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RESUMO 

 

A elaboração de um planejamento da mobilidade urbana exige uma série de estudos, cuja 

finalidade é compreender a situação atual da região considerada. Dentre os estudos necessários 

destaca-se a caracterização dos usuários de transportes, visto que o padrão de deslocamento das 

pessoas reflete as características socioeconômicas. Além disso, caracterizar as viagens 

desenvolvidas permite localizar onde são fornecidos os bens e serviços de determinada zona de 

tráfego, que são os fatores geradores de viagens. Então, para que se possa fazer um diagnóstico 

da situação de modo a entender os problemas atuais de mobilidade, o primeiro passo é a 

obtenção e coleta de uma série de dados e informações de todos os setores do meio urbano, com 

relação a fatores territoriais; socioeconômicos; geração e atração de viagens; disponibilidade 

de serviços, educação, saúde e lazer; uso e ocupação do solo, dentre outros. Diante disso, o 

presente trabalho buscou desenvolver as caracterizações propostas (das viagens e da 

socioeconomia), para o município de Caraúbas/RN, por meio da utilização de duas bases de 

dados. O censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, juntamente com o desenvolvimento 

de uma pesquisa domiciliar, no qual realizou-se 1.000 entrevistas residenciais por meio da 

aplicação de questionários, subsidiando a caracterização socioeconômica da população. 

Enquanto que, a caracterização das viagens realizadas, foi desenvolvida com base nos dados 

obtidos durante a aplicação dos questionários. Frente aos resultados obtidos, durante a fase de 

análise, pôde-se perceber a desigual distribuição dos serviços e oportunidades no meio urbano, 

além de uma configuração socioeconômica baseada na situação geral do país, cuja a população 

concentrasse nas áreas periféricas da cidade, sendo esta de baixa renda, com um maior 

percentual de mulheres e uma pirâmide etária irregular, de maioria adulta (18 a 59 anos). As 

viagens são desenvolvidas de acordo com a configuração do município, diante da distribuição 

desigual dos serviços, sendo ainda influenciadas pelas características apresentadas pela 

população. Com base nos resultados obtidos por esta pesquisa é prudente realizar a proposição 

de um planejamento da mobilidade junto aos gestores do município, em virtude da importância 

do tema abordado e diante dos indicadores constatados. 

 

Palavras-chave: Mobilidade urbana; Fatores condicionantes da mobilidade; Zonas de tráfego; 

Viagens origem-destino. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The development of a urban mobility planning requires series of studies, which the purpose is 

to understand the current situation of the region considered. Among the necessary studies, it is 

important to highlight the characterization of transport users, since the pattern of people 

displacement reflects the socioeconomic characteristics. In addition, characterizing the trips 

developed allows to locate where the goods and services of a given traffic zone are provided, 

which are the factors that generate travel. So, in order to diagnose the situation in the way to 

understand the current problems of mobility, the first step is to obtain and collect a series of 

data and information from all sectors of the urban environment, in relation to territorial factors; 

socioeconomic; generation and attraction of travel; availability of services, education, health 

and leisure; use and occupation of the soil, among others. In view of this, the present work 

sought to develop the proposed characterizations (of travel and socioeconomics) for the city of 

Caraúbas/RN, through the use of two databases. The 2010 demographic census, conducted by 

the IBGE, together with the development of a household survey, where 1,000 residential 

interviews were conducted through the application of questionnaires, subsidized the 

socioeconomic characterization of the population. While the characterization of the trips made, 

it was developed based on the data obtained during the application of the questionnaires. In the 

analysis phase, it was possible to perceive the unequal distribution of services and opportunities 

in the urban environment, besides a socioeconomic configuration based on the general situation 

of the country, where the population concentrated in the peripheral areas of the city. with a 

higher percentage of women and an irregular age pyramid, with an adult majority (18 to 59 

years). The trips are developed according to the configuration of the city, given the unequal 

distribution of services, and it still influenced by the characteristics presented by the population. 

Based on the results obtained by this research, it is prudent to carry out the proposal of a 

mobility planning with the managers of the municipality, due to the importance of the topic 

addressed and the established indicators. 

 

Keywords: Urban mobility; Factors conditioning mobility; Traffic areas; Travels origin-

destination. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Nas últimas décadas, as cidades brasileiras têm passado por processos de expansão, 

assim como ocorre em cidades de outros países em desenvolvimento. Este processo encontra-

se relacionado ao aumento populacional, bem como suas migrações, além do estímulo as 

atividades econômicas (RAIA JUNIOR, 2000). O crescimento da urbanização, e os fatores que 

o ocasiona, implicam em uma maior demanda por bens e serviços, cujo o seu acesso depende e 

faz parte de uma infraestrutura logística de transporte que permite a conexão dos centros 

produtores aos seus consumidores finais (CALIXTO, 2011).  

 Os contratempos gerados pela ocupação desordenada dos espaços urbanos interferem 

diretamente no comportamento de todos os componentes de um sistema de transportes, podendo 

ocasionar problemas com relação à segurança, conforto e acessibilidade (MELLO, 2008). 

