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NOTAS 

 

NOTA nº 1: 

Este estudo é um complemento do publicado no dia 14 de setembro de 2020, 

disponível em: http://dados.natal.br/dataset/estudos-e-relatorios 

 

NOTA nº 2: 

O estudo principal e seus complementos foram elaborados com linguagem menos 

técnica, a fim de possibilitar fácil compreensão de qualquer leitor. 

 

 

1 – Linha 46 

 

A linha 46 apresenta poucos embarques no 

Conjunto Ponta Negra: apenas 7,25% dos 

embarques ocorrem no trecho. Isso se dá pela 

sobreposição de itinerários existentes: 

 

I – Com a 54, no trecho da Av. Eng. 

Roberto Freire, BR-101 e Av. Sen. 

Salgado Filho; 

 

II – Com a linha 66, no trecho da Av. 

Eng. Roberto Freire. 

 

Desse modo, entendemos que a linha pode 

deixar de passar no Conjunto Ponta Negra ao sair 

da Vila, a fim de dar mais eficiência a operação. O 

passageiro que desejar seguir para a Cidade Alta 

pode utilizar a linha 56, que promove uma ligação 

praticamente expressa. 

 

Já para seguir em direção a Av. Hermes da 

Fonseca, pode embarcar no 54 e realizar 

integração temporal na 46 – na Av. Eng. Roberto 

Freire – ou nas linhas 33A, 37, 39 e 78A/47, na Av. 

Sen. Salgado Filho. 

 

Além da alteração em Ponta Negra, a linha deve adotar itinerário mais eficiente 

no centro da cidade, indo direto para o bairro da Ribeira para depois passando na Cidade 

Alta, dando mais eficiência na operação, mas ainda atendendo a todos os trechos da 

Cidade Alta. 

Figura 1: Imagem da nova 

operação da linha 46 

http://dados.natal.br/dataset/estudos-e-relatorios
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2 – Linha 54 

 

A linha 54 apresenta baixa demanda na Vila de Ponta 

Negra: apenas 6,78% dos embarques ocorrem no trecho. Isso 

se dá pela sobreposição de itinerários existentes: 

 

I – Com a 46, no trecho do Conjunto Ponta Negra, 

Av. Eng. Roberto Freire, BR-101 e Av. Sen. Salgado 

Filho; 

 

II – Com a linha 66, no trecho do Conjunto Ponta 

Negra e Av. Eng. Roberto Freire; 

 

III – Com a linha 83, no trecho da Av. Eng. Roberto 

Freire. 

 

Desse modo, entendemos que a linha pode deixar de 

passar na Vila de Ponta Negra, a fim de dar mais eficiência a 

operação. O passageiro que desejar seguir para o Alecrim pode 

utilizar a linha 46 e 566, realizando integração na Av. Eng. 

Roberto Freire com a linha 54 para seguir para o Alecrim, ou 

ainda com as linhas 48, 52 e 64A/43 na altura do Midway Mall. 

 

3 – Linha 66 

 

A linha 66 realiza atualmente longo 

percurso para chegar ao corredor da Av. 

Capitão-Mor Gouveia, percorrendo o 

Campus Universitário, Nova Descoberta e 

Av. Nascimento de Castro. 

 

Parte do atendimento realizado pela 

linha 66 é realizado pela linha 83, que liga a 

Zona Oeste da cidade a região de Ponta 

Negra. Nas demais áreas, as viagens podem 

ser realizadas por meio da integração 

temporal. 

 

Assim sendo, entendemos que a linha 

66 deve ser transformada em uma linha 

circular para atender a Vila de Ponta Negra e 

Figura 2: Imagem da 

nova operação da 

linha 54 

Figura 3: Imagem da nova operação da 

linha 66 
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a Capim Macio, esse último com pouco atendimento de transporte público coletivo. 

 

Nas regiões onde o trajeto passava, será utilizara a integração temporal para 

completar a viagem na seguinte maneira:  

 

I – O morador de Nova Descoberta pode utilizar a linha 557 (nova operação 

da linha 57) para chegar ao Via Direta e realizar integração com as linhas 46, 

54 e 73, complementando sua viagem; 

 

II – O estudante do Campus Universitário pode utilizar a linha 588 (Circular 

UFRN) para chegar ao Via Direta e embarcar nas linhas 54 e 73, 

complementando sua viagem. Cabe ressaltar que a linha 588 não cobra 

tarifa, permitindo que o passageiro tenha tempo ilimitado no embarque da 

segunda linha. 

 

Com a mudança, a linha deve passar a se chamar 566. 

 

4 – Linha 75 

 

Hoje, a linha 75 (Parque das 

Dunas/Petrópolis) apresenta operação em 

itinerários destintos: 75A, com ida pela Ponte 

Newton Navarro e volta pela Ponte de Igapó, 

e 75B, com ida pela Ponte de Igapó e volta 

pela Ponte Newton Navarro. 

 

Tal operação não tem se mostrado 

eficiente, pois gera elevado intervalo entre 

viagens, visto que apesar de a linha ter 

partidas a cada 20 minutos, elas são 

alternados a cada um dos braços. Assim 

sendo, o intervalo real chega a 40 minutos 

entre cada braço.  

 

Em vista disso, entendemos que a linha 

deve ser reformulada para realizar seu 

itinerário indo e voltando pela Ponte Newton 

Navarro, o que permitirá a confiabilidade da 

operação por parte do passageiro e dando 

uma melhor frequência a linha. 

 

 

Figura 4: Imagem da nova operação da 

linha 75 
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5 – Linha 78A/47 

 

A linha 78A/47 (Santarém/Nova Descoberta) 

se sobrepõe a diversos itinerários de outras linhas. 

Ela se sobrep õe as linhas 35, 81 e 85 no trecho Av. 

Dr. João Medeiros Filho/Cidade Alta; com as linhas 

33A, 39 e 46 no trecho Cidade Alta/Av. Senador 

Salgado Filho; e com a linha 10/29 no trecho Av. 

Sen. Salgado Filho/Nova Descoberta. 

Além da sobreposição, a linha apresenta um 

movimento negativo no bairro Santos Reis, onde 

sobe o Viaduto de Santos Reis e segue até o antigo 

terminal, retornando para o Viaduto para ir à 

Ribeira. 

 

Diante desse cenário, entendemos que o 

itinerário da linha deve ser reformulado para 

remover áreas ociosas e os movimentos negativos. 

Assim sendo, a linha deixaria de atender a Ribeira 

e Cidade Alta – que representam 15,15% (quinze 

vírgula quinze por cento) dos embarques – e passaria a circular por Santos Reis e Rua 

Miramar. Com as alterações, a linha também deixaria de atender Nova Descoberta, que 

representa 5,10% (cinco vírgula dez por cento) dos embarques. 

 

O morador de Nova Descoberta permanece, nesse cenário, com as linhas 10/29, 

48 e 57, com possibilidade de integração no Shopping Midway Mall com todas as linhas 

que passam na região. 

 

Na nova operação, a linha deve manter apenas o número 78. 

 

Figura 5: Imagem da nova 

operação da linha 78A/47 


