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RESUMO 

 

A velocidade e a fluidez são imperativos basilares para a reprodução do capital. 

Desta forma, os objetos e suas ações buscam atender a estes anseios hegemônicos. E 

dentre estes objetos, há destaque para os sistemas de movimento viário, composto pelas 

pontes, viadutos e túneis. Assim, observa-se que estes objetos técnicos refletem a 

constituição espacial de Natal. E os instrumentos de ordenamento urbano natalense, mais 

especificamente os planos urbanísticos e os planos diretores, permitiam observar as 

nuances destes grandes sistemas de movimento, como os motivadores da construção 

dos grandes sistemas de movimento viário (pontes e viadutos) e como as próprias vias 

natalenses são delimitadas e organizadas, tanto por estes instrumentos urbanísticos, 

como pelo grande capital. Assim, utilizando como instrumento para análise a legislação 

urbanística desenvolvida na capital potiguar pela administração municipal, o presente 

trabalho busca compreender, utilizando como procedimento metodológico uma matriz de 

periodização, a legislação urbanística possui uma relação intrínseca com os sistemas de 

movimento viário, e como todo este processo configurou o espaço natalense. Assim, a 

partir da compreensão deste processo de formação dos sistemas de movimento viário e a 

relação direta dos mesmos com a legislação urbanística existente na capital potiguar, 

torna-se plausível observar as lógicas hegemônicas que delimitaram a constituição e a 

localização de cada um desses sistemas de movimento viário. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fluidez, sistemas de movimento viário, legislação urbanística. 

mailto:iapony@ufrnet.br
mailto:kellia_bezerril@hotmail.com


INTRODUÇÃO 

 

O homem sempre buscou abrir novos caminhos, mover-se, deslocar-se, enfim, 

transitar. Essa necessidade humana de transitar antecipa-se aos próprios meios de 

locomoção (RODRIGUES, 2000, p.8). Essa perspectiva possibilita considerar o trânsito 

como um processo histórico cultural que envolve relações entre homem e espaço e 

relações dos homens entre si. 

Nessa perspectiva, o trânsito é um ramo da especialização das funções urbanas e 

está diretamente ligado à necessidade que as pessoas têm de ter acesso aos bens e 

serviços necessários à sua sobrevivência. A configuração das cidades é que determinam 

a organização do trânsito para facilitar a circulação de bens, pessoas e serviços pelas 

vias públicas. A ciência geográfica, através de suas categorias de análise, como o 

território usado, a fluidez, os fixos (sistema viários ou de engenharia), além da 

periodização e os eventos, auxilia na compreensão da dinâmica urbana e dos desafios 

atualmente existentes no trânsito.  

Trazendo tais ideias para a capital potiguar e utilizando essa coerência advinda de 

um método que aborda os períodos como “pedaços de tempo definidos por características 

que interagem e asseguram o movimento do todo”. (SANTOS, 2001, p.24), não se pode 

esquecer de uma trama de eventos fundamentais para a compreensão da temática em 

questão, como planos diretores, grandes fixos e sistemas de movimento construídos.  

Para compreender de que forma os grandes sistemas de movimento viário, mais 

particularmente as intervenções de engenharia (fixos), tais como os viadutos e pontes 

condicionam a produção territorial de Natal no que diz respeito à fluidez diretamente 

relacionada aos veículos, torna-se relevante entender a participação dos fluxos e dos 

fixos na constituição do espaço geográfico. 

Torna-se necessário entender que fixos e fluxos possuem uma notável interação 

mútua entre ambos, como afirma Santos (1988). Fixos provocam fluxos em função de 

dados técnicos (geralmente locacionais), mas também em função de dados políticos. Tais 

prerrogativas elucidam a maneira pela qual o território está sendo usado na rede 

estruturadora de fluxos natalenses, cuja configuração envolveu um processo histórico de 

ações e objetos que se sucederam de acordo com as peculiaridades de cada período. 