Devido à uma distribuição desorganizada e pontual, destes bens e serviços, fundamenta-se a 

relevância do conceito de mobilidade urbana, voltado para o planejamento das cidades, atrelado 

às Leis, Estatutos e compatibilizados com seus respectivos planos diretores. Pondo-se, desta 

forma, a mobilidade urbana como um desafio para as cidades (ANDRADE et al., 2014). 

 Deste modo, a consideração das necessidades de deslocamentos de pessoas e 

mercadorias, é essencial para que o crescimento e o desenvolvimento das áreas urbanas ocorram 

de forma sustentável. É de fundamental importância que haja um processo de planejamento de 

transportes que contemple os diversos sistemas de atividades desenvolvidas na região, bem 

como as necessidades da população, sendo imprescindível que este sistema de transportes se 

integre ao Plano Diretor municipal. Nesse contexto, o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001) 

estabelece o Plano de Transportes Urbano Integrado do município como um instrumento do 

desenvolvimento sustentável das cidades, devendo este ser compatibilizado ao Plano Diretor, 

ou agregado a ele (ANDRADE et al., 2014). 

 Por sua vez, o Plano Diretor apresenta-se como um instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana, conforme estabelecido na Constituição de 1988 em seu 

artigo 182, onde no parágrafo primeiro institui-se a obrigatoriedade de implantação em 

municípios que apresentem mais de vinte mil habitantes (BRASIL, 1988). Atualmente, de 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, estima-se que a população 

do município de Caraúbas/RN apresente cerca de 20.707 habitantes, para o ano de 2017, no 

entanto não existe um Plano Diretor no município. 
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 Nesse contexto, o município de Caraúbas/RN apresenta um crescimento desordenado, 

juntamente com o aumento da população, configurando uma problemática não apenas com 

relação ao uso e ocupação do solo, como também com relação a mobilidade urbana local. Visto 

que ainda há uma dificuldade da população e do poder público em compatibilizar o crescimento 

populacional urbano com o planejamento da mobilidade. 

 Diante do exposto, é possível constatar que com o aumento da urbanização impulsiona-

se o número de viagens realizadas, o que requer, cada vez mais, uma infraestrutura adequada 

para atendê-las. Para isso torna-se necessário o planejamento de transportes local, que depende 

de uma série de estudos para o melhor entendimento. Dentre os estudos de transportes, destaca-

se a caracterização dos usuários de transportes, pois o padrão de deslocamento das pessoas 

reflete as características socioeconômicas e permite localizar onde são fornecidos os bens e 

serviços de determinada zona de tráfego, que são os fatores geradores de viagens (RAIA 

JUNIOR, 2000).  

 Segundo Khisty (1990, apud CARDOSO, 1999), zona de tráfego (ZT) pode ser definida 

como uma divisão da área de estudo, por meio da qual são delimitadas unidades territoriais, que 

facilitam à análise e possibilita a vinculação de informações, sobre atividades, viagens e 

transporte, dentro da área de estudo. Logo, as zonas de tráfego podem ser entendidas como 

unidades de análise de transporte. Tais zonas variam em tamanho, as quais são limitadas por 

atividades urbanas homogêneas (zona residencial, comercial, industrial, etc), devendo ser 

compatíveis com outras divisões político-administrativas e/ou históricas, como por exemplo os 

bairros (CARDOSO, 1999). De acordo com Bruton (1975, apud CARDOSO, 1999), para a 

análise de tráfego interno à área de estudo, deve-se definir zonas, de modo a obter-se a 

caracterização do movimento, permitindo o estabelecimento de taxas de geração e atração de 

viagens, confiáveis. 

 Portanto, inicialmente, é necessário conhecer os padrões de deslocamento da população 

do município de Caraúbas/RN, bem como caracterizá-la socioeconomicamente, possibilitando 

a verificação da forma e distribuição dos bens e serviços dentro do espaço urbano. Essa primeira 

etapa é fundamental, pois a partir da mesma é possível planejar o sistema de transportes com 

vista a favorecer a mobilidade urbana da cidade atrelado ao seu desenvolvimento social. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

 O desenvolvimento do presente trabalho compõe-se dos seguintes objetivos. 

 

1.1.1. Objetivos gerais 

 

 Caracterizar a situação socioeconômica do município de Caraúbas – RN, bem como 

identificar os padrões das viagens realizadas no município.  

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

✓ Identificar os problemas existentes na cidade com relação a mobilidade urbana, no que 

diz respeito a distribuição dos serviços e oportunidades; 

✓ Traçar o perfil socioeconômico da população do município de Caraúbas; 

✓ Avaliar as condições, fatores e aspectos que interferem nos padrões das viagens 

realizadas; 

✓ Verificar a distribuição das viagens realizadas dentro da malha urbana; 

✓ Realizar o diagnóstico acerca dos problemas identificados através da coleta dos dados 

para o estudo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. MOBILIDADE URBANA 

  

 O surgimento das cidades deu-se através de um processo de mobilidade denominado 

urbanização, caracterizado pelo assentamento de indivíduos em novos locais distintos daqueles 

onde obtinha-se os meios de subsistência, com o intuito de comercializar e gerenciar seus 

produtos. As cidades não só nasceram devido à esta mobilidade humana, como também se 

mantêm por causa dela, e devido às mobilidades internas que se desenvolvem e intensificam na 

medida em que as cidades evoluem (SANTANA, 2014). 

