais de 90% das 

viagens originadas na zona norte são realizadas por pessoas que ganham menos de um 

salário mínimo (R$ 465,00). É, portanto, certo afirmar que o elevado percentual de viagens 

realizadas a pé ou de bicicleta, apesar das significativas dimensões territoriais da zona 

norte, trata-se de viagens de curta distância internas aos bairros ou entre bairros adjacentes. 

Ou ainda, que o baixo poder aquisitivo da população é um limitador para a utilização de 

transporte público coletivo, uma vez que são elevadas as tarifas cobradas pelo sistema de 

características radiais e de linhas extensas. A tabela a seguir mostra a distribuição das 

viagens com origem na zona norte em relação ao modo de transporte utilizado e revela que 

as viagens internas são principalmente realizadas por transporte não-motorizado. 

 

Tabela 19.  Distribuição das viagens originadas na Zona Norte de Natal segundo o 

modo de transporte utilizado – em valores absolutos 

RA de destino 
Transporte 

coletivo 
Transporte 
Individual 

Transporte 
não 

motorizado 
Total geral 

Zona Leste 51.694 10.489 1.480 63.663 

Zona Norte 45.285 25.206 235.403 305.895 

Zona Oeste 14.408 3.087 408 17.903 

Parque das Dunas 745 54 205 1.003 

Zona Sul 27.304 5.743 652 33.699 

Total geral 139.436 44.578 238.148 422.163 
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Tabela 20. Distribuição das viagens originadas na Zona Norte de Natal segundo o 

modo de transporte utilizado – em percentuais de linha 

RA de destino 
Transporte 

coletivo 
Transporte 
Individual 

Transporte 
não 

motorizado 
Total geral 

Natal Leste 81,20% 16,48% 2,32% 100,00% 

Natal Norte 14,80% 8,24% 76,96% 100,00% 

Natal Oeste 80,48% 17,24% 2,28% 100,00% 

Natal P Dunas 74,24% 5,35% 20,41% 100,00% 

Natal Sul 81,02% 17,04% 1,93% 100,00% 

Total geral 33,03% 10,56% 56,41% 100,00% 

 
 

Para verificar o parágrafo anterior, foram analisados, então, dados relativos aos 

deslocamentos internos à Zona Norte. O mapa abaixo numera a divisão em zonas utilizada 

na pesquisa para a Zona Norte e a tabela 21 lista os nomes atribuídos a cada zona adotada. 

 

Figura 24. Divisão da Zona Norte de Natal em zonas adotada para a pesquisa 

domiciliar de origem e destino 

Para verificar se, de fato, os deslocamentos internos à Zona Norte apresentam 

características vicinais, ou seja, deslocamentos intra-bairros ou entre bairros adjacentes, 

foram analisados os percentuais de linha da matriz de origem e destino entre as zonas. O 

resultado deste cruzamento comprova que, para cada zona, o maior número de viagens 

originadas tem como destino a própria zona, seguindo o padrão analisado para as Regiões 

Administrativas da cidade (ver tabela 22). 

 



55 
 

Tabela 21.  Nomes atribuídos às zonas adotadas 

N° da zona Nome adotado 

42 Salinas  

43 Igapó 

44 Antiga Penitenciária 

45 Senhor do Bonfim 

46 Nossa Senhora da Apresentação (leste) 

47 Parque dos Coqueiros 

48 Nossa Senhora da Apresentação (norte) 

49 Rio Doce 

50 Favela Zé Sarney 

51 Soledade 

52 Pajuçara 

53 Gramorezinho 

54 Redinha 

 

Tabela 22. Distribuição das viagens internas à Zona Norte de Natal 

Zonas 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 
Total 
geral 

042 70,01 21,54         8,45             100,00 

043 0,61 56,02 0,71 11,19 7,89 7,40 2,39 2,21 2,14 2,05 1,13 3,39 2,86 100,00 

044   2,84 30,56 7,45 5,04   1,05 1,37 1,50 12,48 10,70 18,26 8,75 100,00 

045   5,03 1,05 40,27 18,14 1,28 2,95  2,13 4,80 11,77 6,11 4,83 1,64 100,00 

046   2,83 0,51 14,31 65,33 4,77 4,70 0,89 4,54 1,21 0,30 0,17 0,44 100,00 

047   6,66   3,00 14,43 68,16 1,78 0,78 2,28 1,15 0,57 1,20   100,00 

048   4,28 0,48 9,76 20,09 2,28 33,03 3,67 15,41 3,55 2,54 4,04 0,49 100,00 

049   1,40 0,23 2,82 1,60 0,42 1,34 61,12 12,06 2,61 3,27 12,65 0,47 100,00 

050   0,87 0,10 5,56 6,14 0,90 4,67 9,72 66,73 3,56 0,79 0,66 0,29 100,00 

051   2,08 3,00 21,63 3,08 0,86 1,98 3,53 6,60 45,33 8,20 2,15 1,57 100,00 

052   1,59 3,72 15,65 1,22 0,49 2,03 6,66 1,98 11,40 44,47 9,74 1,05 100,00 

053   1,33 1,88 3,43 0,18 0,19 0,98 7,78 0,42 0,85 2,96 79,30 0,70 100,00 

054   3,91 3,17 4,60 1,34   0,41 1,18 0,51 2,55 1,34 2,75 78,23 100,00 

Total 
geral 

0,17 5,92 1,65 12,82 16,35 5,16 3,78 9,73 12,24 6,84 4,85 15,98 4,51 100,00 

 
 

As viagens pelo motivo compras, negócios e assuntos pessoais internas a Zona Norte 

totalizam 18.941 deslocamentos diários. Os dados destacam as zonas 45 e 53 como 

maiores zonas de atração de viagens por este motivo. Estas duas zonas somadas atraem 

quase a metade do total de viagens por este motivo (49,2%). As zonas 45 e 53 são 

limitadas pela Avenida Dr. João Medeiros Filho, o principal eixo de comércio e serviços da 

Zona Norte, configurando-se como centralidade. As tabelas 23 e 24 apresentam a 
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distribuição das viagens interna à Zona Norte pelo motivo ―compras, negócios e assuntos 

pessoais‖, por todos os modos de transporte. A figura em seguida localiza no mapa o eixo 

da Avenida Dr. João Medeiros Filho e o Natal Norte Shopping. 

Tabela 23. Distribuição das viagens internas à Zona Norte pelo motivo ―compras, 

negócios e assuntos pessoais‖ por todos os modos – valores absolutos 

Zona 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 
Total 
geral 

042 14 28                       42 

043   58   153               54 107 372 

044   18 97                     114 

045   29 41 1.050 88 47 38   41 195       1.529 

046   129   768 1.491 44   44 169   44   70 2.758 

047   171   57 124 186               538 

048   119   31 156         29       335 

049   57   152     31 818 279 149 60 426 75 2.048 

050   38   315 94   114 117 1.783 38       2.499 

051   29   552       79   29     172 860 

052   117 61 280 29     127 29 60 565 93   1.361 

053   294   429       347 46 50 50 4.753 50 6.020 

054   114   173 28             26 124 466 

Total 
geral 

14 1.200 199 3.961 2.010 277 183 1.532 2.348 549 719 5.352 598 18.941 

 
 

Tabela 24. Distribuição das viagens internas à Zona Norte pelo motivo ―compras, 

negócios e assuntos pessoais‖ por todos os modos – valores percentuais de linha 

Zona 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 
Total 
geral 

042 33,3 66,7                       100,0 

043   15,7   41,0               14,4 28,8 100,0 

044   15,5 84,5                     100,0 

045   1,9 2,7 68,7 5,8 3,1 2,5   2,7 12,7       100,0 

046   4,7   27,8 54,1 1,6   1,6 6,1   1,6   2,5 100,0 

047   31,7   10,6 23,1 34,6             
 

100,0 

048   35,7   9,3 46,5         8,5     
 

100,0 

049   2,8   7,4     1,5 39,9 13,6 7,3 2,9 20,8 3,6 100,0 

050   1,5   12,6 3,8   4,6 4,7 71,4 1,5     0,0 100,0 

051   3,3   64,2       9,2   3,3     20,0 100,0 

052   8,6 4,5 20,6 2,1     9,3 2,1 4,4 41,5 6,8 
 

100,0 

053   4,9   7,1       5,8 0,8 0,8 0,8 79,0 0,8 100,0 

054   24,4   37,2 6,1             5,6 26,6 100,0 

Total 
geral 

0,1 6,3 1,0 20,9 10,6 1,5 1,0 8,1 12,4 2,9 3,8 28,3 3,2 100,0 
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Figura 25. Localização da Avenida Dr. João Medeiros Filho e do Natal Norte Shopping 

