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Resumo: O planejamento da mobilidade urbana de uma forma sustentável é, atualmente, um desafio para as 

pequenas cidades acima de 20 mil habitantes, como Caraúbas/RN, devido à obrigatoriedade de sua elaboração 

de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Para o começo da elaboração, a coleta de dados é 

necessária e o índice de caminhabilidade do ITDP surge como um método de coleta e processamento de dados 

pertinente para o caso. Servindo de suporte para o desenvolvimento desse plano de mobilidade, pensado 

especialmente nos meios de transporte não motorizados. Visando as condições materiais, visuais, ambientais e 

de organização de ruas e quadras, com o intuito de melhorar o meio urbano para os usuários. Buscando a 

importância da caminhada e o ciclismo, que estão sempre voltados à mobilidade sustentável. 

Assim, a aplicação do índice em Caraúbas, fica mais voltado para os itens de calçadas, ciclovias e meio 

ambiente, essenciais para conhecer as condições que estão o meio urbano. E também estudar as rotas e 

deslocamento das pessoas nas ruas. 

Visto que algumas pontuações observadas foram abaixo do aceitável, então os itens precisam de 

manutenções e intervenções, pois algumas ruas que compõem o estudo estão bem abaixo do aceitável, 

principalmente no índice de mobilidade, visto que os deslocamentos a pé e de bicicleta são os pontos de maior 

importância do trabalho. Pois, a melhoria e implantação dos fatores que constituem o índice de mobilidade 

afetam diretamente na mobilidade sustentável, ocorrendo a configuração do trânsito e rotas. 

Palavras-chave: Caminhabilidade; Ciclista; Pedestres; Mobilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Como acontece nas cidades pequenas, com cerca de no máximo 20 mil habitantes, a organização urbana é 

baseada principalmente na quantidade de pessoas e em inúmeras situações. Algumas delas são as distribuições de 

quadras, tamanho das ruas, entre outros. Segundo a Lei nº 12.587, “Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) 

habitantes e em todos os demais obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser elaborado o 

Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores ou neles inserido.” [1]. 

Com base no IBGE o município de Caraúbas tem uma população estimada de 20.707 habitantes no ano de 2017[2], 

sendo assim já se enquadra nessa situação dita por lei. 

 Dentro dessas situações, é essencial coletar dados específicos para analisar o contesto presente e verificar por 

meios parâmetros técnicos em que situação de estudo se enquadra. Vendo, se há a necessidade de melhorias ou até 

mesmo de integração de peças fundamentais para elaboração e desenvolvimento de um plano de mobilidade.  

 E como começar um plano de mobilidade nas pequenas cidades do interior, baseando-se na real situação das 

ruas. Visto que o índice de camihabilidade do ITDP, é baseado nas normas brasileiras, documentos dos ITDP, 

como: Padrão de qualidade, associação nacional de transportes públicos, Cadernos de Desenhos – Ciclovias, e 

entres outros. Dessa forma, o índice aparece como uma ferramenta de coleta e processamento muito bem 

fundamentada e completa. Para coleta de dados é eficiente em caráter de urgência, deixando claro como fazer a 

observação e verificação da real situação das ruas. Tendo como objeto intervi nas ruas fora dos padrões aceitáveis 

pelo método, explanando de forma direta as condições em que estão e estimando um tempo de ação para readequar 

os locais. 

 Este trabalho tem como objetivo a coleta de dados para uma análise mais detalha dentro de um projeto de 

viabilidade de implantação de ciclovias na cidade de Caraúbas. Também sendo um complemento, junto com outros 

trabalhos para a realização deste projeto.  

 A aplicação inclui que, a coleta de dados em campo e com o uso de aplicativos de georreferenciamento, 

medidor de iluminação e som, avaliando o ambiente, calçadas, aspectos visuais, pode ser atingido o objetivo de 

conhecer a real situação das ruas. E com isso, depois de avaliado, pode-se tomar ações e intervenções para a 

restauração e atualização dos locais de estudo. 