 A mobilidade urbana pode ser entendida como a condição em que os deslocamentos são 

realizados pelos indivíduos em suas atividades de lazer, estudo, trabalho e diversas outras 

atividades desenvolvidas dentro do ambiente urbano. Sob esta perspectiva, fica evidente o papel 

fundamental das cidades, como espaço onde acontecem as diversas relações de troca de bens e 

serviços, cultura e conhecimento, as quais tornam-se viáveis desde que sejam atendidas as 

condições adequadas de mobilidade para a população (PERO et al., 2015). 

 Conforme apresentado pelo Ministério das Cidades, a mobilidade urbana é um atributo 

das cidades e refere-se à facilidade de deslocamento de pessoas e bens nos espaços urbanos. Os 

deslocamentos são feitos através de veículos, e ainda por meio de toda a infraestrutura 

disponível, tais como, vias, calçadas e etc. Sendo assim, trata-se do resultado da interação entre 

os deslocamentos, de pessoas e bens, com a cidade (BRASIL, 2005). 

 O fomento à mobilidade urbana no Brasil está a cargo do Ministério das Cidades, o qual 

tem intenção de direcionar as ações de mobilidade para benefício da população e garantir o 

“acesso físico às oportunidades e às funções econômicas e sociais das cidades” (BRASIL, 

2005). Portanto, a acessibilidade está incluída dentro da promoção da mobilidade urbana 

(MARQUES, 2004). 

 Embora esta nova abordagem já tenha começado a ser discutida no Brasil, diversas 

questões relacionadas ao conceito de mobilidade urbana ainda hoje não estão claras para uma 

parcela significativa da população. Um outro conceito inserido ao tema da mobilidade urbana, 

foi o de sustentabilidade, que de forma análoga à ideia do próprio termo e diretamente 

relacionada ao desenvolvimento sustentável, tem por objetivo aprimorar e atribuir maior valor 

ao contexto da mobilidade, consolidando ainda mais sua a importância. A base para uma 

mobilidade sustentável está na inter-relação entre os seguintes componentes: meio ambiente, 

economia e sociedade (MAGAGNIN; SILVA, 2008). O equilíbrio entre estes três componentes 
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proporcionará uma melhor qualidade de vida e melhor acesso a bens e serviços de maneira 

eficiente, resguardando ainda o meio ambiente (AZEVEDO, 2008).  

 De acordo com Mancini (2011), a mobilidade está diretamente relacionada a fatores 

socioeconômicos da população local, dado que a limitação da mobilidade do indivíduo pode 

interferir diretamente na sua condição de acesso aos bens e serviços urbanos, contribuindo para 

a diminuição de sua qualidade de vida. Por esta razão, é preciso que haja condições adequadas 

de mobilidade, sendo necessária a realização de um planejamento de transportes, norteado pela 

mobilidade dos indivíduos, visto que é um requisito essencial para o equilíbrio social (MOTTA, 

2016). 

 Para alcançar tais objetivos, deve-se pensar na sustentabilidade econômica e social das 

cidades, como fator dependente da mobilidade, na medida em que a maior e melhor circulação 

de pessoas, bens e mercadorias, valorizam o espaço público e facilitam o surgimento de uma 

economia forte e duradoura (BRASIL, 2005), promovendo acessibilidade e o desejado 

equilíbrio social. 

 

2.1.1. Lei 12.587/2012 

  

 Em janeiro de 2012, e após quase 17 anos de tramitação no Congresso Nacional, o Brasil 

passou a ter uma Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). Instituída pela Lei 

12.587/2012, que define as diretrizes que devem orientar a regulamentação e o planejamento 

da mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Em resumo esta Lei defende a priorização dos 

modos de transportes não motorizados em detrimento dos motorizados, “obrigando” os gestores 

das cidades a promover e adequar os espaços para o uso de novos modais. A PNMU vem como 

forma de corrigir a distorção na cultura do planejamento dos deslocamentos que se apresenta 

hoje no país (BRASIL, 2012).  

 Além de estabelecer diretrizes, a PNMU traz, ainda, uma determinação clara para os 

municípios com mais de 20 mil habitantes, o que corresponde cerca de 30% das cidades 

brasileiras, a obrigatoriedade de elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana (PMU), 

compatível com os respectivos planos diretores ou neles inserido, que possa abranger, não só 

as diretrizes da PNMU, mas também traçar, juntamente à sociedade civil, um planejamento de 

curto, médio e longo prazos para a forma como se darão os deslocamentos de bens e pessoas na 

cidade (BRASIL, 2012). 

 Com este objetivo, qualquer que seja o processo de planejamento a ser desenvolvido 

requer, inicialmente, uma fase de compreensão do objeto de estudo e da problemática que o 
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envolve, sendo indispensável, a princípio, uma contextualização da situação do objeto estudado 

(ANDRADE et al., 2014). Neste sentido, é necessário que se conheça a situação em que o país 

e a região encontra-se inserido, bem como as condições de sua população, para que seja possível 

um adequado planejamento da mobilidade urbana, com intuito de chegar a solução correta para 

os problemas constatados.  

