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GlobalizaGlobalizaçção, Servião, Serviçços e Organizaos e Organizaçção São Sóóciocio--
Territorial dos lugares: uma anTerritorial dos lugares: uma anáálise das lise das 
Avenidas Engenheiro Roberto Freire e Avenidas Engenheiro Roberto Freire e 

Bernardo VieiraBernardo Vieira



Gerson Gomes do NascimentoGerson Gomes do Nascimento

�� Licenciado em Geografia pela UFRN;Licenciado em Geografia pela UFRN;
�� Bacharel em Geografia pela UFRN;Bacharel em Geografia pela UFRN;
�� Especialista em Geografia do Nordeste pela Especialista em Geografia do Nordeste pela 
UFRN;UFRN;

�� Mestre em Geografia Urbana pela UFRN;Mestre em Geografia Urbana pela UFRN;
�� Doutorando em Geografia Urbana pela UFPE;Doutorando em Geografia Urbana pela UFPE;
�� Professor Efetivo do CEFET/RN;Professor Efetivo do CEFET/RN;
�� Membro do NUPEG.Membro do NUPEG.



OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL

�� Analisar o processo de redefiniAnalisar o processo de redefiniçção e ão e 
reprodureproduçção urbana de Natal/RN a partir da ão urbana de Natal/RN a partir da 
influência de seu setor terciinfluência de seu setor terciáário, levando rio, levando 
em consideraem consideraçção as relaão as relaçções entre ões entre 
polpolííticas pticas púúblicas urbanas, crescimento do blicas urbanas, crescimento do 
setor de servisetor de serviçços e espaos e espaçço urbano. o urbano. 



EspaEspaççoo--tempo da pesquisa e tempo da pesquisa e 
contextocontexto

ConsideraConsidera--se a intensificase a intensificaçção deste processo ão deste processo 
deste os anos de 1980 atdeste os anos de 1980 atéé os dias atuais; os dias atuais; 

GlobalizaGlobalizaçção, que, por sua vez, vem garantindo ão, que, por sua vez, vem garantindo 
o crescimento desse setor da economia fluir em o crescimento desse setor da economia fluir em 
diferentes escalas, diferentes escalas, ááreas e dimensões, reas e dimensões, 
configurandoconfigurando--se, assim, como um fenômeno se, assim, como um fenômeno 
complexo e distinto, de carcomplexo e distinto, de carááter humano, social e ter humano, social e 
econômico. econômico. 



ÁÁREA DA PESQUISAREA DA PESQUISA

�� Avenida Engenheiro Roberto Freire;Avenida Engenheiro Roberto Freire;
�� Avenida Bernardo Vieira.Avenida Bernardo Vieira.



JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DA JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DA 
ÁÁREA DE ESTUDOREA DE ESTUDO

�� São as São as ááreas que mais têm recebido reas que mais têm recebido 
investimentos tanto pinvestimentos tanto púúblicos como blicos como 
privados hoje na cidade;privados hoje na cidade;

�� Ligam Ligam ááreas importantes da cidade e são reas importantes da cidade e são 
““recortesrecortes”” que se distinguem na cidade, que se distinguem na cidade, 
reconfigurandoreconfigurando--a socioespacialmente.a socioespacialmente.

�� São os mais importantes corredores São os mais importantes corredores 
comerciais da cidade na atualidade;comerciais da cidade na atualidade;



Avenida Bernardo VieiraAvenida Bernardo Vieira

�� Projeto realizado pela Arte Engenharia;Projeto realizado pela Arte Engenharia;
�� ÁÁrea de 3,5 quilômetros de um total de 4,5 km;rea de 3,5 quilômetros de um total de 4,5 km;
�� DDáá maior mobilidade ao sistema de transportes maior mobilidade ao sistema de transportes 
de passageiros;de passageiros;

�� Conforto e acessibilidade aos passageiros e Conforto e acessibilidade aos passageiros e 
pedestres, ou seja, uma rota acesspedestres, ou seja, uma rota acessíível aos vel aos 
transeuntes;transeuntes;

�� Passou, recentemente, por uma transformaPassou, recentemente, por uma transformaçção, ão, 
viabilizada por dois projetos denominados: viabilizada por dois projetos denominados: 
‘‘projetos de geometria viprojetos de geometria viáária e rota acessiva;ria e rota acessiva;



Avenida Bernardo VieiraAvenida Bernardo Vieira

�� TrTrááfego de 90 ônibus por minuto hoje na fego de 90 ônibus por minuto hoje na 
avenida em horavenida em horáário normal;rio normal;

�� TrTrááfego de 137 ônibus em horfego de 137 ônibus em horáário de pico;rio de pico;
�� ImplantaImplantaçção de 2 faixas exclusivas para ão de 2 faixas exclusivas para 
ônibus ao longo do canteiro central;ônibus ao longo do canteiro central;

�� Atende, hoje, um total de 45 linhas entre Atende, hoje, um total de 45 linhas entre 
Zonas Norte e Sul da cidade;Zonas Norte e Sul da cidade;



Avenida Bernardo VieiraAvenida Bernardo Vieira

�� ImplantaImplantaçção de 16 novas plataformas de ão de 16 novas plataformas de 
embarque e desembarque de passageiros;embarque e desembarque de passageiros;

�� Dobrou o nDobrou o núúmero de semmero de semááforos (18);foros (18);
�� Neste momento, as calNeste momento, as calççadas estão sendo adas estão sendo 
niveladas como parte do projeto dessa niveladas como parte do projeto dessa 
avenida.avenida.