 Sabendo que na região urbana está localizado cerca de 70% da população caraubense, segundo o Censo 2010 

de IBGE. Dessa maneira, a aplicação do índice se faz necessário em termos estatísticos, ou seja, pelo fato que a 

maior parte da população está localizada na região centro urbana, onde se situa a maior parte dos prédios públicos 

e locais de comercialização. 
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2. DESENVOLVIMENTO  

  

2.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODO 

 

2.1.1. Mobilidade Sustentável 

 

O desenvolvimento do conceito de mobilidade urbana começa desde 1988 com diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, com o passar do tempo no artigo 182 da constituição federal menciona que o poder 

público tem como dever executar políticas de desenvolvimento urbano, desenvolvendo funções sociais e garantir 

o bem-estar de seus habitantes. A partir de 2003, o ministério das cidades criou orientações para os deslocamentos 

de pessoas e cargas, e assim passou a tratar o transporte urbano como parte de um sistema de mobilidade urbana 

[3]. 

“A Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU, instituída pela Lei n. 12.587/2012, depois de 24 anos da 

promulgação da Constituição Federal, cumpre o papel de orientar, instituir diretrizes para a legislação local e 

regulamentar a política de mobilidade urbana da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana.” [3]. 

Sendo assim, ficou conhecida com a lei da mobilidade urbana, tratando da necessidade de deslocamentos, que 

causa grande impacto no planejamento urbano.  

O desenvolvimento urbano tem ligações diretas com o transporte de cargas e pessoas, desse modo, o melhor 

tratamento do espaço urbano ajuda na maneira que acontece os deslocamentos de pessoas e o transporte das 

mesmas. Assim, a melhoria das calçadas, das fachadas e do meio ambiente, agrada os usuários. “A urbanização 

sustentável requer que as cidades gerenciem melhores oportunidades de renda, emprego, expansão da 

infraestrutura para água e saneamento, energia, transporte, informação e comunicações...” [13] 

 Portanto, é conveniente a integração de transportes sustentáveis, a avaliação do uso do solo e adequação das 

calçadas. Para que a acessibilidade seja garantida para todos e tornando o ambiente menos poluído. Até porque, 

segundo o Censo de 2010, a cidade de Caraúbas conta com uma frota de 6651 veículos motorizados, isso significa 

que porcentagem desses veículos chega a rodar todos os dias, ocupando uma boa parte do solo. 

O PlanMob 2015 também explana sobre o uso do solo e os meios de transportes não motorizados, sendo esse 

um ponto privilegiado pela política de mobilidade urbana. Sabendo que o uso de transportes de pequeno porte 

como as bicicletas e o transporte coletivo como os ônibus, há uma menor ocupação do solo, evitando paralizações 

no trânsito e um deslocamento mais articulado, e com as bicicletas há menor emissão de poluentes do meio 

ambiente. “A PNMU também prevê como direito do usuário participar do planejamento, da fiscalização e da 

avaliação da política local de mobilidade urbana, de ter acesso às informações necessárias à utilização do sistema 

de forma gratuita e acessível, bem como de usufruir de ambiente seguro e acessível.” [3] 

“Por distintas razões, cidades grandes e cidades pequenas têm na caminhada o seu principal modo de transporte, 

afora a consideração da intermodalidade, uma vez que para todo o tipo de transporte, inclusive motorizado, alguma 

parte do percurso se dá a pé. ” [12]. O caso de Caraúbas está ligado a este comentário, não só por ser uma cidade 

pequena, mas pela quantidade de comércios situados no centro urbano, que acaba por centralizar o comercio para 

essa região e tornando a caminhada um meio de deslocamento mais utilizado para pequenas viagens. 