 Para que se possa fazer um diagnóstico da situação de modo a entender os problemas 

atuais de mobilidade, fazer prognóstico da situação futura, propor alternativas mitigadoras ou 

políticas preventivas, o primeiro passo é a obtenção e coleta de uma série de dados e 

informações de todos os subsistemas urbanos relacionados a território; socioeconomia; geração 

e atração de viagens; disponibilidade de serviços, educação, saúde e lazer; uso e ocupação do 

solo, dentre outros fatores.  

 A mobilidade urbana no Brasil deve ser compreendida através da situação 

socioeconômica e cultural, sendo estes fatores, de extrema importância, dado que abrange 

questões de interesse, como a qualidade de vida da população, sua produtividade, a 

acessibilidade aos espaços urbanos, dentre outras. Isto posto, as soluções para tais questões vão 

além da aplicação das técnicas relativas à engenharia de transportes, envolvendo também 

políticas públicas de transporte urbano e de desenvolvimento local de acordo com o contexto 

social existente (PERO et al., 2015). Assim, o estudo da mobilidade urbana não pode se 

restringir a uma análise sistemática de domínio da engenharia dos transportes, uma vez que a 

mobilidade urbana tem relações diretas com o contexto social e de seu estado evolutivo 

(SANTANA, 2014). 

 

2.2. O PLANEJAMENTO URBANO 

 

De acordo com caderno de referência para elaboração do plano de mobilidade urbana – 

PlanMob – do Ministério das Cidades (BRASIL,2015), o planejamento urbano envolve todos 

os aspectos e fatores que se encontram inseridos nas áreas urbanas, tais como, as formas 

desejáveis de uso e ocupação do solo; a oferta e a disposição física dos serviços públicos de 

educação, saúde, justiça e lazer; o sistema viário e de transportes públicos; os sistemas de 

abastecimento de energia e de água, o sistema de esgotos, a coleta de lixo e outros. Onde 

comumente, tais questões urbanas e outras atividades inter-relacionadas, são administradas pelo 

poder público, dentro de suas estruturas administrativas.  
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A administração pública deve considerar aspectos característicos de cada local, sejam 

técnicos, políticos ou culturais, e ainda considerar os pontos de vista e prioridades particulares. 

Além disso, nas cidades maiores, a complexidade dos problemas que as englobam, as 

diversidades regionais e o tamanho da própria região, exigem maiores esforços de planejamento 

e administração. Diante deste cenário, o conceito de mobilidade urbana para a construção de 

cidades sustentáveis surge como um meio de alcançar e promover as funções econômicas e 

sociais das cidades (BRASIL, 2015). 

Incluso no planejamento geral urbano, a questão da mobilidade urbana se expressa 

através da definição, implantação e gerenciamento dos diferentes sistemas, meios e 

infraestruturas pertinentes a este tema. A mobilidade urbana depende de fatores como: o sistema 

viário (incluindo os passeios, as vias dos diversos modais de transportes, os equipamentos, 

dentre outros); a oferta de modos públicos e privados de transporte, motorizados e não 

motorizados; os polos geradores de tráfego; as questões ambientais; a segurança viária; e a 

acessibilidade. Tais fatores, por sua vez, são fortemente impactados pela forma como a cidade 

se organiza fisicamente e pela distribuição dos locais de moradia, trabalho, comercio, serviços, 

lazer, educação e saúde. Por isso, a análise da organização do ambiente construído das cidades 

e a integração com os planos, que orientam a evolução dessa organização, tal como o Plano 

Diretor e outros planos municipais, são fundamentais para a elaboração dos planos de 

mobilidade (BRASIL, 2015). 

Ainda de acordo com o PlanMob, é de competência da gestão municipal a promoção e 

organização do desenvolvimento das principais funções urbanas, estabelecendo um 

ordenamento territorial que possibilite o amplo acesso à cidade e às oportunidades que ela 

oferece. Contudo, o atual padrão de desenvolvimento e gestão das cidades aumentam o 

distanciamento entre as políticas de urbanização e de mobilidade urbana, não levando em conta 

a interdependência entre ambos, o que tende a causar graves problemas do ponto de vista da 

qualidade de vida da população, da sustentabilidade ambiental, da igualdade de acesso e 

apropriação da cidade, bem como dos custos sociais e econômicos que promovem o 

funcionamento das cidades (BRASIL, 2015). 

 

2.2.1. Planejamento da mobilidade/transportes  

 

Juntamente com o crescimento das cidades e seu processo de urbanização, desenvolve-

se os transtornos voltados para as questões de mobilidade urbana e o planejamento dos 

transportes. Segundo Magagnin e Silva (2008), quando se dá a devida importância para as 
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políticas referentes à integração entre mobilidade e sustentabilidade urbana, torna-se possível 

garantir uma maior eficiência e dinamismo das funções da cidade, com melhor fluidez na 

circulação de pessoas e mercadorias. Isto se reflete na valorização do espaço público, na 

sustentabilidade e no desenvolvimento da cidade, conciliando as dimensões ambiental, social e 

econômica (BRASIL, 2005).  