 

Pelo motivo ―trabalho‖ são realizadas 35.199 viagens diárias internas à Zona Norte, 

13,17% do total de viagens da cidade pelo mesmo motivo. Este número só é inferior ao de 

viagens internas Zona Sul, 13,24%. A zona 45, no bairro de Potengi, é a que concentra o 

maior número de viagens pelo motivo trabalho, 6.466. O setor de atividade que mais 

concentra postos de trabalho segundo dados da pesquisa domiciliar é o comércio com 

9.540 viagens, seguido do setor de indústria, com pouco mais de 4.000 viagens. A tabela 

24 apresenta a distribuição das viagens internas à Zona Norte pelo motivo trabalho para 

cada setor de atividade. 
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Tabela 25. Distribuição das viagens internas à Zona Norte pelo motivo ―trabalho‖ – 

valores absolutos 

Setor de atividade 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 
Total 
geral 

Agrícola/ 
pecuária/pesca 

              63       63 93 218 

Construção civil   58   297 544 269 239 94   61   387 44 1.994 

Indústria   115   28 506 44 2.989 136 82   32 100 21 4.054 

Comércio   1.660 70 2.085 1.329 378 461 353 1.066 616 356 781 384 9.540 

Transporte de 
carga 

  219   154   47   33 29 29 29     540 

Transporte de 
passageiros 

  193   189 69 49   263 44 130   160 38 1.134 

Crédito/ 
financeiro 

  161       44       58       263 

Saúde   236   769   249   29 155 199 57 120 31 1.845 

Educação   46 261 633 308 315   525 518 608 95 367 338 4.015 

Serviços 14 199 97 956 1.034 282 91 299 331 332 272 729 326 4.963 

Serviços públicos   104 79 464 44   40 138 284 368   138   1.660 

Serviços 
especializados 

    79 255 264   137 31   88   46 46 947 

Trabalhador 
doméstico 

  288   387 132 103   31 73 345 32 337   1.727 

Não se aplica 31 200 19 250 242 228 146 125 299 147 188 270 153 2.298 

Total geral 45 3.479 605 6.466 4.473 2.007 4.104 2.121 2.882 2.982 1.062 3.498 1.473 35.199 

 
 

O motivo ―estudo‖ é o que mais gera viagens internas na Zona Norte, 78.997 viagens. São 

31,75% do total de viagens da cidade pelo mesmo motivo. A maioria das viagens tem 

destino nas zonas 45 e 46, no bairro Potengi, onde, segundo dados da Semurb, estão 

matriculados 25.226 alunos nas escolas municipais, estaduais, federais e particulares. A 

tabela abaixo mostra a distribuição das viagens internas à Zona Norte de Natal pelo motivo 

―estudo‖. 
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Tabela 26.  Distribuição das viagens internas à Zona Norte de Natal pelo motivo 

―estudo‖ – valores absolutos 

Zona 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 
Total 
geral 

042 112 84                       196 

043   3.206   351 175 229       54       4.015 

044   18 521 302 97         93       1.031 

045       3.918           307       4.225 

046   213 40 4.474 8.669 1.098   132 1.047 213       15.886 

047       228 124 3.634       119       4.104 

048       820 830   682   708         3.042 

049   91   287       5.344 1.754 63 125 1.057 31 8.753 

050   41   828 247   41 285 7.437 817 41     9.737 

051     258 2.179 86     158   2.934 204     5.819 

052   58 350 1.652       414 191 915 1.713 758 58 6.109 

053   53 731 230 46     693   100 29 10.234   12.117 

054   114 404 285                 3.160 3.962 

Total 
geral 

112 3.879 2.304 15.554 10.275 4.961 724 7.026 11.137 5.615 2.112 12.049 3.249 78.997 

 
 

Partindo para a análise por modos de transporte, a pesquisa revela que 45.285 viagens 

internas são realizadas por transporte público coletivo. A rede de transporte público 

oferecida possui características radiais, ou seja, capta a demanda nos bairros oferecendo 

significativa capilaridade, segue o percurso mais fácil para as avenidas de acesso às saídas 

da Zona Norte – Avenida Dr. João Medeiros Filho e Avenida Bacharel Tomáz Landim – 

em direção à parte sul da cidade. Desta foram, as linhas são sobrecarregadas nos trechos 

dentro da Zona Norte e chegam subcarregadas na área central da cidade. É, desta maneira, 

necessário um número maior de veículos compondo a frota para oferecer uma freqüência 

relativamente alta, o que eleva os custos fixos de operação e conseqüentemente o valor da 

tarifa cobrada. A demanda interna à zona opta por realizar seus deslocamentos de curta 

distância por transporte não motorizado à pagar uma tarifa alta referente a um 

deslocamento de longa distância. A figura a seguir apresenta as linhas de desejo da 

demanda interna à Zona Norte por transporte público coletivo. 
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Figura 26. Distribuição das viagens internas à Zona Norte de Natal por modo principal 

A melhora na eficiência do sistema de transporte público coletivo de Natal depende de uma 

reestruturação no sentido de readequação aos reais padrões de deslocamento da demanda. 

Desta forma, pensar em um sistema que ofereça atendimento à demanda por viagens 

internas às zonas ou entre zonas adjacentes é a opção mais razoável. Neste modelo, as 

viagens internas são atendidas por linhas de curta distância, menor tempo de viagens e 

conseqüente redução da frota e, assim, da tarifa cobrada. O capítulo seguinte contém o 

diagnóstico sobre o sistema de transporte público ofertado atualmente em Natal e propõe 

uma nova rede baseada no atendimento aos padrões de mobilidade analisados neste 

trabalho. 
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CAPÍTULO 5 

 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NATAL: DISGNÓSTICO 

E PROPOSTA DE UMA NOVA REDE 

 

5.1. O sistema de transporte público em Natal 

Um estudo de diagnóstico do sistema de transporte público por ônibus em Natal, realizado 

pela Coppetec como parte integrante do Plano de Mobilidade Urbana de Natal, objeto de 

contrato com a Semob, foi usado como base deste capítulo. 

5.1.1. Aspectos Legais 

Atualmente, o sistema de transporte coletivo por ônibus da cidade de Natal, é gerenciado 

pela Semob e é operado por sete empresas privadas através de um regime de permissão, de 

acordo com a ordem de serviço por linha. É um regime bastante questionado, em relação à 

regularidade da permanência dessas permissões. Portanto existe uma necessidade urgente 

de uma formalização contratual dessas permissões e da realização de licitações. 

O transporte público coletivo de Natal é regido pelo Decreto nº 2.812, de 01 de julho de 

1983, que disciplina a exploração dos serviços do município. A exploração do transporte 

coletivo convencional, chamado pelo Decreto nº 2.812 de transporte coletivo por ônibus, 

deve ser realizada diretamente pela Administração Municipal ou ser delegada a entidades 

vinculadas à Administração ou a empresas particulares (art. 5º). 

Nesse último caso, a delegação deve se dar por regime de permissão, formalizada mediante 

"Termo de Permissão", e ser precedida por licitação (caput art. 9º). Segundo o próprio 

regulamento a licitação somente poderá ser dispensada quando da criação de nova linha em 

zona já servida por transporte coletivo regular, desde que seja beneficiária a empresa que 

opera a respectiva zona (art. 9º, § 1º). 