  

2.1.3. Índice de caminhabilidade 

 

 O índice de caminhabilidade expressa as condições do espaço urbano por números de modo qualitativos, 

classificado em 6 diferentes tipos de análise e sua escala varia de 0 a/ou 3, sendo 0 o pior índice e 3 o melhor índice 

possível. Esta escala é baseada nas caraterísticas das ruas, como:  

 

 O índice de Calçada: Tipologia da rua, material do piso, condição do piso e largura; 

 O índice de Mobilidade: Dimensão das quadras, distância do transporte de média e alta capacidade e rede 

cicloviária; 

 O índice de Atração: Fachadas fisicamente permeáveis, fachadas visualmente permeáveis, usos mistos e 

uso público diurno e noturno; 

 O índice de Segurança Pública: Iluminação, fluxo de pedestres diurno e noturno e incidência de crimes; 

 O índice de Segurança Viária: Travessias, velocidade máxima permitida e atropelamentos; 

 O índice de Ambiente: Sombra e abrigo, qualidade do ar, poluição sonora, e coleta de lixo e limpeza. 

 

 “A pontuação final do Índice de Caminhabilidade de uma determinada região poderá variar, assim, de 0 

(pontuação mínima) a 3 pontos (pontuação máxima). Considera-se a nota 3 como ótimo, notas de 2 até 2,9 bom, 

de 1 até 1,9 aceitável e de 0 até 0,9 insuficiente. ” [4] 
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 A avaliação consiste em determinar uma atividade de ação que depende do resultado do índice. Para pontuação 

3: Manutenção e aperfeiçoamento; para pontuação 2 a 2,9: Intervenção desejável, ação a médio prazo; para 

pontuação 1 a 1,9: Intervenção prioritária, ação a curto prazo e para pontuação 0 a 0,9: Intervenção prioritária, 

ação imediata. [4] 

 

 

Figura 1 – Tabela dos intervalos de pontuação. (ITDP, 2016)[4] 

 

 Pode ser visto que alguns dados devem ser coletados em setores públicos, o que dão mais credibilidade na 

amostra, como por exemplo o número de boletins de ocorrência, que pode ser pesquisado no departamento de 

polícia. 

 Segundo o próprio índice: “Ele permite avaliar as condições do espaço urbano e monitorar o impacto de ações 

de qualificação do espaço público, indicando em que medida favorecem ou não os deslocamentos a pé.” [5] 

 A aplicação do índice de caminhabilidade é baseada em três tipos de dados, segundo o ITDP: 

 

“• Dados secundários coletados a partir de documentação preexistente (como, por 

exemplo, mapas em escala ou mapas do programa Google Earth usados para a 

definição da dimensão de quadras); 

• Dados secundários quantitativos coletados junto a agências públicas (como, por 

exemplo, a velocidade máxima permitida de veículos motorizados); 

• Dados primários levantados através da pesquisa de campo (como, por exemplo, a 

largura das calçadas).” [4] 

 

 A análise foi feita nas principais ruas da cidade, envolvendo o bairro centro, onde a circulação de pessoas é 

maior e por existir vários prédios comerciais como: lojas, farmácias, supermercados, escritórios, entre outros. Onde 

é possível a execução de uma possível ciclovia e é aonde ocorrência dos casos em estudos é mais perceptível para 

análise.  

 Cada um dos itens dos índices possui um método de pontuação diferente, dessa forma cada item é avaliado de 

forma diferente em termos de pontuação, pois cada detalhe avaliado difere a sua especialidade. Uns exemplos das 

formas de avaliação estão a seguir nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 1 – Método de pontuação do item Tipologia da Rua do Índice de Calçada. (Adaptado do ITDP, 2016) 

Pontuação 3 Pontuação 2 Pontuação 1 Pontuação 0 

Vias 

exclusivas 

para 

pedestres 

Vias com calçadas 

segregadas e de uso 

exclusivo para 

pedestres 

Vias compartilhadas de 

forma segura pelos 

diferentes modos com 

limites de velocidade de 

15km/h 

Vias com calçadas 

com tipologia não 

adequada 

/Inexistência de 

calçada 

 

Tabela 2 – Método de pontuação do item Rede Cicloviária do Índice de da Mobilidade. (Adaptado do ITDP, 2016) 

Pontuação 3 Pontuação 0 

Segmento possui condições seguras e 

completas para o uso de bicicletas 

Segmento não possui condições seguras e 

completas para o uso de bicicletas 
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Figura 2 – a: Rio Grande do Norte; b: Zona Urbana de Caraúbas; c:Região do bairro Centro de Caraúbas. 