Da mesma forma, Campos (2013) afirma que, caso a relação entre o planejamento da 

estrutura urbana e dos sistemas de transportes não seja considerada, pode-se chegar a uma 

situação caótica, gerada pelo desequilíbrio entre a oferta e a demanda, resultando em constantes 

congestionamentos e dificuldades na circulação de pessoas e ou mercadorias. 

A sociedade necessita de um adequado sistema de transporte para que possibilite o 

acesso, não apenas, à saúde, educação, trabalho e lazer, com também o acesso aos produtos e 

bens de consumo. Sendo, a disponibilidade destes produtos e bens, também diretamente 

dependente de um transporte eficiente, para sua produção e fornecimento (MARQUES, 2004). 

O termo planejamento da mobilidade deve ser entendido como algo que engloba 

também o planejamento de transportes, visto que ambos são interdependentes. Atualmente 

existe uma tendência em utilizar-se o termo mobilidade no lugar de transportes, pois os antigos 

“planos diretores de transporte urbano” hoje são denominados de “planos de mobilidade 

urbana” – PMU – a introdução desse novo conceito serve como símbolo da necessidade de 

mudança dos padrões atuais de planejamento urbano (AZEVEDO, 2008).  

Este planejamento está ficando cada vez mais complexo devido ao aumento da demanda 

por deslocamentos nas cidades, ocasionando não só uma maior necessidade de ferramentas que 

contribuam para melhoria da mobilidade, como também estudos cada vez mais precisos e 

completos (MARQUES, 2004). 

Para isto, faz-se necessário uma quantificação da demanda por transporte, definindo sua 

distribuição dentro da área considerada em análise. O estudo dessa demanda baseia-se na 

utilização de modelos de planejamento, através dos quais busca-se modelar o comportamento 

da demanda por transporte e a partir daí definir as alternativas que melhor se adaptem à 

realidade da região, prevendo ainda seu desenvolvimento e o aumento dessa demanda 

(CAMPOS, 2013).  

De acordo com Campos (2013), em virtude da importância do tema abordado, o 

planejamento de transportes apresenta-se como uma área de estudo que visa adequar as 

necessidades de transporte de uma região ao seu desenvolvimento, de acordo com sua 
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população e a configuração do município. Seja através da implantação de novos sistemas de 

transportes, ou através da melhoria dos sistemas já existentes.  

 

2.2.2. Aspectos gerias do processo de planejamento 

 

Para Henning (2017), os estudos voltados para o planejamento da mobilidade têm por 

objetivo obter e analisar, por meio de métodos sistemáticos, os dados e informações sobre os 

elementos fundamentais que envolvem os sistemas de transportes, não só do ponto de vista da 

demanda como também do ponto de vista da oferta. 

O planejamento da mobilidade leva em conta algumas características que o classificam 

e caracterizam. De modo geral, um plano pode ser de longo, médio ou curto prazo. No qual sua 

duração depende dos recursos disponíveis, dos objetivos almejados, e da urgência do problema 

a ser resolvido (CAMPOS, 2013).  

 Com relação ao planejamento de transportes, para melhoria da mobilidade, tem-se que 

este pode ser dividido em três níveis, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. O 

nível estratégico está voltado para os modelos e simulações de longo prazo, gerado a partir de 

uma série de levantamentos focados na demanda (atual e futura) do sistema de transporte, 

através do qual o deslocamento de pessoas e bens devem ser assegurados por um período de 20 

a 25 anos. Já o nível tático está relacionado com análises de médio a longo prazo, tendo como 

resultado a produção de projetos geométricos de vias, além dos projetos de sinalização e de 

controle de tráfego. Por último, o nível operacional está voltado para as ações de curto prazo 

como, por exemplo, programação de semáforos, espaçamento e localização de paradas de 

ônibus e aplicação de dispositivos de controle de tráfego (MARQUES, 2004). 

Independente da duração ou nível, do processo de planejamento, as primeiras etapas, 

para seu desenvolvimento, compreendem a coleta de dados, o diagnóstico da situação atual e a 

definição dos objetivos e prazos. Este procedimento inicial ajuda a definir e identificar os 

problemas existentes, a sua origem e causa, onde a partir daí, são traçados os objetivos e então 

dá-se início ao plano de ação, ou seja, a aplicação da solução encontrada. A fase de coleta de 

dados permite o desenvolvimento da caracterização socioeconômica e das viagens realizadas 

na região, sendo esta etapa responsável por subsidiar a tomada de decisões no que diz respeito 

ao planejamento da mobilidade. 

 Observa-se que para o desenvolvimento do planejamento é abordado e aplicado 

amplamente os conceitos de demanda e oferta, visto que tais termos são essenciais para entender 

do planejamento de transportes. Nesse contexto, pode definir demanda como o objetivo de 
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locomoção, tanto das pessoas como dos bens, enquanto que a oferta são todos os componentes 

do sistema de transportes que permitem essa locomoção (MARQUES, 2004). De acordo com 

Campos (2013), a demanda por transporte dependente completamente das características físicas 

e socioeconômicas da região em análise. Qualquer que seja a alteração no uso e ocupação do 

solo tem efeito sobre a locomoção da população. 