Na realidade nunca houve qualquer licitação na cidade. O que tem ocorrido é uma 

negociação entre a Semob e as empresas operadoras, seja para novas linhas, seja para a 

expansão dos serviços existentes, talvez sendo invocado para tanto o parágrafo 1º do artigo 

nono do regulamento, conforme acima citado. Com efeito, o Decreto nº 2.795, de 
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18/05/1983, estabelece a divisão da rede de linhas por empresa de acordo com as assim 

chamadas zonas de operação. Se se tem em conta o fato de que o município de Natal 

praticamente não dispõe de área rural, o zoneamento referido implica em que inexistem 

possibilidades reais de criação de novos serviços que não estejam incluídos em alguma 

zona de operação exclusiva de uma empresa. 

No que concerne aos prazos de delegação, o art. 7º do instrumento legal em análise 

estabelece sete anos para os serviços regulares permitidos, se operados com ônibus de 

motor à combustão interna, e dez anos para aqueles operados com ônibus de tração 

elétrica. O § 2º estabelece ainda a possibilidade de prorrogação por igual período de tais 

prazos, uma vez mantidas as condições técnico-operacionais da permissionária, à luz de 

prévia avaliação da Semob. A renovação do contrato também é possível, de acordo com o 

art. 11, II. 

Deve-se ainda salientar que o próprio regulamento condiciona à prorrogação e a renovação 

à boa qualidade dos serviços. Ainda sobre o desempenho das operadoras em relação ao 

serviço prestado o art. 20 estabelece que o órgão gerencial avaliará o desempenho dos 

serviços, determinado às empresas as medidas necessárias à sua normalização, quando 

entendê-los deficiente. No entanto, parâmetros e formas de medir essa qualidade não foram 

definidos, o que dificulta a identificação das condições da operação e, conseqüentemente, 

qualquer definição acerca de prorrogação. O estabelecimento de alguns parâmetros de 

desempenho somente foi feito no Termo de Ajuste de Conduta assinado em 09/09/2007. 

No que concerne à remuneração dos operadores, o art. 22 estabelece que a exploração dos 

serviços de transporte coletivo será remunerada pelas tarifas oficiais, aprovadas por ato do 

Prefeito Municipal, com base nos estudos desenvolvidos pelo órgão gerencial, os quais 

devem ser realizados por iniciativa da Prefeitura, ou a requerimento dos empresários (art. 

22, parágrafo único). Assim, a remuneração do serviço se dá pela receita arrecadada pelos 

veículos quando da operação dos serviços, à tarifa estabelecida. Sobre o reajuste das 

tarifas, nada foi definido no regulamento. 

Considerando a prática local relacionada ao transporte coletivo convencional, quem 

orientou historicamente a definição das tarifas do serviço de transporte em análise foi a 

planilha tarifária elaborada pela Empresa Brasileira de Planejamento dos Transportes 
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(GEIPOT) ainda na década de 1990, disponibilizada por meio do manual intitulado 

―Instruções práticas para o cálculo de tarifas de ônibus urbanos―. 

A planilha se configura como uma estimativa que o organismo público gerenciador do 

sistema faz com relação aos presumíveis custos decorrentes da operação dos serviços, visto 

que tais custos, de fato, acontecem no ambiente da empresa. 

No entanto, adotá-la como base para realização dos reajustes das tarifas, que na verdade se 

configuram mais como revisões, pode conduzir a sistemas ineficientes. Os procedimentos 

da Planilha, baseados na cobertura dos custos (em situação de eficiência produtiva) e suas 

variações ao longo do tempo embute sérios problemas, pois incentiva a perda de 

produtividade (ao menos contabilmente) dado que todo aumento de custo é sempre 

repassado para as tarifas. Isso termina gerando uma tendência de aumento dos custos pelos 

operadores e a redução de esforços para aumento de produtividade. 

5.1.2. Características gerais do sistema 

Baseado em dados obtidos da Semob), a frota da cidade de Natal é constituída de 704 

veículos, sendo 633 integrantes da frota efetiva e 71 compondo a frota reserva, resultando 

em percentuais de 90% e 10%, respectivamente. 

Hoje existem 07 empresas operando o transporte público urbano da cidade, são elas: 

• AUTO ÔNIBUS SANTA MARIA LTDA (SANTA MARIA) 

• EMP. TRANSP. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (CONCEIÇÂO) 

• EMPRESA DE TRANSPORTES GUANABARA LTDA (GUANABARA) 

• REUNIDAS TRANSPORTES URBANOS LTDA (REUNIDAS) 

• TRANSFLOR LTDA (TRANSFLOR) 

• VIAÇÃO CIDADE DAS DUNAS LTDA (DUNAS) 

• VIAÇÃO RIOGRANDENSE LTDA (RIOGRANDENSE) 
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Do ponto de vista da diversidade tecnológica veicular e operacional dos serviços de ônibus, 

ressalte-se tão somente a experiência com veículos de tipo micro-ônibus e micrões, 

escalados nas mesmas linhas que os ônibus e sem maiores diferenças com respeito a estes 

no que tange aos parâmetros básicos de operação. 

O Sistema conta hoje com dois tipos de sistemas de integração. O primeiro tipo de sistema 

implantado na cidade desde fevereiro de 2005 foi o de integração tarifaria física, que é 

constituído de 11 estações de transferência que permitem ao usuário do serviço atingir os 

mais diversos pontos da cidade pagando apenas uma passagem e utilizando mais de uma 

linha que faz transbordo em uma dessas estações. As estações são do tipo tubo, conforme 

Figura 27. A localização de cada um das estações é apresentada na Figura 28. 

 

Figura 27. Estação de Transferência em Natal. 

O outro tipo de integração, que entrou em vigência no dia 02 de maio de 2009, é o de 

integração tarifaria temporária, denominado de ―passe livre‖, sistema de tarifação 

implantado inicialmente para as linhas que atendem as estações 03 e 04. O sistema consiste 

na permissão de uma ou mais integrações entre distintas linhas de ônibus durante o período 

de uma hora, em qualquer ponto de embarque e desembarque localizado no percurso das 

linhas ou ainda a partir das estações de transferência. Por em prática esse sistema só foi 

possível depois da implantação de bilhetagem eletrônica nos veículos. A proposta do 

―passe livre‖ tem a intenção de, gradativamente, ser implantado em todo o sistema de 

transporte público por ônibus da cidade, e fazer com que todo ponto de ônibus se torne 

uma ―estação de transferência‖. 
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Figura 28. Localização das onze estações de transferência 

Fonte: Coppetec, 2009 
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O sistema de transporte coletivo por ônibus de Natal possui 91 linhas, sendo a operação de 

13 delas compartilhada entre duas ou mais empresas, o que resulta num total de 104 linhas, 

se consideradas as linhas compartilhadas como linhas diferentes. Dessas 91 linhas, 56% 

correspondem a linhas radiais (Tabela 27 e Figura 29). Esse percentual indica que o 

sistema de Natal possui uma estrutura radioconcêntrica. 

Tabela 27. Tipos de linhas 

Tipo linha Total Porcentagem 

Radial 51 56% 

Perimetral 26 29% 

Especial radial 4 7% 

Especial perimetral 1 4% 

Circular 6 3% 

Alimentadora 3 1% 

Total  91 100% 

 
 

 

Figura 29. Tipos de linhas 

Analisando-se os deslocamentos com destino ao centro (Ribeira e Cidade Alta), verifica-se 

que estes correspondem a apenas 6% do total de deslocamentos da cidade (consideradas 

todas as viagens com origem e destino em Natal), dos quais 2% são para fazer escala 

(Tabela 28). No entanto, 56% das linhas continuam se dirigindo para lá. 
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Tabela 28. Total de viagens destinadas ao Centro 

 

Fonte: Coppetec, 2008 

Se considerados somente os deslocamentos realizados por transporte municipal, a parcela 

dos usuários com destino no centro corresponde a 9% da demanda total do sistema de 

transporte municipal, o que ainda representa um percentual pequeno frente ao esforço do 

sistema de atender a esta localidade (Tabela 29). 