(Adaptado do Google MyMaps) 

 

 A obtenção dos dados foi realizada com anotações visuais em campo, sites de mapeamento e também com o 

uso de equipamentos específicos como Luxímetro para medir a luminosidade das ruas, decibelímetro, para medir 

a potência de emissão do som e ruídos ou outros que afetam a audição dos pedestres nas ruas, e trena para medir 

a largura das calçadas. 

 A cidade de Caraúbas não dispõe de ciclovias e transportes de alta e média capacidade para circulação dentro 

da zona urbana, a não ser um ônibus para transporte de estudantes da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 

que tem sua rota específica e com destino à universidade. Assim, foi elaborado um mapa com possíveis trechos 

para avaliação do índice e implantação de ciclovia no bairro Centro, como mostra a Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Ruas de estudo do índice. (Adaptado do Google MyMaps) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1. ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE NO BAIRRO CENTRO 

 

 Todos os resultados estão com base nas médias gerais para a região estudada, a amostra detalhada das ruas 

com as pontuações por rua está no Anexo 1. Na Tabela 1 estão os índices gerais das ruas estudadas, baseada nos 

métodos de avaliação do índice de caminhabilidade: 

 

Tabela 3 – Média dos Índices de Caminhabilidade. (Autoria própria) 

ÍNDICE PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Calçada 1,6 Aceitável 

Mobilidade 0,8 Insuficiente 

Atração 1,7 Aceitável 

Segurança Pública 1,1 Aceitável 

Segurança Viária 1,8 Aceitável 

Ambiente 2,5 Bom 

 

3.2 ÍNDICE DE CALÇADA 

 

 Na Tabela 4 esta os 4 itens de calçada são apresentados: 

 

Tabela 4 – Média dos Índices de Calçada. (Autoria própria) 

ITEM PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO AÇÃO 

Tipologia da rua 2,7 Bom Intervenção desejável, ação a médio prazo 

Material do piso 1,4 Aceitável Intervenção prioritária, ação a curto prazo 

Condição do piso 1,3 Aceitável Intervenção prioritário, ação a curto prazo. 

Largura da calçada 1,2 Aceitável Intervenção prioritário, ação a curto prazo. 

  

 A tipologia da rua, que atingiu uma pontuação de 2,7, está em nível bom, e com intervenção desejável a um 

médio prazo. As medidas a serem tomadas são significativas em questão da escolha da rota. Tipologia da rua deve 

levar em consideração se a rua é somente para pedestres e ciclistas, pedestres, ciclista e carros, com o intuito de 

avaliar se é seguro ou não essa segregação, e caso não haja segregação, é avaliado como uma situação boa. 

 Os demais itens precisam passar por uma intervenção, para readequar aos padrões do método. Assim passarem 

por modificações, ou seja, obras para adaptar as condições de usos para cadeirantes, melhoras a largura da calçada 

e entre outros, para uma melhor acessibilidade dos usuários. 

 Na Figura 4 mostra a pontuação do índice e as ruas com sua avaliação: 
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Figura 4 – Índice de calçada e ao lado a pontuação detalhada de cada rua. (Adaptado do Google MyMaps) 

 

Na Figura 5 mostra a condições das calçadas estudas, também como a acessibilidade e largura das mesmas. 

 

 
Figura 5 – a: Não a pavimentação; b: Sem Acessibilidade; c: Condições da calçada; d: Condição da calçada. 