Avenida Engenheiro Roberto FreireAvenida Engenheiro Roberto Freire

�� Uma das principais avenidas da cidade, Uma das principais avenidas da cidade, 
funcionando como uma artfuncionando como uma artééria que direciona o ria que direciona o 
fluxo de vefluxo de veíículos para os bairros centrais;culos para os bairros centrais;

�� EspaEspaçço de apropriao de apropriaçção pelo turismo na cidade;ão pelo turismo na cidade;
�� TerritTerritóório da gastronomia, considerada o rio da gastronomia, considerada o ““el el 
douradodourado”” da economia tercida economia terciáária da cidade na ria da cidade na 
atualidade;atualidade;

�� EspaEspaçço preferencial de grandes redes de o preferencial de grandes redes de 
supermercados e hipermercados nacionais e supermercados e hipermercados nacionais e 
internacionais;internacionais;



Avenida Engenheiro Roberto FreireAvenida Engenheiro Roberto Freire

�� Compreende os bairros de Capim Macio e Compreende os bairros de Capim Macio e 
Ponta Negra em sua margem direita;Ponta Negra em sua margem direita;

�� Tem um dos IPTUS mais altos da cidade;Tem um dos IPTUS mais altos da cidade;
�� Na Na áárea que margeia essa avenida, rea que margeia essa avenida, 
encontraencontra--se um populase um populaçção de alto poder ão de alto poder 
aquisitivo;aquisitivo;

�� Na margem esquerda situaNa margem esquerda situa--se a Parque se a Parque 
das Dunas (vegetadas Dunas (vegetaçção nativa);ão nativa);



Avenida Engenheiro Roberto FreireAvenida Engenheiro Roberto Freire

�� Foi duplicada, calFoi duplicada, calççada e iluminada no governo ada e iluminada no governo 
de Lavoisier Maia em 1982;de Lavoisier Maia em 1982;

�� pequenas lojas, edifpequenas lojas, edifíícios e condomcios e condomíínios nios 
fechados, fechados, shoppingsshoppings--centerscenters, bares, , bares, 
restaurantes, pousadas, casas noturnas, restaurantes, pousadas, casas noturnas, 
locadoras de velocadoras de veíículos, postos de gasolina, culos, postos de gasolina, 
faculdades privadas, entre outros, são alguns faculdades privadas, entre outros, são alguns 
dos objetos imobilidos objetos imobiliáários agrupados na margem rios agrupados na margem 
direita desta avenida, no sentido BRdireita desta avenida, no sentido BR--101, bairro 101, bairro 
de Ponta Negra, voltados, principalmente de Ponta Negra, voltados, principalmente àà
atividade turatividade turíística; stica; 



Avenida Engenheiro Roberto FreireAvenida Engenheiro Roberto Freire

�� Na Avenida Engenheiro Roberto Freire, os Na Avenida Engenheiro Roberto Freire, os 
bairros de Ponta Negra e Capim Macio , bairros de Ponta Negra e Capim Macio , 
gradativamente, foram se transformando, gradativamente, foram se transformando, 
seguindo os passos proporcionados pelo seguindo os passos proporcionados pelo 
desenvolvimento do setor tercidesenvolvimento do setor terciáário, rio, 
notadamente o turismo que ali se notadamente o turismo que ali se 
concentrou; concentrou; 



Avenida Engenheiro Roberto FreireAvenida Engenheiro Roberto Freire

�� Essa valorizaEssa valorizaçção vem permitindo ão vem permitindo àà diversificadiversificaçção e ão e 
intensificaintensificaçção do uso do solo nesta ão do uso do solo nesta áárea da cidade, rea da cidade, 
aguaguççando, sobremaneira, os interesses do capital ando, sobremaneira, os interesses do capital 
imobiliimobiliáário, no sentido de investir em edificario, no sentido de investir em edificaçções e ões e 
outros empreendimentos voltados, principalmente, como outros empreendimentos voltados, principalmente, como 
jjáá mencionados, mencionados, ààs atividades de coms atividades de coméércio e dos rcio e dos 
serviserviçços;os;

��

Hoje, a avenida se distingue, do que fora anteriormente, Hoje, a avenida se distingue, do que fora anteriormente, 
pelas obras de ajardinamento e paisagismo, alpelas obras de ajardinamento e paisagismo, aléém da m da 
construconstruçção de monumentos, entre outras modificaão de monumentos, entre outras modificaçções, ões, 
que em muito vem contribuindo para sua transformaque em muito vem contribuindo para sua transformaçção ão 
atual. atual. 