Tabela 29. Total de viagens por transporte municipal destinadas ao centro da cidade 

 

Fonte: Coppetec, 2008 
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Essa diferença entre o sistema ofertado e o sistema deseja indica a necessidade de uma 

revisão da estrutura de produção da oferta de transporte municipal a fim de adequá-la às 

expectativas de seus usuários. 

As linhas de ônibus coletivos em Natal têm uma extensão média de 31,85 km, o que é 

considerado alto para uma cidade deste porte. Explicada pela própria conformação da 

cidade, caracterizada por acentuada descontinuidade urbanística, baixas densidades de 

população, ocupação extensiva do território municipal e significativos vazios urbanos; 

pelas necessidades de viagens transversais que a população apresenta; e pela estrutura da 

rede de transporte coletivo por ônibus caracterizada por um desenho convencional (cujas 

mudanças ainda estão em curso). 

No geral, cerca de 63% das linhas possuem extensão superior a média, o que configura um 

forte tendência de ligações perimetrais (bairro-a-bairro). A elevada extensão média das 

linhas produz, além das dificuldades operacionais, a necessidade de uma frota elevada para 

manter em níveis aceitáveis a freqüência e a ocupação dos veículos, aspectos fundamentais 

para a determinação do padrão de serviço oferecido ao usuário. Por outra parte, a baixa 

rotatividade de passageiros em algumas linhas, longos deslocamentos em veículo, 

exclusividade de atendimento ao conjunto habitacional de origem, tem como resultado um 

baixo IPK (índice de passageiros por km rodado), o que pressiona para cima a tarifa 

quando esta é estipulada em temos reais. 

As 91 linhas de Natal realizam juntas 134.322 viagens mensais, que totalizam 4.501.192,5 

quilômetros nesse mesmo período, conforme Tabela 30. 

Tabela 30. Quantidade de viagens e quilometragem mensal do sistema de transporte 

público por ônibus de Natal 

Fonte: Coppetec, 2008 

 

Os valores diários são (Tabela 31): 
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Tabela 31. Quantidade de viagens e quilometragem diária do sistema de transporte 

público por ônibus de Natal 

Fonte: Coppetec, 2008 

 

Considerando uma frota efetiva de 633 veículos, resulta um Percurso Médio Mensal 

(PMM) de cerca de 7.110,89 quilômetros por veículo. O Banco Mundial estabelece um 

PMM de cerca 8.000 km/veiculos mensais como sendo o valor mínimo para utilização da 

frota. Qualquer valor abaixo revela uma subutilização dos veículos e, conseqüentemente, 

elevação desnecessária de custos. 

5.1.3. Problemática 

Considerando as características do sistema de transporte público por ônibus de Natal 

apresentadas acima, verifica-se que existem alguns obstáculos que atravancam um melhor 

desempenho do serviço.  

Dentre os elementos dessa problemática destaca-se inicialmente a configuração das linhas 

do serviço. O sistema apresenta uma estrutura de forte centralidade que utiliza os principais 

eixos viários da cidade, cujas características também são radioconcêntricas. Corresponde a 

um sistema troncalizado com grande parte das linhas dirigindo-se ao centro ―original‖, 

quando a população não mais deseja deslocar-se para tal ponto. É preciso adequar o 

sistema de transporte às necessidades da demanda. No entanto, pensar o serviço como uma 

rede é um dos primeiros passos para sua modelagem, a fim de evitar elevação de custos em 

face de operações não racionalizadas (com muitas superposições e ligações diretas entre 

vários origens e destinos da cidade). 

No que concerne às estações de transferência, a inserção de pontos de integração 

apresenta-se como um passo relevante na melhoria da mobilidade da população que 

depende do serviço de transporte público para se deslocar pela cidade. No entanto, é 

preciso que sua implantação leve em conta as características da demanda e da cidade como 

um todo, incluindo clima, para que não sejam gerados desbenefícios. As estações fechadas, 
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tal como as adotadas em Natal, além de serem desconfortáveis em face do clima quente da 

cidade, se adequam melhor a cidades com população de até 60.000 mil habitante. Para 

cidades maiores, como demanda por transporte público é mais elevada, essa forma de 

estação pode levar à geração de comboios de veículos, prejudicando não só o serviço com 

o tráfego em geral. Isso porque nos horários de pico o tempo total de embarque nos pontos 

aumenta em face da elevação da demanda. 

Quanto aos problemas relativos à tarifa, destaca-se a baixa eficiência da sua estrutura de 

subsídios de gratuidades e descontos. A tarifa é calculada como tarifa única, sem qualquer 

subsídio ao usuário que não aqueles legalmente instituídos, como o vale-transporte, a meia 

passagem estudantil, a gratuidade para idosos etc. Assim, o custo de operação da rede de 

ônibus urbanos é inteiramente coberto pela arrecadação tarifária. O grande problema é que 

todas as gratuidades e abatimentos, neste modo de cálculo, agravam a tarifa e, portanto, 

oneram aqueles usuários que pagam passagem inteira, em dinheiro ou com vale-transporte. 

Sobre o desenho da rede é importante destacar que o fenômeno de autarquização da cidade, 

caracterizado pela constituição de ilhas urbanas pouco relacionadas funcionalmente com a 

dinâmica social e econômica da cidade, fez com que a população e as atividades se 

dispersassem mais pela geografia urbana, o que, de certa forma, prejudicou a rede de 

transporte público. Em seu formato mais convencional, composto principalmente por 

linhas radiais, a rede de transporte de massa aposta na concentração de desejos de viagem 

em grandes corredores de transporte, com a dispersão ocorrida, para se ajustar às novas 

necessidades do mercado, o transporte público coletivo terminou tornando sua rede 

irracional, com muitas ligações de longa distância, ligações diretas entre os mais variados 

destinos (e origens) da cidade, diversificação espacial desses deslocamentos e superposição 

de itinerários com coincidência especialmente nos principais corredores de tráfego comuns 

ao transporte coletivo e ao privado. 

Esse quadro termina não só gerando problemas no trânsito em face da maior quantidade de 

veículos na rua, com o também elevando o custo do sistema em decorrência do aumento da 

quilometragem percorrida. Frente a tal situação, é importante racionalizar a rede 

aproveitando-se os benefícios gerados pela bilhetagem eletrônica e integrações, o que já 

vem sendo feito em Natal. É preciso desenvolver uma rede com boa cobertura e 

acessibilidade, que minimize as ineficiências e atenda as necessidades dos usuários. 
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5.2. Proposta de uma nova rede 

O transporte público deve ser projetado no espaço urbano em redes integradas como forma 

de reduzir custos e alcançar eficiência - redes que considerem a diversidade de modos 

disponíveis e a compatibilidade com as necessidades de viagens da população, redes 

flexíveis e viáveis operacional e economicamente, de forma a garantir a sustentabilidade da 

estrutura urbana. Os efeitos dessas redes, por sua vez, devem ser distribuídos 

eqüitativamente, de forma justa nos ganhos ou perdas, entre as populações envolvidas. 

Deve-se ter implícito que as propostas prevejam a efetivação de sistemas de transporte que 

satisfaçam as necessidades de deslocamento das pessoas hoje, sem pôr em risco as 

possibilidades das gerações futuras de terem suas necessidades atendidas. A partir dessas 

colocações, compreende-se a questão do transporte sustentável, respeitando o meio 

ambiente, a cidade, sua história e sua cultura. 

O Plano de Mobilidade Urbana de Natal concebeu uma nova rede de transporte público 

seguindo os seguintes pressupostos básicos, que a proposta deve obter uma rede que: 

• Seja concebida em função dos deslocamentos desejados pela população usuária 

atual e potencial; 

• Tenha real articulação da rede de transporte coletivo com os pólos de 

desenvolvimento da cidade; 

• Minimize os deslocamentos negativos que aumentam o tempo de viagem do 

usuário e encarecem o sistema como um todo; 

• Evite o uso desnecessário da atual área central; 

• Facilitar o acesso aos subcentros locais dos bairros da cidade; 

• Seja de fácil compreensão e uso pela população. 