 Outra característica importante que deve ser analisada é atração e geração de viagens 

dentro das cidades, que também encontra-se diretamente relacionada com a demanda e a oferta 

de transportes. Para Azevedo (2008), a distribuição das viagens define-se pelos padrões de 

deslocamento da população, de acordo com suas origens e destinos, os modos de transportes 

utilizados, os motivos pelos quais as viagens são realizadas e pela distribuição dos bens e 

serviços dentro do espaço urbano. E ainda, conforme as condições de acessibilidade e 

mobilidade, que se diversificam de acordo com o modo de transporte utilizado, e interferem na 

qualidade de vida da população. 

 Diante do exposto, observa-se que o desenvolvimento de um adequado planejamento de 

transporte baseia-se em um completo levantamento e compreensão de dados que são obtidos 

durante a etapa inicial do processo. Pois sua adequada atuação, encontra-se diretamente 

relacionada, não apenas com a organização da estrutura urbana, mas também com relação as 

características sociais e econômica dos usuários, bem como dos objetivos e características das 

viagens realizadas. 

 

2.3. FATORES CONDICIONANTES DA MOBILIDADE URBANA 

 

Os temas que englobam à política de mobilidade urbana são especialmente assuntos de 

interesse local e por isso, difíceis de serem encaixados como solução única para todas as regiões 

do país. No entanto, mesmo diante de tal situação é possível estabelecer e determinar algumas 

variáveis que condicionam o desenvolvimento da mobilidade em todo país, por meio das quais 

é possível conhecer, através de análises e estudos regionais, as necessidades de cada região e 

deste modo adaptar o planejamento da mobilidade às situações existentes (BRASIL, 2015). 

 Algumas destas variáveis, indicadas no PlanMob, serão apresentadas e discutidas para 

a realização da pesquisa e análise proposta neste trabalho, o qual tem abordagem voltada para 

a caracterização da socioeconomia e das viagens realizadas no município de Caraúbas/RN. 
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2.3.1. Diferenças regionais e culturais 

 

A disseminação do processo de urbanização no Brasil ocorreu com a intensificação de 

diferenças regionais, porém sempre com vistas ao mesmo objetivo, o de crescimento das 

cidades. O surgimento das cidades não apenas resulta no desenvolvimento da estrutura urbana, 

como também, no aumento da concentração populacional sob estas regiões.  Com isso, quanto 

maior a cidade, mais seus habitantes dependem e necessitam de uma infraestrutura de circulação 

e dos serviços de transporte para ter acesso às oportunidades de trabalho e de consumo 

existentes. 

No entanto, este acesso não é homogêneo para todos os habitantes. Devido ao processo 

de espraiamento das cidades, os padrões atuais de desenvolvimento estão sendo comandados 

pela especulação imobiliária. Causando a segregação da população de baixa renda, que 

instalam-se em áreas desprovidas, total ou parcialmente, de infraestrutura e de serviços, o que 

acaba prejudicando o acesso as oportunidades das cidades. Deste modo a apropriação igualitária 

da cidade é impedida, agravando a desigualdade social (BRASIL, 2015). 

Tal cenário repete-se, tanto nas grandes quanto nas pequenas cidades, das diferentes 

regiões do país, variando apenas a proporção das ocorrências. Em todas essas situações, os 

Planos de Mobilidade Urbana devem considerar as particularidades locais, explorar as 

potencialidades de cada situação e desenvolver medidas para minimizar os seus impactos 

negativos (BRASIL, 2015). 

De acordo com Santana (2014) “a mobilidade urbana afeta e é afetada de forma diferente 

nas diferentes culturas”. Em partes, isto pode ser explicado tomando como exemplo as grandes 

cidades da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Japão, que obtiveram sucesso na minimização 

dos problemas do trânsito existentes, enquanto que em outros países, a exemplo do Brasil, 

mesmo diante de esforços da gestão administrativa, em particular dos órgãos de engenharia de 

tráfego, não têm-se obtido resultados satisfatórios, conforme pode ser observado pelos 

congestionamentos que tornam-se cada vez maiores (SANTANA, 2014). 

De acordo com o PlanMob as cidades apresentam condições particulares que 

influenciam e determinam comportamentos e padrões específicos para a mobilidade urbana. 

Regiões que apresentam características específicas, como cidades industriais, litorâneas, 

turísticas ou históricas, são exemplo de especificidades, que em parte são determinadas pelas 

condições naturais, mas que resultam, principalmente, da forma como as atividades humanas 

se desenvolvem e distribuem na região e ainda de acordo sua cultura local (BRASIL, 2015). A 

combinação de tais características urbanas juntamente com os demais fatores intervenientes dos 



 

 

Thayse Silva Lopes, Página 25 

 

deslocamentos de pessoas e bens, indicam e condicionam aspectos relativos ao planejamento 

da mobilidade urbana. 

 

2.3.2. Porte das cidades 

 

É evidente a relação entre o porte das cidades e a variação dos seus indicadores de 

mobilidade. Pois há uma tendência de ampliação, melhoria e modificação da mobilidade urbana 

motivada pelo crescimento das cidades. Já que a população das grandes cidades realiza um 

maior número de viagens diárias do que a população das pequenas cidades, o que reflete, 

provavelmente, uma maior oferta de oportunidades em todas as atividades geradoras de viagens 

(BRASIL, 2015).  