(Autoria própria) 
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Figura 6 – Exemplo para calçada de 2,80 metros. (PREFEITURA DE GOIANIA, pg.19, 2012) [6] 

 

 A Figura 6 mostra a calçada ideal, voltada para as diversas formas de acessibilidade e larguras apropriadas para 

o uso. Nela pode ser observado as larguras de 3 faixas (Faixa de serviço, faixa Livre e faixa de Acesso) essenciais 

para o conforto do usuário. A prefeitura de São Paulo [7], como também o CREA-RN [8] recomendam esses 

mesmos limites para largura, materiais e especificações para a construção de calçadas com acessibilidade.  

 Então, cabe aqui, mostrando que desde 2005, ou até antes disso já existia construções sustentáveis, de maneira 

a garantir o conforto, o fácil acesso e organização das calçadas. Tendo em vista isso, mais de 10 anos depois ainda 

é encontrado caçadas e vias públicas situadas no centro urbano que não estão em condições de uso, muito menos 

dentro de parâmetros que melhoram a qualidade de vida. 

 

3.3. ÍNDICE DE MOBILIDADE 

 

Na tabela 5 esta os 3 índices de mobilidade são apresentados: 

 

Tabela 5 – Média dos Índices de Mobilidade. (Autoria própria) 

ITEM PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO AÇÃO 

Dimensão das quadras 2,3 Bom Intervenção desejável, ação a 

médio prazo 

Distância do transporte de média e 

alta capacidade 

0,0 Insuficiente Intervenção prioritária. 

Rede ciclo-viária 0,0 Insuficiente Insuficiente, Intervenção 

prioritária. 

 

 Classificado como insuficiente, sendo o índice essencial para o plano de mobilidade urbana. A causa dessa 

pontuação se dá pelo fato dos itens 1 e 2 não existirem dentro do centro urbano da cidade, devesse pelo fato das 

distâncias das quadras serem aceitáveis ou por falta da aquisição de transportes de alta capacidade para o centro 

urbano, ou mesmo para viagens dos demais bairros com destino ao centro.  

 O centro urbano da cidade conta com mais de 50 comércios fixos, fazendo isso com que essa região seja 

potencialmente um polo gerador de viagens, A área urbanizada de Caraúbas produz milhares de viagens por dia, 

em todas essas viagens o centro comercial produz cerca de 47,10% de viagens por dia, ou seja, pessoas a pé, de 

bicicleta, de moto, de carro e outros. Dessa forma, é uma boa ideia implementar meios de transporte de média 

capacidade (Vans e Micro-ônibus), que diminui a quantidade de carros e motos circulando nas ruas do centro, 

tornando-as favoráveis ao compartilhamento, ou seja, passagem de transporte motorizados, ciclista e pedestres.  

  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO - UFERSA 
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE CARAÚBAS 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 
Trabalho de Conclusão de Curso (2018). 

Página 
8/15 

 

___________________________________________________________________________ 

Na Figura 7 mostra a pontuação do índice e as ruas com sua avaliação: 

 

 
Figura 7 – Índice de Mobilidade e ao lado a pontuação detalhada de cada rua. (Adaptado do Google MyMaps) 

 

3.4. ÍNDICE DE ATRAÇÃO 

 

Na tabela 6 esta os 4 itens de atração são apresentados: 

 

Tabela 6 – Média dos Índices de Atração. (Autoria própria) 

ITEM PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO AÇÃO 

Fachadas fisicamente 

permeáveis 

1,7 Aceitável Intervenção prioritária, ação a curto 

prazo 

Fachadas visualmente 

permeáveis 

1,8 Aceitável Intervenção prioritária, ação a curto 

prazo 

Usos mistos 1,9 Aceitável Intervenção prioritária, ação a curto 

prazo 

Uso público diurno e noturno 1,6 Aceitável Intervenção prioritária, ação a curto 

prazo 

 

 Quanto mais próximo do centro, ou seja, na praça Reinaldo Pimenta, a pontuação do uso misto é tida como 3, 

pelo fato de que todos os prédios e edificações lá presentes tem mais de um uso. A pontuação mais baixa por vez 

(1,6), é pelo fato que á muitas lojas nesse centro urbano e o funcionamento ou horário comercial da cidade começa 

às 8:00 horas e finalizar as 17:00 horas, passando deste horário passar a funcionar os comércios noturnos como 

bares e restaurantes. 