O sistema de tarifação proposto é o de pagamento de tarifa escalonada, ou seja, as várias 

possibilidades de arranjos de integrações configuram diferentes tarifas de forma à 

incentivar o uso do sistema vicinal, reduzindo a superlotação das linhas estruturais dentro 

dos bairros e regiões administrativas. A tarifa cobrada para o sistema estrutural é maior que 
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a tarifa para o sistema vicinal e, a cada nova linha utilizada para a realização das viagens 

há uma redução incremental do valor cobrado pela segundo linha, de tal forma que a maior 

tarifa se refere à integração entre duas linhas estruturais. Desta forma, se forem adotadas, 

por exemplo, tarifas de R$ 1,20 para as linhas estruturais e R$ 0,60 para as linhas vicinais, 

e se a cada nova linha de complementação da viagem houver uma redução de R$ 0,20 da 

tarifa cheia, ou seja, R$ 1,00 para estruturais e R$ 0,40 para vicinais, temos as seguintes 

opções de tarifa listadas na Tabela 32. 

A adoção de tarifas mais baixas para o sistema vicinal amplia também a demanda 

capturada, pois os deslocamentos a pé que levam mais de 30 minutos serão, em parte, 

absorvidos pelo sistema. Isto não seria possível no modelo anterior de sistema devido à alta 

tarifa cobrada. 

Com a redução significativa do valor da tarifa para o sistema vicinal, acredita-se que boa 

parte da demanda referida opte pelo sistema vicinal como opção de redução do tempo de 

viagem mediante pagamento de tarifa reduzida. 

A associação entre os sistemas estrutural e vicinal não foi pensado apenas como um 

sistema tronco-alimentador, mas sim tendo como foco atender a demanda baseando-se na 

dinâmica geoeconômica da cidade e considerando também a demanda potencial futura; 

Tabela 32. Opções de tarifação do sistema proposto – exemplo ilustrativo 

Estrutural R$ 1,20 

Vicinal R$ 0,60 

Vicinal + Vicinal R$ 0,60 + R$ 0,40 = R$ 1,00 

Vicinal + Estrutural R$ 0,60 + R$ 1,00 = R$ 1,60 

Estrutural + Vicinal R$ 1,20 + R$ 0,40 = R$ 1,60 

Vicinal + Vicinal + Estrutural R$ 0,60 + R$ 0,40 + R$ 1,00 = R$ 2,00 

Vicinal + Estrutural + Vicinal R$ 0,60 + R$ 1,00 + R$ 0,40 = R$ 2,00 

Estrutural + Vicinal + Vicinal R$ 1,20 + R$ 0,40 + R$ 0,40 = R$ 2,00 

Estrutural + Estrutural R$ 1,20 + R$ 1,00 = R$ 2,20 

 

Este modelo de tarifação é possível a partir do sistema já vigente na cidade de bilhetagem 

eletrônica. 
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Quanto à integração com a rede intermunicipal, atualmente em Natal é permitido o acesso 

em todas as áreas da cidade, apenas com restrição de locais de algumas paradas de ônibus. 

O modelo pensado para a proposta da nova rede é o de acesso da rede intermunicipal à 

cinco grandes áreas de integração, uma nas proximidades do campus universitário, Natal 

Shopping e Centro Administrativo, uma próxima à Escola Técnica Federal, Midway Mall e 

Av. Bernardo Vieira, outra na Avenida Capitão-mor Gouveia próximo ao terminal 

rodoviário e outras duas na Zona Norte, uma em cada proximidade de cada ponte. 

Nos subitens a seguir estão detalhados os traçados dos sistemas estrutural e vicinal. Esse 

traçado pretende atender pelo menos 70% da demanda atual contemplando 

estrategicamente as futuras ligações demandadas. Ele também cobre cerca de 80% do 

território com associação entre os sistemas estrutural e vicinal. 

Figura 30. Áreas de integração com a rede intermunicipal 
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5.2.1. Traçado do Sistema Estruturador 

Para o traçado inicial das linhas, ou melhor, dos eixos de atendimento, considerou-se que 

os haja ligação direta de um pólo à, no mínimo, outros dois pólos de desenvolvimento. Os 

pólos assumidos estão representados na figura a seguir e listados na tabela 32. 

Abaixo segue a lista com os principais pólos urbanos de desenvolvimentos que a cidade de 

Natal possui hoje e que merecem ser valorizados e potencializados pela rede de transportes 

coletivos. São eles: (ver mapa da figura 31) 

Tabela 33. Pólos de desenvolvimento de Natal 

LA Lagoa Azul FC Felipe Camarão 

IG Igapó AC Alto de Candelária 

RE Redinha CS Cidade Satélite 

CC Centro da Cidade LN Lagoa Nova 

TP Tirol e Petrópolis CM Capim Macio 

AL Alecrim PN Ponta Negra 

QL Quadrilátero   

Figura 31. Áreas de integração com a rede intermunicipal 
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Dos 13 pólos adotados, quatro se destacam como pólos emergentes, a saber: 

(i) Redinha e cercanias, na Zona Norte, voltado para uso residencial e principalmente 

serviços turísticos; 

(ii) Quadrilátero (limitados pelas avenidas Bernardo Vieira, Senador Salgado Filho, 

Capitão-mor Gouveia e Coronel Estevan), agregado territorial dos bairros de Nazaré, Dix 

sept Rosado e uma parte (mais a oeste) do bairro de Lagoa Nova, que dão sinais claros de 

desenvolvimento residencial de média e alta renda, com excelente infra-estrutura viária e 

de serviços urbano; 

(iii) Cidade Satélite: perspectivas de crescimento por adensamento de edifícios 

residenciais; e, 

(iv) Alto da Candelária, com alto padrão de renda dos moradores e surgimento de serviços 

e edifícios de escritórios. 

A partir da concepção dos pólos de desenvolvimento e das diretrizes par ao traçado das 

linhas, foram traçados 14 eixos de ligação compondo inicialmente o chamado sistema 

estrutural. O subsistema estruturador tem como objetivo interligar os principais pólos 

urbanos da cidade resultando em pólos de atração/produção de viagens, onde devem ser 

utilizadas as vias do eixo viário principal e, eventualmente alguns trechos do secundário 

por razões de continuidade. As linhas, preferencialmente, devem sair de um terminal. 

Provavelmente, em alguns casos, haverá a necessidade de adequação de pequenos trechos 

do viário, com objetivo de diminuir as dificuldades de movimento. Os objetivos principais 

do sistema estrutural são: 

 Dar suporte às ligações de grande distância; 

 Transportar grandes volumes em velocidade relativamente alta; 

Desta forma, estará à disposição um conjunto de linhas que irão atender esses pólos e não 

passarão necessariamente pelo centro da cidade. A oferta nessas linhas não será 

obrigatoriamente idêntica, pois, certamente, algumas terão demanda e oferta mais forte. 
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Os veículos utilizados na operação dessas linhas serão os de maior porte e, dependendo do 

viário e da demanda, algumas dessas linhas deverão ser operadas total ou parcialmente por 

veículos articulados. 

Para isto deverá: 

 Poder fazer uso exclusivo de um conjunto de faixas nas vias urbanas; 

 Dispor de terminais de fácil acesso tanto pelos ônibus quanto pelos usuários; 

 Dispor de pontos de parada confortáveis; 

O traçado ferroviário será considerado como parte integrante do Sistema Estriturador e será 

adotado o desenho dos itinerários estruturadores de ônibus que concorram os novos 

traçados ferroviários que estão sendo estudados atualmente ou que serão propostos. 

A tabela lista as primeiras 14 linhas traçadas, em outubro de 2008. 