A fluidez é diretamente ligada à questão territorial, pois, a difusão da nova ordem 

social, regida pelo imbricamento entre técnica, ciência e informação e comandada pelo 

consumo, depende do enraizamento de fixos artificiais ao território que permitam novos 



conteúdos e novos comportamentos, “graças as enormes possibilidades da produção e, 

sobretudo, da circulação dos insumos, dos produtos, do dinheiro, das idéias e das 

informações, das ordens e dos homens” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p.52-53). 

As ampliações dos meios produtivos geram a necessidade de um sistema de 

transporte que movimente a produção, necessitando de mais fluidez, de mais trocas e, 

com o aumento dessas trocas, a fluidez é ainda mais necessária. Desta forma, é preciso 

observar, também, outros elementos contribuintes e diretamente ligados aos fluxos, como 

uma maior sistematização dos movimentos de veículos nos sistemas de engenharia 

ligados a estes, como é o caso das vias, elemento basilar para a existência dos sistemas 

viários. 

Assim, contribuindo com a evolução destas discussões teóricas, Contel (2001, 

p.357), utiliza o termo “sistemas de movimento”, asseverando que estes “constituem um 

conjunto indissociável de sistemas de engenharia (fixos) e sistemas de fluxos (materiais 

ou imateriais)”. No território, as bases técnicas são incorporadas, dotando as Regiões de 

qualidades materiais e possibilidades organizacionais. E “movimento do território” não 

pode ser tratado somente pela economia, tampouco pela “Geografia dos Transportes”.  

São necessários conceitos que deem conta do fenômeno da circulação na vida do 

espaço geográfico. E a Geografia oferece possibilidades para estes conceitos. Balbin 

(2003, p.178) reforça que os sistemas de movimento devem ser compreendidos a partir 

dos fixos (viadutos, pontes, túneis), mais os fluxos materiais (pessoas e mercadorias), 

mais os fluxos imateriais (informação).  

Os Sistemas de movimento estruturam práticas, implicando ou revelando uma 

intenção. Na definição do espaço como sistema de objetos e de ações, realizada por 

Santos (1996), pode-se aprender que uma prática é um comportamento orientado no 

sentido de atingir uma finalidade, resultado da projeção, que supõe uma situação sobre a 

qual a prática se realiza. Cada prática é, pois, um deslocamento no espaço que cria 

algum tipo de alteração na situação existente, seja essa prática real ou virtual. Os 

sistemas de movimento são, logo, um conjunto de práticas de deslocamento no território. 

Analisando, por meio dessas discussões teóricas, Natal, capital do Rio Grande do 

Norte, a qual possui 803.811 habitantes, segundo o último censo realizado pelo IBGE 

(2010) torna-se evidente que, para uma maior compreensão da forma como os grandes 

sistemas de movimento viário, mais particularmente as intervenções de engenharia 

(fixos), tais como os viadutos e pontes condicionam a produção territorial de Natal no que 



diz respeito à fluidez diretamente relacionada aos veículos, é necessário entender as 

diversas questões ligadas ao tema. 

E dentro da busca desta compreensão, torna-se relevante observar onde estão 

concentrados territorialmente os fluxos de transportes coletivos e transportes 

individualizados no espaço natalense, além de discutir e compreender se a atual 

hierarquização do sistema viário consegue auxiliar na compreensão e delimitação da 

fluidez da capital potiguar. E para mensurar todos estes condicionantes ligados aos 

sistemas viários e a produção territorial do município de Natal, torna-se necessário 

entender a formação dos instrumentos urbanísticos da cidade, importantes delimitadores 

de usos relativos ao espaço urbano natalense. 

Os instrumentos de ordenamento urbano natalense, mais especificamente os 

planos urbanísticos e os planos diretores, permitiam observar as nuances destes grandes 

sistemas de movimento, como os motivadores da construção dos grandes sistemas de 

movimento viário (pontes e viadutos) e como as próprias vias natalenses são delimitadas 

e organizadas, tanto por estes instrumentos urbanísticos, como pelo grande capital. 