 Na figura 8 mostra a pontuação do índice de atração e as ruas com sua avaliação: 
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Figura 8 – Índice de Atração e ao lado a pontuação detalhada de cada rua. (Adaptado do Google MyMaps) 

 

 Figura 9 mostra a situação observada dos usos mistos e das fachadas permeáveis. 

 

 
Figura 9 - a: Fachada visivelmente permeável; b: Fachadas fisicamente permeáveis; c: Usos Mistos; d: Usos 

Mistos. (Autoria própria) 

 

3.5. ÍNDICE DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 Na tabela 7 esta os 3 índices de segurança pública são apresentados: 

 

Tabela 7 – Média dos Índices de Segurança Pública. (Autoria própria) 

ITEM PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO AÇÃO 

Iluminação 0,9 Insuficiente Intervenção prioritária, ação 

imediata 

Fluxo de pedestres diurno e 

noturno 

2,3 Bom Intervenção desejável, ação a médio 

prazo 

Incidência de crimes 0 Insuficiente Intervenção prioritária, ação 

imediata 
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 Na incidência de crimes, foi atribuído a pontuação de 0 (zero). A avaliação foi elaborada pelo número de 

ocorrências no município de Caraúbas, chegando a 697 boletins de ocorrência no ano de 2017, segundo a Policia 

Civil da cidade. Para chegarmos a um valor mais próximo por rua, foi atribuído a percentagem de 70% do número 

de boletins, para estudar na zona urbana e aplicado o método de avaliação conjunto com o fluxo de pedestres das 

ruas, como previsto no método de pontuação deste índice, e assim foi obtido uma taxa de 1,8 de ocorrência por 

pedestres, que pôr fim a chegou a pontuação de 0 (zero) na avaliação do índice. 

 Na aplicação do índice na cidade de Joinville, o índice de segurança pública em 6 de 18 ruas foram 0 [9], 

podendo assim fazer essa comparação com o índice de criminalidade de Caraúbas, por ser muito chegando a uma 

pontuação 0 (zero), o fato que mesmo que a criminalidade seja baixa, o método classifica este índice em 0 (zero) 

ou 3 (Três), ou seja, o índice só pode ser aceitável ou no caso ótimo, se não tiver nenhuma ocorrência na rua ou 

na sua amostragem de pesquisa. 

 Na Figura 10 mostra a pontuação do índice e as ruas com sua avaliação: 

 

 
Figura 10 – Índice de Segurança Pública e ao lado a pontuação detalhada de cada rua. (Adaptado do Google 

MyMaps) 

 

3.6. ÍNDICE DE SEGURANÇA VIÁRIA 

 

 Na tabela 8 esta os 3 índices de segurança viária são apresentados: 

 

Tabela 8 – Média dos Índices de Segurança Viária. (Autoria própria) 

ITEM PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO AÇÃO 

Travessias 0,3 Insuficiente Intervenção prioritária, ação imediata 

Velocidade máxima 

permitida 

2,3 Bom Intervenção desejável, ação a médio 

prazo 

Atropelamentos 3 Ótimo Manutenção e aperfeiçoamento 

 

 No item de velocidade máxima, foi atribuído os valores de velocidades segundo critérios de projeto do DNIT, 

sabendo que em vias locais a velocidade diretriz mínima é de 30km/h [10] e para vias locais de calcamento ou sem 

pavimentação foi considerado mínima de 20km/h, sendo assim as ruas que tiveram pontuação 0 (zero) são ruas 

compartilhadas. 

 No item de atropelamento foi atribuído a pontuação de 3, pelo fato de nos boletins de ocorrência da Policia 

Civil não constarem fatalidades por atropelamento, somente ferimentos leves e graves. 

 Na Figura 11 mostra a pontuação do índice e as ruas com sua avaliação: 
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Figura 11 – Índice de Segurança Viária e ao lado a pontuação detalhada de cada rua. (Adaptado do Google 

MyMaps) 

  

 Na Figura 12 pode ser constatado em duas ruas principais a situação das travessias de ruas e uma praça 

estudadas. 