Tabela 34. Linhas Iniciais do Sistema Estruturador proposto 

LINHA TIPO NOME 
PÓLOS 

ATENDIDOS 

L01 Transversal 
Gramorezinho – Ponta 

Negra 

PN, CM, LN, QL, 

AL, IG, LA 

L02 Diagonal 
Soledade – Ponta Negra 

(via Ponte Nilton Navarro) 

PN, CM, LN, TP, 

CC, RE, LA 

L03 Transversal 
Soledade – Ponta Negra 

(via Ponte de Igapó) 

PN, CM, LN, AL, 

IG, LA 

L04 Circular Circular do Rio 
LA, IG, AL, TP, CC, 

RE 

L05 
Transverso-

Radial 
Ponta Negra - Petrópolis 

PN, CM, CS, AC, 

AL, CC, TP 

L06 Radial Serrambi - Ribeira CM, LN, QL, CC, TP 

L07 Transversal Guarapes – Ponta Negra PN, CM, AC, FC, CF 

L08 Radial Guarapes – Rocas FC, AL, TP, CC 

L09 Radial Guarapes – Petrópolis FC, QL, LN, TP 

L10 
Radial-

Circular 
Nova Cidade AC, QL, AL, CC, TP 

L11 Radial Cidade Satélite CS, LN, QL, TP, CC 

L12 Transversal Planalto – Lagoa Nova CS, CM, LN 

L13 Transversal Redinha – Pitimbú 
RE, IG, AL, FC, AC, 

CS 

L14 Radial Cidade Satélite – Petrópolis CS, CM, LN, TP 
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Após o traçado preliminar dos eixos de atendimento de transporte, com base nos dados da 

pesquisa domiciliar, foram iniciados os trabalhos para verificação da rede proposta junto à 

equipe técnica da Semob, com os seguintes objetivos: 

1) Verificação do sistema viário (disponível e planejado) - Análise com base em 

mapas, visitas ao campo e experiência dos técnicos, ajustando inclusive itinerários 

2) Ligações importantes hoje atendidas com linhas diretas - Análise com base na 

matriz origem/destino destacando, para casa zona, as principais zonas de destino 

das viagens e o atendimento a estas zonas pela rede atual e pela rede convencional 

3) Conectividade entre zonas - Elaboração de matrizes de conectividade 

A metodologia adotada a fim de ajustar a rede para que atenda a demanda reduzindo a 

superposição de linhas, mantendo ou ampliando a capilaridade, as ligações entre zonas e a 

infra-estrutura disponível, está abaixo apresentada: 

1) Selecionar linha a linha do sistema atual (critério de seleção – ipk); 

2) Listar a origem e os destinos atendidos pela linha analisada, considerando inclusive 

o sistema viário por onde opera; 

3) Verificar quais linhas do sistema proposto realizam a referida ligação; 

4) Considerar o limite máximo de dois transbordos (no máximo 

vicinal+estrutural+vicinal) 

5) Considerar a infra-estrutura disponível (paradas/terminais) 

Após uma série de reuniões acerca desta metodologia, a nova rede estrutural proposta 

ganhou mais 7 linhas, listadas abaixo: 
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Tabela 35. Linhas adicionadas ao traçado inicial do sistema estrutural proposto 

LINHA TIPO NOME 
PÓLOS 

ATENDIDOS 

L15 
Radial-

Circular 
Gramorezinho – Ponta 

Negra 

RE, CC, TP, LN, 

CM, PN 

L16 Transversal Gramorezinho – Planalto LA, IG, AL, AC 

L17 
Radial-

Circular 

Parque dos Coqueiros – 

Ribeira 
IG, AL, QL, TP, CC 

L18 Radial 
Felipe Camarão – Cidade 

Alta 
FC, AC, AL, CC 

L19 Radial Rocas - Pitimbu CC, LN, CC, TP 

L 20 Radial 
Cidade da Esperança - 

Ribeira 
QL, LN, TP, CC 

L 21 Transversal Felipe Camarão - Campus FC, AL, QL, LN 

 
 

No Anexo A estão os desenhos das linhas estruturais propostas e seus respectivos 

itinerários. 

5.2.2. Traçado do Sistema Vicinal 

O sistema vicinal é constituídos por linhas com extensão média de cerca de 19 km. Estas 

linhas atendem às demandas internas aos bolsões de mobilidade considerados como 

regiões cujos deslocamentos internos por transporte público atinjam no mínimo 20% do 

total de viagens originadas na região. 

Foram então traçadas linhas vicinais internas à estes bolsões ou avançando nos bolsões 

adjacentes de forma a permitir integração entre linhas vicinais de dois bolsões. Utilizando 

como base as necessidades da rede de transporte coletivo por ônibus atual de Natal e os 

dados quantitativos provenientes da Matriz de origem e destino nos horários de pico 

matutino e vespertino, adotou-se a seguinte metodologia para concepção das linhas vicinais 

de forma a oferecer: 

 cobertura da periferia do bairro; 

 acesso ao centro comercial/institucional de bairros vizinhos 

 ligação do bairro ao sistema estrutural 

O desenho das linhas vicinais se baseia, então, no desenho das linhas atuais, em especial 

dos trechos nos bairros, que mostram a capilaridade dos serviços; na rede do sistema 

estrutural e na matriz de o/d. 
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Todas as linhas vicinais devem possuir ligação com a rede estrutural, seja em um ponto, 

seja em terminais ao longo de um quarteirão ou dois. Foram então traçadas linhas para 

cada bolsão de mobilidade: bolsão norte (13 linhas), bolsão sul (4 linhas), bolsão oeste (6 

linhas), bolsão central (2 linhas) e bolsão leste (2 linhas). A divisão dos bolsões está 

apresentada na figura 32 a seguir. 

A linhas vicinais traçadas para a Zona Norte possuem extensão média de 19 km. Foram 

desenhadas de forma a oferecer atendimentos transversais nos sentidos norte-sul e oeste-

leste, atendimentos circulares, perimetrais e radiais dentro da própria Zona Norte. A tabela 

a seguir lista as linhas vicinais na Zona Norte e o tipo de atendimento oferecido por cada 

uma delas. A zona 35 foi considerada como centro comercial da Zona Norte e, as 

extensões das linhas se referem à soma das extensões de ida e de volta, com exceção da 

linha 13, que possui dois sentidos de operação. 

Inicialmente foram traçadas apenas as sete primeiras linhas, no entanto, após reuniões com 

a equipe de acompanhamento da Semob, foram sugeridas as últimas seis linhas, sob a 

justificativa de que tomadas as grandes áreas territoriais das zonas de divisão da Região 

Administrativa algumas zonas possuíam, segundo os técnicos da Semob, características 

peculiares de demanda por comportarem vários loteamentos e conjuntos habitacionais na 

mesma zona. Toma-se como exemplo a zona 53, com mais de 6 km², estão localizados na 

zona 15 conjuntos habitacionais e onde residem 59.292 habitantes. Houve, portanto, 

preocupação por parte dos técnicos da Semob em oferecer capilaridade no atendimento de 

algumas linhas visando reduzir a provável resistência da comunidade frente à substituição 

das linhas atuais, uma vez que é característica do sistema de transporte de Natal a 

apropriação das linhas pelas comunidades. 
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Tabela 36. Linhas vicinais da Zona Norte de Natal 

Linha Extensão (em Km) Tipo de atendimento 

VN 01 34,64 Grande circular 

VN 02 32,00 Transversal oeste-leste inferior 

VN 03 37,20 Transversal oeste-leste superior 

VN 04 13,96 Transversal norte-sul 

VN 05 13,69 Transversal norte-sul 

VN 06 7,62 Radial leste 

VN 07 15,10 Circular centro-sul 

VN 08 20,66 Radial centro-leste 

VN 09 13,31 Circular oeste 

VN 10 15,09 Perimetral oeste-sul 

VN 11 14,76 Transversal norte-sul 

VN 12 28,91 Circular leste 

VN 13 
11,96 

Circular centro-oeste (2 sentidos) 
12,49 

 
 

No Anexo B estão representadas em mapas as linhas que compõem o sistema vicinal na 

Zona Norte de Natal e seus respectivos itinerários. 

 

Figura 32. Divisão de Natal em ―bolsões de mobilidade‖ 
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CAPÍTULO 6 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

A avaliação do sistema proposto pretende verificar uma redução significativa da frota de 

veículos utilizada. A redução da frota será possível, segundo o modelo, devido à redução 

da extensão média das linhas destinadas ao atendimento de deslocamentos vicinais. A 

redução das linhas significa também redução do tempo de viagem e, conseqüentemente, 

menor número de veículos para realização das viagens diárias. 