Desta forma, utilizando a coerência advinda de um método que aborda os períodos 

como “pedaços de tempo definidos por características que interagem e asseguram o 

movimento do todo” (SANTOS, 2001, p.24), torna-se necessário a construção de uma 

trama de eventos fundamentais para a periodização, como planos diretores, grandes fixos 

e sistemas de movimento construídos.  

 

A PERIODIZAÇÃO E A LEGISLAÇÃO URBANISTICA COMO ELEMENTOS DE 

COMPREENSÃO DO SISTEMA DE MOVIMENTO VIÁRIO NATALENSE: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

Para visualizar melhor estas “tramas de eventos”, torna-se necessário construir 

uma periodização que leve a compreensão dos instrumentos de ordenamento urbanístico 

e sua relação direta com a constituição dos grandes sistemas de movimento viário na 

capital potiguar. Assim, o ordenamento urbano e a respectiva formação dos sistemas de 

movimento viário natalense foram delimitados em três grandes períodos. 

O primeiro grande momento corresponde ao período denominado “pré-sistemas de 

movimento viário”, o qual abarca a gênese da formação espacial da capital potiguar, a 

partir do século XVII, até a constituição dos primeiros grandes sistemas de movimento, no 

final da década de 1960 e inicio da década de 1970. O crescimento urbano de Natal neste 



período ainda era incipiente, possuindo uma rede viária ainda em formação, apesar de 

relevantes legislações urbanísticas constituídas neste período, como foi o Plano Poliedri 

(“Master Plan” de Natal), de 1905 e o Plano Polideri de 1929, os quais já apresentavam 

algumas discussões relacionadas diretamente ao ordenamento viário e urbano. 

A constituição do primeiro Código de Obras, em 1968 e a construção da ponte 

rodoviária Ulisses de Góis, também denominada Ponte de Igapó, podem ser considerados 

como marcos temporais para a constituição dos sistemas de movimento e da própria 

expansão urbana natalense, levando a gênese do segundo período (1968-1990). Tais 

objetos demonstram a nova configuração espacial que a cidade incorporava a partir de 

então, onde as construções de grandes sistemas de engenharia ocorreriam paralelamente 

a uma expansão nunca antes vista do capital hegemônico, particularmente o comercial e 

o imobiliário, além da construção de grandes fixos públicos, como o caso da sede da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1972) e o Centro Administrativo Estadual 

(1974). 

A legislação urbanística deste período, correspondente aos planos diretores de 

1974 e 1984 e planos de transporte de 1981 e 1988, refletiam este grande interesse do 

capital hegemônico em regulamentar os usos do espaço natalense, facilitando a fluidez 

necessária para o incremento deste capital, particularmente do capital imobiliário, o qual 

se expandia fortemente para as regiões sul e norte da cidade. 

Dentre os grandes sistemas de movimento viário construídos neste período, destaca-se a 

construção de um viaduto ligado à rodovia BR 101 a estrada de Ponta Negra (Viaduto de 

Ponta Negra), sendo este considerado um marco inicial para a expansão urbana em 

direção a porção sul natalense. E no ano de 1979 há a inauguração do viaduto Juvenal 

Lamartine (viaduto do Baldo), interligando a Avenida Prudente de Morais a Avenida do 

Contorno, na porção central da cidade. 

A década de 1980 aprofunda este processo de incremento urbano, particularmente 

em direção as porções sul e norte da cidade, a qual já possuía cerca de 500 mil 

habitantes, segundo o censo demográfico do IBGE. A valorização cada vez mais evidente 

de determinadas áreas da cidade, conduzia a uma necessidade de mais fluidez por parte 

do grande capital, gerando o alargamento e readequação de vias, além da ampliação dos 

sistemas de movimento viário existentes, como a duplicação da ponte de concreto sobre o 

Rio Potengi (Ponte Ulisses de Góis), no ano de 1988. Esse incremento ficará mais 

evidente na análise do atual período dos sistemas de movimento viário natalense. 