No Brasil a classificação das cidades quanto ao seu porte é definida de acordo com o 

órgão nacional – IBGE (2010) – por meio do número populacional. Classificam-se da seguinte 

forma: (i) cidades de pequeno porte são aquelas que apresentam uma população de até 100.000 

(cem mil) habitantes; (ii) cidades de médio porte são aquelas que apresentam entre 100.001 

(cem mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes; (iii) cidades de grande porte são aquelas 

que apresentam um número populacional a partir de 500.001 (quinhentos mil e um) habitantes. 

No entanto, a principal diferença entre as cidades de pequeno, médio e grande porte, 

está, não apenas no número de habitantes e na disponibilidade de oportunidades, mas também 

na possibilidade de utilização dos mais diversos modais de transportes para realização das 

viagens (BRASIL, 2015). 

É comum que em cidades de médio a grande porte, priorize-se a realização de viagens 

por meios motorizados de transportes, trata-se do reflexo de uma maior presença relativa da 

frota de veículos particulares e de transportes coletivos. Ao passo que ocorre o crescimento da 

realização das viagens através de modos motorizados de transporte, na mesma proporção, são 

reduzidas as viagens realizadas a pé ou por bicicleta. No caso das cidades de pequeno porte, 

observa-se uma menor participação relativa da frota de veículos particulares e de transportes 

coletivos, resultando na priorização da realização de viagens por meios não motorizados de 

transporte (a pé ou por bicicleta). 

Diante disso, é imprescindível que o porte da cidade ou região seja levado em conta 

durante o desenvolvimento do planejamento da mobilidade, porém, de modo que independente 

do porte, a infraestrutura que possibilita o emprego de modos não motorizados de transporte, 

não seja “sacrificada” em detrimento dos motorizados, assim como prediz a PNMU (BRASIL, 

2012). 



 

 

Thayse Silva Lopes, Página 26 

 

2.3.3. Disponibilidade de infraestrutura 

 

A disponibilidade de infraestrutura que permita o acesso e o uso dos modais de 

transportes, é mais um dos fatores de extrema relevância para a mobilidade. A infraestrutura de 

mobilidade, formada pelas vias de tráfego, passeios ou calçadas, ciclovias ou ciclofaixas, dentre 

outros, são responsáveis por compor um dos principais condicionantes do comportamento da 

situação da mobilidade local. De acordo com o PlanMob “Investimentos na infraestrutura ou 

nos serviços de transporte, tais como a ampliação do sistema viário ou a implantação de 

sistemas de transporte público, alteram a atratividade para localização de empregos e 

domicílios” (BRASIL, 2015). 

É notório que, atualmente, o país vivencia um cenário de priorização e promoção do uso 

de transportes motorizados, como já mencionado. As questões econômicas influem sobre esta 

situação desde a implantação da indústria automobilística no país e no mundo, pois voltada para 

a visão capitalista, o desenvolvimento da mobilidade amplia os espaços destinados a carros e 

motos. Porém trata-se de um quadro que precisa ser revertido, devido sua insustentabilidade 

social, econômica e ambiental. 

Graças a esta necessidade de mudança, este paradigma vem sendo discutido e combatido 

por meio da difusão da PNMU. “Objetivando a integração entre os diferentes modos de 

transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do 

Município” (BRASIL, 2012). A qual em seu Art. 5º apresenta princípios como: 

“desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais; 

equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros” e em seu Art. 6° enuncia 

diretrizes como: “priorização dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados 

e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; 

integração entre os modos e serviços de transporte urbano”, reafirmando a importância da 

distribuição justa e organizada da infraestrutura de transportes de modo a promover acesso e 

benefício a toda população independentemente da posição social e econômica, e do meio de 

transporte utilizado para realização das viagens. 

 

2.3.4. Aspectos socioeconômicos 

 

 Para Santana (2014) a mobilidade acompanha o desenvolvido tecnológico e o estágio 

social, cultural e econômico da população. E por isso, a mobilidade não apenas desenvolveu-se 

devido a necessidade de circulação de pessoas e cargas dentro dos espaços urbanos, como 
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mantem-se graças a movimentação dos cidadãos pelas ruas, indo e vindo de suas moradias, de 

seus trabalhos, dos locais de lazer, dentre outros. 

  

2.3.4.1. Condições sociais 

 

Particularidades, como idade e gênero, interferem na mobilidade da população 

incluindo-as ou excluindo-as do acesso as oportunidades disponíveis nos espaços urbanos. De 

acordo com o PlanMob, “existe uma relação de causa e efeito entre as condições sociais da 

população e sua necessidade e capacidade de deslocamento na busca das oportunidades que as 

cidades oferecem para trabalho, educação, serviços e lazer” (BRASIL, 2015).  

Ao longo das décadas, as transformações sociais também ocasionaram inserção da 

mulher no mercado de trabalho, a ampliação de sua atuação dentro do mesmo e ainda alcançou 

um aumento da longevidade das populações, expandindo o público que utiliza e depende dos 

sistemas de transportes e circulação da cidade. 

