RESUMO DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DE NATAL-RN
(fonte: Prefeitura do Natal – 2006)

A cidade de Natal tem uma boa infra-estrutura básica. Hoje quase 100% de seus domicílios são
atendidos pela rede elétrica e mais de 93% são ligados ao abastecimento de água. Por outro lado, menos
de 30% têm saneamento básico. PIB per capita: R$5.411,00 reais, principais A renda per capita média do
município cresceu 32,60%, passando de R$ 256,35 em 1991 para R$ 339,92 em 2000.
Sua economia é baseada no turismo, sendo o estado forte em petróleo e sal e produtos para exportação,
como: melão, coco, camarão, castanha, café, cana-de-açúcar. Há um bom número de pousadas e
hotéis, alguns de grande porte, principalmente na Via Costeira. Embora seus principais atrativos naturais
estejam ao longo da costa potiguar. O comércio em Natal é diversificado e possui boa oferta de produtos.
O serviço portuário vem se modernizando e já apresenta tarifas competitivas.
O aeroporto Augusto Severo, localizado no município de Parnamirim, foi ampliado para 10 mil metros
quadrados, oferecendo condições adequadas de embarque e desembarque anual de 1,5 milhão de
passageiros e uma movimentação de 8 milhões de toneladas de carga, podendo atingir uma demanda de 3
milhões de pessoas nos próximos dez anos.
Nos últimos três anos, o número de visitantes no Rio Grande do Norte praticamente dobrou – saiu de
1.423.886 em 2002, para 2.096.322 no ano passado. Destes, 1.750.882 foram brasileiros, quase 500 mil a
mais que há três anos. Já os turistas estrangeiros aumentaram em mais de 100%. Em 2002, eram 147.117
desembarques no Estado; no ano passado, esse número saltou para 345.440. O número de leitos também
foi ampliado; passou de 12.056, em 2002, para 24.306 em 2005. Os vôos internacionais, hoje, somam 18,
vindos de Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, Itália, Inglaterra, Suécia, Noruega, Dinamarca e
Finlândia.
Natal aparece no censo qualitativo da hotelaria nacional, da Associação Brasileira da Indústria HoteleiraABIH, em oitava posição no que diz respeito à disponibilidade de hotéis, respondendo por 1,2% da
hospedagem no mercado nacional (2005 - Guia Quatro Rodas). O censo toma por base uma pesquisa feita,
em 7.003 hotéis e pousadas distribuídos pelo país. “Um resultado como este só reafirma a nossa vocação
turística”.
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Fundação: 25 de dezembro de 1599.
Área do município: 172 Km2
Habitante: Natalense
Situação Geográfica: Latitude: 05° 45' 54'' Sul Longitude: 35° 12' 04'' Oeste
Altitude média: 33 m acima do nível do mar.
Clima: Tropical, com temperatura média de 27° e umidade relativa do ar em 70%. Estação mais chuvosa
entre abril e junho. Ventos constantes.
Vegetação: Tabuleiro Litorâneo.

População residente: 774.230 habitantes (fonte: IBGE-2007).
Representação População: 25,65% da população do Estado, e 0,42% da população do País.
População Jovem: 42,3% do total dos residentes faixa de até 19 anos, (crescimento elevado com mais
de 65 anos).
Taxa de Alfabetização: De 5 a 15 anos é de 78,1% e com 5 anos ou mais de idade foi de 87,7%.
Densidade Demográfica: 4.175,5 hab/km²
Renda per capita média do município cresceu 32,60%, passando de R$ 256,35 em 1991 para R$ 339,92
em 2000.
Taxa de crescimento anual: 1,6% (1991-1996)
Rede Elétrica: 100% atendida.
Saneamento Básico: atende menos de 30% .
Região Nordeste do Brasil: 9 estados – Rio Grande do Norte (Natal), Paraíba (João Pessoa),
Pernambuco (Recife), Alagoas (Maceió), Sergipe (Aracaju), Bahia (Salvador), Ceará (Fortaleza), Piauí
(Terezina) e Maranhão (São Luis).
Região Metropolitana de Natal: formada por 5 municípios: Parnamirim, Macaíba, Extremoz, São
Gonçalo do Amarante e Ceará-Mirim, contando com cerca de 1 milhão e 200 mil habitantes.
Rios: Potengi, Jundiaí, Doce e Pitimbu.
Taxa de Urbanização: 100,00% em 2000.
Regiões Administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste, com 36 bairros.
Cidades Vizinhas: Norte Extremoz, Sul Parnamirim, Leste Oceano Atlântico e Oeste São Gonçalo do
Amarante e Macaíba.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,79 (índice médio desenvolvimento humano).