 

 
Figura 12 – 1: Travessias; 2: Não possui Travessias. (Autoria própria) 

 

 Assim como na Figura 12, no item 2, todas as ruas estudas, com exceção da praça Reinaldo Pimenta, não 

possuem travessias, ou mesmo, sinalização adequada. A falta de sinalização é comum nas pequenas cidades do 

interior do Rio Grande do Norte, e em Caraúbas é um desses casos. A cidade não possui um departamento de 

transito, e as fiscalizações do DETRAN são anuais, sem data prevista e isso é para aplicação de multas e verificação 

de emplacamento e quitação dos carros. 

 

3.7. ÍNDICES DE AMBIENTE 

 

 Na tabela 9 esta os 4 índices de ambiente são apresentados: 

 

Tabela 9 – Média dos Índices de Ambiente. (Autoria própria) 

ITEM PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO AÇÃO 

Sombra e abrigo 1,5 Aceitável Intervenção prioritária, ação a curto prazo 

Qualidade do ar 3 Ótimo Manutenção e aperfeiçoamento 

Poluição sonora 2,6 Bom Intervenção desejável, ação a médio prazo 

Coleta de lixo e limpeza 3 Ótimo Manutenção e aperfeiçoamento 
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 Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), em seu mapa virtual de poluição do ar, o ponto de coleta 

mais próximo está situado em Recife/PE. Seus dados demonstram uma quantidade menor que 10µg/m3 [11]. 

Porém isso não demonstra a real situação do Nordeste e tão pouco a da região estudada. A análise está baseada na 

percepção enquanto pessoa e tomando base nesse ponto de coleta mais próximo.  
 

Na Figura 13 mostra a pontuação do índice e as ruas com sua avaliação: 

 

 
 Figura 13 – Índice de Ambiente e ao lado a pontuação detalhada de cada rua. (Adaptado do Google MyMaps) 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A análise baseada em normas e condições de projetos passados, fica a cada dia mais pertinente para o uso na 

elaboração de planos de mobilidade urbana, pela forma direta e clara que é coletado os dados e processado os 

resultados das condições das ruas. E também pela quantidade de fatores que ele leva em consideração para analisar, 

fazendo assim que a aplicação seja mais detalhada e abrangente. 

Nos resultados pode ser observado as condições das principais ruas caraubenses, ou seja, as rotas 

provavelmente mais utilizadas pelos usuários, onde as análises técnicas baseadas no método do índice, apontaram 

deficiências sobre alguns itens. 

O índice de Mobilidade, que é essencial para o estudo, mostrando-se fora dos parâmetros de aceitabilidade. Os 

pontos mais baixos dentro dele é a falta de ciclovias e ausência de transportes de média e alta capacidade. Sendo 

estes pontos chaves para a mobilidade sustentável, ou seja, transporte em massa e transporte não motorizado. É 

possível observar que a baixa nesse índice é desfavorável para os ciclistas e pedestres, que por falta de manutenção 

e existência de dispositivos para a caminhada. 

Dessa forma, para planejamentos e ações onde requer urgência para tomar decisões em relações a obra de 

infraestrutura e organização urbana sustentável, o método se faz necessário pela rapidez e objetividade, diferindo 

tempos para a ações e indiretamente, atividades para controle e manutenção das ruas. Como também fazer que a 

cidade desenvolva um plano de mobilidade mais técnico, dentro dos padrões normativos, tornando a caminhada 

um meio de transporte mais agradável, visando atender a necessidades de deslocamentos e conforto do usuário. 

Por fim, é recomendável uma avaliação mais detalhada das vias como o IGG e também uma pesquisa que 

envolva os usuários a respeito das condições e preferência das ruas, como observado em MACHRY [12], no qual 

foi avaliado a percepção da ambiência urbana de acordo com os usuários. 
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ANEXO 1 

 

 


