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Natal é uma cidade em expansão. Este fato, apontado pelos dados dos Censos do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sugere uma série de estudos, que podem ajudar 
na compreensão do processo de evolução urbana e na adoção de medidas de gestão e 
controle do espaço urbano, para que se alcance o crescimento sustentável e bons níveis de 
qualidade de vida.

Por definição legal, desde 1994 o bairro passou a ser a unidade de planejamento do 
Município. Nesta qualidade, passam a ter prescrições urbanísticas específicas, observadas as 
condições ambientais, sociais, geopolíticas, econômicas, de infraestrutura e serviços 
instalados, dentre outros (SEMURB, 2014). O Município de Natal possui atualmente 36 
bairros, distribuídos em 4 Regiões Administrativas.

O presente estudo, ao apresentar as estimativas da população dos bairros de Natal e destacar 
outras informações, tem o objetivo de complementar as informações disponibilizadas pelo 
IBGE, servindo assim para subsidiar ações mais específicas da Administração Pública bem 
como outras pesquisas. 

Para os cálculos, foram utilizados a estimativa populacional para Natal em 2016 (IBGE, 
2016) e os dados da população por bairros dos Censos de 2000 a 2010, observando-se a 
tendência de crescimento neste período para a definição dos quartis populacionais e 
respectivas projeções para 2016. Foi aplicado o método de tendência de crescimento 
demográfico aibi. O resultado é apresentado na Tabela 1.  
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Tabela 1: Evolução da População dos Bairros de Natal, RN.
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Fonte: Tabela elaborada pelo autor, com base nos dados do do Anuário Natal 2014 (SEMURB, 2014) e do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - Censos Demográficos 2000 e 2010. *Estimativa da População dos Municípios 2016 (IBGE, 2016). 
Obs.: A área total constante na tabela compreende o somatório áreas dos bairros mais a área do Parque das Dunas - ZPA 02. 
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