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Localização de Parnamirim no Brasil 

05° 54' 57" S 35° 15' 46" O 

Unidade 
federativa 

 Rio Grande do Norte 

Mesorregião Leste Potiguar IBGE/2008 1 

Microrregião Natal IBGE/2008 1 

Região 
metropolitana 

Natal 

Municípios 
limítrofes 

Natal (ao norte), Macaíba (a oeste)São José do Mipibu e Nísia 
Floresta(ao sul) e Oceano Atlântico (a leste). 

Distância até 
a capital 

12 km2 

Características geográficas 

Área 123,471 km² 3 

População  População: 
o 202.413 - (IBGE 2010) 
o 229.414 - (IBGE 2013) 
o 235.983 - (IBGE 2014) 

 

Densidade 1 734,81 hab./km² 

Altitude 53 m (RN: 126º)5 

Clima Tropical As 

Fuso horário UTC−3 

Indicadores 

IDH-M 0,684 (RN: 1°) – alto PNUD/2012 6 

PIB R$ 2.96 Bilhões (RN: 3º/BRA: 214º) – IBGE/2014 

PIB per capita R$ 11.612,70 IBGE/2014 

Página oficial 

Prefeitura www.parnamirim.rn.gov.br 

Câmara www.camaradeparnamirim.com.br 
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Parnamirim em tupi guarani significa ''rio pequeno'' é 

um município brasileiro localizado no estado do Rio Grande do Norte. Pertencente 

à Região Metropolitana de Natal, à mesorregião do Leste Potiguar e à microrregião de 

Natal, localiza-se ao sul da capital estadual, distando desta doze quilômetros. Ocupa 

uma área de 123,471 km², e sua população foi estimativa a no ano de 2012 

em 214 199 habitantes, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo então 

oterceiro município mais populoso do estado. 

 

Conurbada à capital, Parnamirim vive um intenso crescimento econômico, 

especialmente no setor imobiliário, se tornando uma verdadeira extensão de Natal. A 

sede tem uma temperatura média anual de 25,6°C e na vegetação original do 

município predomina a Mata Atlântica. Em relação à frota automobilística, em 2010 

foram contabilizados 47 137 veículos. Sua taxa de urbanização é de 100% (2010), 

classificando Parnamirim como o município mais urbanizado do Rio Grande do Norte. 

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do município, segundo dados do IBGE 

2014 , é de 0,684, considerado "alto" segundo os critérios da mesma, estando 

na primeira posição ano entre os municípios potiguares, à frente, inclusive, da capital, 

Natal, que se encontra em segundo lugar. Isso faz com que o Rio Grande do Norte seja 

o único estado da Região Nordeste no qual a capital não é o município com o 

melhor IDH, segundo dados de 20106 . 

 

O município abrigou o principal aeroporto do estado, o Augusto Severo, desde sua 

criação até sua desativação em 2014, além de ser sede do Centro de Lançamento de 

Foguetes da Barreira do Inferno, primeira base do tipo no país. Pontos turísticos como 

o maior cajueiro do mundo e as praias de Cotovelo e Pirangi do Norte, somando por 

abrigar eventos e shows musicais durante a alta estação, fazem da cidade um dos 

principais destinos turísticos do estado. 

 

Emancipado de Natal no ano de 1958, Parnamirim é reconhecida internacionalmente 

como "Trampolim da Vitória", tendo fortes ligações históricas com a Segunda Guerra 

Mundial quando se tornou sede da então base aérea americanaParnamirim Field — 

hoje Base Aérea de Natal — devido à sua localização estratégica global, servindo de 

ponto da partida de muitas aeronaves americanas, de todos os tipos, para levar tropas 

para o front da África. A grande movimentação de soldados americanos influenciou a 

população local introduzindo sua cultura e, movimentando, de certa forma, a 

economia da cidade e até mesmo participando da vida social dos habitantes à época.  

 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Leste_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conurba%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_taxa_de_urbaniza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_IDH
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/IDH
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parnamirim_(Rio_Grande_do_Norte)#cite_note-PNUD_IDH_2010-6
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_Augusto_Severo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Lan%C3%A7amento_da_Barreira_do_Inferno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Lan%C3%A7amento_da_Barreira_do_Inferno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maior_cajueiro_do_mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Cotovelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pirangi_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alta_esta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Base_A%C3%A9rea_de_Natal