Esta avaliação se baseia na seguinte metodologia: 

 Cálculo de fatores de avaliação da rede atual e rede proposta – vicinais da Zona 

Norte (extensão média das linhas, passageiros transportados por veículo/dia, tempo 

médio de viagem, etc.) 

 Verificação da redução da frota a partir da melhora no tempo de viagem das linhas 

propostas; 

 Carregamento preliminar das linhas partindo da matriz de conectividade entre as 

zonas da Zona Norte de Natal; 

 Cálculo preliminar da frota e do custo do sistema vicinal proposto. 

A partir da matriz de origem e destino e de dados da Semob e dos relatórios de diagnóstico 

de transporte por ônibus e transporte opcional entregues em 2008 no âmbito do Plano de 

Mobilidade Urbana de Natal, temos os seguintes valores: 

 424.591 viagens realizadas por ônibus municipais com origem e destino em Natal; 

 22.279 viagens realizadas por vans com origem e destino em Natal; 

 Frota efetiva de 663 ônibus e 177 vans (transporte opcional); 

 Extensão média das linhas de ônibus de 31,85 km e das linhas de opcionais (vans) 

de 34,37 km; 

 Índice de Passageiros por km (IPK) médio de 2,02 para as linhas de ônibus 
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 Número médio de viagens realizadas por van de 11 viagens/veículo/dia 

Desta forma, dividindo das viagens realizadas diárias para cada modo de transporte pelo 

número de veículos de cada modo temos que a utilização média para o transporte por 

ônibus é de 640 passageiros/veículo/dia e 126 passageiros/veículo/dia para transporte por 

van. 

Se cada linha de ônibus possui em média 31,85 km e transporta 2,02 passageiros/km/dia, 

para 640 passageiros/dia cada linha circula em média, cada veículo realiza, então, 9,95 

viagens por dia, podendo este número ser arredondado para 10 viagens por dia. Para o 

transporte por vans o número médio de viagens por dia é 11 viagens. A velocidade média 

de operação é de 20 km/h. A viagem de ônibus leva em média 96 minutos e a viagem de 

van leva em média 90 minutos. 

Para o sistema vicinal proposto para a Zona Norte de Natal, a extensão média das linhas é 

de 19,38 km. Se for considerada a mesma velocidade de operação, ocupação e índice de 

passageiros por km (2,02 para ônibus e 2,07 para van), temos então que a viagem média 

das linhas da rede vicinal levam 58 minutos. Isto significa que o tempo gasto por viagem é 

reduzido em 39,6% para ônibus e 35,6% para vans, ou seja, o se cada veículo do sistema 

atual de ônibus realiza 10 viagens de extensão média de 31,85 km, significa que cada 

veículo percorre 318,5 km. Esta distância corresponde a cerca de 16 viagens pelo sistema 

vicinal proposto. 

Fazendo regras de três simples, é fácil perceber que a redução da extensão das linhas e do 

tempo de viagem oferece o atendimento com mesma freqüência com uma frota reduzida de 

veículos. Enquanto 10 veículos pelo sistema atual realizam 100 viagens, 10 veículos do 

sistema vicinal realizam 16 viagens. Para realizar as mesmas 10 viagens, o sistema vicinal 

precisa de 6,25 veículos, ou seja, a frota pode ser reduzida em 37,5%. 

A demanda por transporte coletivo interna à Zona Norte é de 45.285 viagens, 16.354 por 

barco, transporte escolar, trem ou transporte fretado e 28.931 por ônibus e vans. Se 

considerarmos que a demanda por transporte a pé com tempos de caminhada acima de 30 

minutos for capturada pela nova rede vicinal por oferecer boa freqüência de atendimento e 

baixo valor de tarifa, temos então um total de 30.740 viagens internas à Zona Norte para 

serem atendidas pelo sistema vicinal. 
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Esta demanda é atendida pelo sistema atual por 44 ônibus e 22 vans se considerarmos os 

valores de 640 e 126 passageiros por dia para ônibus e van, respectivamente. Pelo sistema 

atual para atendimento a demanda com origem na Zona Norte, são necessários 174 ônibus 

e 54 vans saindo da Zona Norte. No entanto, como todas as linhas têm destino na região 

sul (zonas leste, oeste, sul e Parque das Dunas), saem da Zona Norte em direção à porção 

sul da cidade os mesmo 174 ônibus e as mesmas 54 vans (ver figura abaixo). 

87.652 passageiros                                 

174 ônibus                                             

54 vans

REGIÃO NORTE REGIÃO SUL

30.740 passageiros

118.392 Passageiros                            

174 ônibus                                               

54 vans                          

 

Figura 33. Ilustração da distribuição de passageiros e frota pelo sistema atual de Natal 

– valores diários 

Considerando que 30.740 passageiros permaneçam na Zona Norte, significa que 43 ônibus 

seguem desnecessariamente para a região sul da cidade. Se os veículos que atendem a 

demanda interna à Zona Norte permanecessem na própria zona a frota que atravessaria o 

rio em direção à região sul reduziria em 25%. Esta redução pode ser ampliada se 

considerarmos o ganho de eficiência das linhas que saem da Zona Norte a partir da redução 

do tempo de viagens pela minimização do tempo gasto com embarques e desembarques 

dentro da própria zona (ver figura abaixo). 

87.652 passageiros                                 

131 ônibus                                             

31 vans

REGIÃO NORTE REGIÃO SUL

30.740 passageiros                                   

43 ônibus                                                

23 vans                   

118.392 Passageiros                            

174 ônibus                                               

54 vans                          

 

Figura 34. Ilustração da distribuição de passageiros e frota pelo sistema atual de Natal 

considerando os veículos que ficam na Zona Norte– valores diários 

Como verificado acima, o sistema vicinal proposto reduz a quilometragem percorrida pelas 

linhas de forma a reduzir também o número de veículos necessários para manutenção da 

freqüência dos serviços. A redução da frota verificada é de 37,5% para as viagens interna 
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Zona Norte e de 25% de redução para frota que atende a demanda com origem na Zona 

Norte e destino nas outras regiões da cidade (ver figura abaixo). 

87.652 passageiros                                 

131 ônibus                                             

31 vans

REGIÃO NORTE REGIÃO SUL

30.740 passageiros                                   

27 ônibus                                                

14 vans                   

118.392 Passageiros                            

158 ônibus                                               

46 vans                          

 

Figura 35. Ilustração da distribuição de passageiros e frota pelo sistema proposto 

Além da extensão das linhas e da ocupação dos veículos existe ainda uma variável q ser 

considerada no dimensionamento da frota que é a freqüência dos serviços. Uma redução de 

37,5% na frota que atende à Zona Norte significa reduzir a freqüência dos veículos que 

atendem o atendimento à demanda que sai da Zona Norte. Esta variável não está sendo 

consideradas nos cálculos preliminares apresentados neste trabalho. 

As partir das 13 linhas vicinais propostas para a Zona Norte foi elaborada uma matriz de 

conectividade a fim de identificar as ligações entre zonas atendidas por cada linha 

proposta. Esta matriz é apresentada a seguir. Os números nas células indicam o número de 

linhas vicinais que oferecem a ligação entre as zonas dispostas nas linhas e colunas. 

Tabela 37. Matriz de conectividade entre zonas da Zona Norte de Natal 

zona 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

42   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

43   3 2 4 2 4 1 2 3 2 1 2 1 

44   2 3 4 1 1 1 1 1 3 2 1 1 

45   4 3 7 4 3 2 4 5 7 4 5 3 

46   2 4 3 4 2 3 1 1 1 1 1 1 

47   4 1 3 2 4 1 2 2 1 1 2 1 

48 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 

49   2 1 3 1 1 1 2 4 2 1 1 1 

50   3 2 4 1 2 1 3 4 2 1 2 1 

51   2 4 6 1 1 1 2 3 7 4 4 3 

52   1 2 3 1 1 1 1 1 4 3 3 1 

53   2 2 5 1 2 1 3 1 3 3 4 3 

54   1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
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A demanda entre as zonas foi dividida pelos números que compõem a tabela acima a fim 

de dividir proporcionalmente ao número a demanda pelo número de linhas que oferece a 

ligação. Logo em seguida, foi então somada a demanda diária para cada zona. Para 

demandas acima de 3.000 viagens por dia foi considerado o atendimento por ônibus e, para 

demandas diárias abaixo deste valor, foi considerado o atendimento por vans. 