 



O SISTEMA DE MOVIMENTO VIÁRIO NATALENSE NA ATUALIDADE 

 

O terceiro e atual período de constituição de sistemas de movimento natalense 

(1990-), inicia-se na década de 1990, com a consolidação do processo de crescimento em 

direção as zona norte e sul da cidade. A porção sul passa a contar com uma maior 

atenção do capital privada para a sua respectiva aplicação de investimentos, por meio da 

edificação de grandes estabelecimentos comerciais, como redes internacionais de 

supermercados e shoppings, além da constituição de áreas residenciais em cidades 

vizinhas a esta porção da capital potiguar, como Parnamirim e Macaíba. 

Assim, garantindo a necessária fluidez para o capital, a legislação urbanística acaba 

tendo uma forte sintonia com toda essa busca de fluidez, como veremos ao discutirmos 

sobre tais planos urbanísticos. Neste quadro destaca-se o Código de controle de Gabarito 

de altura em Natal (Lei n° 3964/90) e o plano Diretor de 1994, documentos urbanísticos 

relevantes para a delimitação e valorização cada vez mais exarcebada de determinadas 

porções natalenses. 

É também nesta década de 1990, correspondendo à incessante busca de fluidez, 

principalmente em direção à região sul da cidade, que são construídos o Túnel de 

Neópolis, no ano de 1996, com 120 metros de extensão, interligando a BR 101 a Avenida 

das Alagoas, no bairro de Neópolis e no final da década, no ano de 2000, é inaugurado o 

Complexo Viário do IV Centenário, na Avenida Salgado Filho/BR 101, sendo este o maior 

sistema de movimento existente na cidade até hoje, com túneis, viadutos e alças de 

acesso. 

Na parcela setentrional da cidade, também há destaque para dois sistemas de 

movimento viário. No ano de 1998, houve a inauguração do Viaduto da Urbana, ligando a 

Avenida Bernardo Vieira à Avenida Felizardo Moura, facilitando a interligação entre as 

zonas norte e sul da capital potiguar.  

E no ano de 2002, ocorreu a inauguração do “Complexo viário Professor Ulisses de 

Góis” ou “Complexo Viário da Zona Norte”, ligação relevante entre as principais vias da 

zona norte com o único acesso rodoviário existente até então: a Ponte de Igapó. Tais 

sistemas de movimento eram necessários para garantir maior fluidez para a região, que 

sentia dificuldade de intercâmbio comercial com o restante da cidade, pois este único 

acesso rodoviário não conseguia atender a uma população que já correspondia a quase 

metade do total da população natalense. 



Há também neste período, além deste notável incremento no número de veículos 

(Natal passa de cerca de 50 mil veículos em 1990 para mais de 150 mil veículos, segundo 

o DETRAN/RN), a ampliação no número de estabelecimentos comerciais de grande porte, 

os quais possuíam sede em grandes cidades brasileiras ou de outros países.  

A legislação urbanística elaborada neste período, como o Código de obras (Lei 

055/2004), o projeto pró-transporte (2005) e o plano diretor de 2007 consolidavam 

aspectos que garantissem a necessária estrutura de ocupação urbana que os grandes 

estabelecimentos comerciais necessitavam, adequando-se, assim, ao atual período da 

humanidade no qual a técnica, ciência e informação se tornam parâmetros essenciais 

para o crescimento e a conseqüente reprodução do capital.  

Os sistemas de movimento seguem a ampliação gerada por estes 

estabelecimentos, garantindo uma maior fluidez às estas grandes corporações. As obras 

planejadas para a execução no projeto pró-transporte seguem esta tendência, uma vez 

que amplia os fluxos entre a zona norte e o restante da cidade, facilitando as trocas 

comerciais de empresas e empreendimentos existentes na região. A construção da Ponte 

Newton Navarro (Forte-Redinha), no ano de 2007, a qual corresponde ao segundo acesso 

rodoviário da zona norte ao restante da cidade, consolida esta tendência contida nas 

obras do pró-transporte, onde os sistemas de movimento viário correspondem 

diretamente a esta garantia de maiores fluxos, particularmente para os setores 

econômicos ligados ao capital imobiliário e turístico, que possuem notável crescimento na 

cidade e principalmente nesta porção. 

 E este capital turístico, o qual teve um maior crescimento durante esta primeira 

década do século XXI, exerceu relevante papel para que a capital potiguar se tornasse 

subsede de um dos grandes eventos do desporto global: a copa do mundo FIFA de 

futebol, a ser realizada no ano de 2014.  

 A vinda desse grande evento e a conseqüente ampliação dos interesses do capital 

internacional, inclusive ligado ao turismo, na capital potiguar, levou ao estado até mesmo 

a construir um Projeto de Mobilidade Urbana para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, 

uma norma especifica ligada a fluidez para atender a este anseio do capital hegemônico.  

Além disso, o Plano Diretor de Transportes de Natal e Região Metropolitana, 

previsto pelo plano diretor de 2007, possuíram um direcionamento especifico para atender 

este grande evento, deixando em segundo plano os interesses de fluidez da coletividade, 

e reforçando o poderio do estado em constituir normas e sistemas de engenharia capazes 

de atender os anseios das grandes corporações.  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após esta discussão sobre as relações entre os instrumentos de ordenamento 

urbano e a formação dos sistemas de movimento viário natalense, torna-se evidente que 

o planejamento urbano necessita ser observado dentro de um discurso coerente da 

cidade. Ao elaborar um plano urbanístico, este deve buscar as variáveis adequadas “para 

escrever essa pedagogia do urbano que codifique e difunda, de maneira simples, o 

emaranhado de situações e relações com que o mundo da cidade transforma o homem 

urbano (...) em sujeito das ações”(SANTOS, 1987, p.132).  

E Santos (1994) ainda completa tal consideração, afirmando que a cidade é rígida 

pelos objetos que a formam, essa materialidade que custa muito caro renovar, pois esta 

tem maior contra-rracionalidade e contrafinalidade que o campo. Logo, “nessas 

condições, e ao contrário do que freqüentemente se diz, a cidade acaba sendo mais fácil 

de planejar” (SANTOS, 1994, p.54). 

Também se torna evidente a necessidade de estudos territoriais competente, onde 

o geógrafo, com o conhecimento de sua ciência, pode auxiliar fundamentalmente na 

missão, pois este “deve pensar o mundo pela interpretação de um método coerente, 

conhecendo a existência, explicando a realidade social”. (GOMES, 2003, p.483). 

Logo, compreender como o grande capital opera e manipula os fluxos e direciona a 

constituição de grandes sistemas de movimento viário começa pela compreensão das 

suas relações e lógicas hegemônicas. Tais relações também incluem uma compreensão 

maior do cotidiano, ajudando a enxergar os hábitos e as práticas do capital hegemônico e 

de quem depende diretamente deste. 

Além desta compreensão sobre o cotidiano, não podemos esquecer principalmente 

que uma teoria geográfica coerente com a realidade auxilia a explicitar os fenômenos e 

não apenas criticá-los. Desta forma, não basta apenas criticar o capital hegemônico, mas 

também buscar, mesmo que seja ainda de maneira analítica, a teoria necessária para 

demonstrar como este utiliza o espaço, discutindo sobre autores que já estudaram o 

fenômeno e aprofundando estas discussões através de um método, um sistema coerente 

de ideias. 

Assim, percebe-se que, para compreender um processo de fluidez cada vez mais 

atrelado à aceleração contemporânea, há a necessidade de uma boa teorização, pois 

esta faz enxergar o mundo obscurecido pelo capital hegemônico. E como afirma Balbim 



(2003, p.521), “somente os cidadãos transformam o cotidiano, pois são estes que 

conseguem enxergar além das metáforas do consumismo e da velocidade impostas pelo 

poder hegemônico”.  

Portanto, a ciência geográfica, por meio de suas categorias de análise, pode indicar 

os melhores caminhos para compreender como a fluidez e os sistemas de movimento 

viários condicionam a produção territorial. E o intelectual, através de sua coerência 

metodológica, poderá encontrar as melhores possibilidades, aprofundando cada vez mais 

a compreensão deste conjunto indissociável, solidário e contraditório de sistemas de 

objetos e sistemas de ações. 
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