A frota necessária para o serviço vicinal na Zona Norte é de 36 ônibus e 25 vans, 

considerando um incremento na demanda referente aos deslocamentos à pé com mais de 

30 minutos de duração capturados e os valores médios de fatores que interferem nos 

serviços iguais aos do sistema atual. Se consideradas as reduções nas frotas em 

conseqüência da redução de quilometragem média percorrida pelas linhas temos uma frota 

de 22 ônibus e 19 vans. Os valores de ocupação dos veículos por dia são de 700 

passageiros/dia para a primeira opção de frota de ônibus e 223 passageiros/dia para a 

primeira opção de frota de vans e, de 1120 passageiros/dia para a segunda opção de frota 

de ônibus e 297 passageiros/dia para a segunda opção de frota de vans. 

Se considerado, portanto o fator ―freqüência‖ a ocupação média dos veículos da frota 

vicinal proposta flutua entre 700 e 1120 passageiros/veículo/dia para ônibus e entre 223 e 

197 passageiros/veículo/dia para vans. 

Dados da Semob indicam que a relação entre passageiros transportados e passageiros 

equivalentes é de 0,6793 e que o custo para cada ônibus por dia é de R$ 687,75. Se a frota 

é de 663 veículos e cada um realiza em média 10 viagens de 31,85 km, temos então, o 

custo por km rodado de: 

Km rodados: 663 * 10 * 31,75 = 210.502,5 km por dia 

Custo diário da frota: 663 * 687,75 = 455.978,25 R$ por dia 

O custo por km é: 455.978,25 / 210.502,5 = 2,166 R$/km 

Se são transportados pelo sistema vicinal 30.740 passageiros por dia, aplicando a relação 

entre passageiros transportados e passageiros equivalentes, temos um total de 20.883 

passageiros equivalentes. Dividindo os custos por frota acima especificados pelo número 

de passageiros equivalentes temos os seguintes valores de tarifas para o sistema vicinal: 
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 Frota de 51 veículos = (19,38 * 10 * 51 * 2,166)/20.883 = R$ 1,02 

 Frota de 41 veículos = (19,38 * 10 * 41 * 2,166)/20.883 = R$ 0,82 

Na segunda composição, a diminuição da frota significa também a redução na freqüência 

das linhas. 

Os cálculos simplificados acima se referem a um mero exercício comparativo para atestar a 

melhoria da eficiência operacional do sistema de transporte público em Natal quando 

considerada a reconfiguração da rede baseada na categorização dos serviços ofertados a 

partir das modificações nos padrões de mobilidade verificadas, em geral, em Natal e 

especificamente na Zona Norte. 

O sistema vicinal proposto é, portanto, sustentável, pois permite o aumento na ocupação 

média dos veículos e ainda a redução da tarifa cobrada. Reduz o tempo gasto pelas linhas 

de longa distância com embarque e desembarque de passageiros com destino interno à 

Zona Norte, aumentando assim a velocidade e eficiência também do sistema estrutural. 

A oferta de serviços de transporte público atendendo as viagens internas aos bairros reduz 

a dependência da população residente nos bairros afastados do Centro principal, 

contribuindo, desta forma, para o aumento da demanda por comércio e serviços dos 

subcentros locais. O aumento da demanda aos subcentros fortalece as atividades ali 

localizadas e atrai novos investimentos públicos e privados, possibilitando o 

desenvolvimento deste modelo de construção dos espaços urbanos de forma sustentável 

enquanto inclusivo do ponto de vista social, uma vez que a melhora na oferta dos serviços 

de transporte e a redução das tarifas facilitam o acesso às oportunidades vislumbradas nos 

subcentros. 

Os resultados comprovam, desta forma, que o agravamento da problemática de transporte 

das populações mais pobres, sacrificadas aos elevados custos de deslocamento ao Centro 

expresso na obra de Milton Santos e rediscutido neste trabalho a partir da hipótese de que 

tais dificuldades, segundo o significativo incremento das viagens intrabairros, pode ser 

amenizado a partir da opção por redes vicinais.   

Como discutido em capítulos anteriores, o processo de fragmentação da metrópole com 

seguinte hierarquização de serviços públicos dotando os bairros com infraestruturas de 
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saúde, educação e distribuição e conseqüente ampliação de oportunidades ofertadas nos 

próprios bairros, inclusive pela iniciativa privada, aumentou, desta forma, o percentual de 

deslocamentos por motivos escola, saúde, compras e trabalho internos aos bairros. À pauta 

de mobilidade radial a que estavam restringidas as populações periféricas é acrescido um 

percentual significativo de deslocamentos vicinais. As dificuldades de deslocamento das 

populações periféricas ao Centro - as quais se referia Milton Santos - são desta forma 

substituídas por dificuldades de deslocamento mais curtos, dentro dos próprios bairros. 

Estas novas dificuldades se referem à manutenção de redes radiais enquanto crescem as 

necessidades de deslocamentos vicinais, tornando os sistemas de transporte ineficientes, 

como retratado mais adiante. 

Ocorre que o design da rede de transporte de massa, em seu formato mais convencional, 

aposta na concentração de desejos de viagem em grandes corredores de transporte e a 

rarefação relativa das demandas por estes corredores reduz as economias de densidade da 

operação de transporte. Assim, há que ajustar às novas necessidades do mercado, um 

projeto de rede menos concentrado, ou com capacidade de atender demandas as mais 

variadas por integração. O desenho de rede proposto neste trabalho, baseado nas 

necessidades de deslocamentos intrabairros e de conexão entre pólos de desenvolvimento 

que configuram a nova pauta de mobilidade vicinal estudada, torna-se viável e sustentáel 

segundo resultados apresentados. 

A diferença entre sistemas estruturais e vicinais de sistema tronco-alimentadores está 

principalmente relacionada à própria concepção da rede, baseada no primeiro caso às reais 

necessidades de deslocamentos de longa e curta distâncias. Enquanto os sistemas tronco-

alimentadores se referem à sistemas complementares e dependentes, os sistemas 

estruturais-vicinais independem em certo grau um do outro podendo ser complementares 

em alguns casos. 

Limitações do trabalho e recomendações para futuros trabalhos 

As principais limitações deste trabalho estão relacionadas à verificação da viabilidade da 

rede proposta e dimensionamento de frota e custos. Para atestar resultados finais há a 

necessidade de simulação da rede como um todo, considerando o sistema vicinal e o 

sistema estrutural, considerando outros fatores além dos valores médios aqui considerados, 

como a própria freqüência de operação citadas anteriormente. 
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O carregamento das linhas e dimensionamento de frota apresentados neste trabalho 

reproduzem em caráter preliminar os ganhos com a implantação de um sistema dividido 

em dois subsistemas em substituição ao modelo atualmente vigente em Natal. Os 

resultados preliminares atestam apenas a viabilidade do sistema proposto. Contudo, cada 

linha apresentada deve ser testada e simulada com ajuda, em especial, de softwares 

específicos, como exemplo, o TRANSCAD. 

Diante do exposto, recomendo para trabalhos futuros a efetiva avaliação dos sistemas aqui 

tratados, através de dimensionamentos e simulações finais a partir da utilização, inclusive, 

de softwares específicos para redes de transporte. 
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ANEXO A 

LINHAS DO SISTEMA ESTRUTURAL PROPOSTO 
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Figura 36.  Linhas Estruturais de transporte público propostas para Natal 
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ANEXO B 

LINHAS DO SISTEMA VICINAL PROPOSTO PARA A ZONA NORTE DE 

NATAL 
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Figura 37. Linhas Vicinais de transporte público propostas para Natal 