Uma característica da sociedade que influi na mobilidade, é a faixa etária da população, 

a idade interfere diretamente nos padrões da mobilidade, seja pela diminuição da necessidade 

ou capacidade de realizar um deslocamento de forma autônoma, ou pelas limitações de acesso 

aos equipamentos e meios de transporte oferecidos (BRASIL, 2015).  

De acordo com dados de pesquisa origem/destino do ano de 2007, desenvolvida pela 

Companhia do Metropolitano de São Paulo - CMSP, os jovens de 7 a 17 anos (classificados 

como jovens os indivíduos que apresentam de 0 até 18 anos de idade) são os que mais realizam 

viagens a pé, com destino a escola. As viagens motorizadas, por sua vez, são feitas 

predominantemente por adultos entre 18 e 50 anos (classificados como adultos os indivíduos 

que apresentam entre 18 e 59 anos de idade), por motivo de trabalho. Nessa mesma faixa etária 

estão os índices de mobilidade mais elevados, com o pico máximo entre 30 e 39 anos (CMSP, 

2008). Já os idosos são usuários cada vez mais frequentes do sistema de transporte público 

(classificado como idosos os indivíduos que apresentam a partir de 60 anos de idade), tanto 

devido à dificuldade de realização de viagens a pé ou por bicicleta, como também devido a 

legislação brasileira (Art. 230, parágrafo 2º, da Constituição Federal) que garante aos maiores 

de 65 anos a gratuidade nos transportes coletivos (CMSP, 2008). 

A pesquisa é conclusiva e representativa, não apenas da situação de São Paulo em 2007, 

mas também do país de um modo geral. Visto que, de fato há uma tendência de utilização dos 

modos de transportes de acordo com a faixa etária assim como exposto pela CMSP. 
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A questão do gênero também influi sob aspectos da mobilidade urbana devido a 

diferentes tarefas, comumente realizadas, por homens e mulheres. Tem-se que o padrão de 

deslocamentos diários das mulheres é distinto e, em geral, mais complexo do que o dos homens, 

por realizarem uma maior diversidade de atividades, domésticas ou não (BRASIL, 2015).  

Na maioria das vezes, cabe, predominantemente às mulheres, as atividades de 

abastecimento da casa, como compras de supermercado, condução de crianças à escola ou posto 

de saúde, muitas vezes realizadas a pé. Além disso, sua ampla atuação no mercado de trabalho, 

também contribuem para o aumento de números de viagens realizadas pelo gênero (BRASIL, 

2015). Deste modo, existe uma tendência de que mulheres realizem mais viagens diárias quando 

comparadas aos homens. 

Diante do exposto é possível verificar que de fato, diversos fatores sociais, como a idade 

e o gênero do indivíduo, têm relação direta ou indireta com as condições de mobilidade de cada 

região, sendo sua consideração indispensável para o desenvolvimento de um adequado 

planejamento da mobilidade urbana. 

 

2.3.4.2. Condições econômicas   

 

Apontada, simultaneamente, como causa e consequência do desenvolvimento 

econômico e social, a mobilidade urbana, influi também nas condições de expansão das cidades 

e na distribuição das atividades dentro delas. Consequentemente, a mobilidade urbana possui 

relação direta com as atividades econômicas existentes e desenvolvidas na região. 

A visão governamental das classes sociais utilizadas pelo IBGE (2010) é baseada na 

quantidade de salários mínimos recebido, atualmente um salário mínimo (SM) é de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais). O número de SM recebido divide a renda da população 

em cinco faixas de renda, ou de classe social, são elas: (i) classe A – acima de 20 SM (R$ 

18.740,01 ou mais); (ii) classe B – de 10 a 20 SM (R$ 9.370,01 a R$ 18.740,00); (iii) classe C 

– de 4 a 10 SM (R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00); (iv) classe D – de 2 a 4 SM (R$ 1.874,01 a R$ 

3.748,00) e (v) classe E – até 2 SM (Até R$ 1.874,00). As denominações correspondentes a 

cada uma destas classes são: (i) alta; (ii) média-alta; (iii) média-intermediária; (iv) média-baixa 

e (v) baixa, respectivamente.  

A condição econômica é fator determinante da mobilidade e influi diretamente na 

mobilidade motorizada, seja ela realizada por sistemas de transportes públicos ou por transporte 

individual. Visto que, este aspecto interfere na escolha ou acesso aos modais de transportes 
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utilizado, pois quanto maior a renda, maior é a utilização e acesso à meios motorizados de 

transporte, e menor será o número de viagens a pé ou por bicicleta. Outra tendência que pode 

ser verificada é que quanto maior a condição econômica de determinada população, maiores 

são os índices de mobilidade, uma vez que há mais disponibilidade de recursos para pagar pelos 

meios de transporte e pelo acesso às oportunidades da cidade (BRASIL, 2015).  

O aumento gradativo das tarifas de transporte público e a diminuição do seu uso, faz 

com que a população de menor renda (classes D e E), intensifique a realização dos 

deslocamentos a pé, com tempos de caminhada excessivamente longos. Em contrapartida, a 

população de maior renda (classes A, B e C) cada vez mais está tendo acesso ao transporte 

individual, em consequência das facilidades de aquisição dos automóveis (BRASIL, 2015).  

Frente ao apresentado é notório que o fator renda também deve ser o alvo de análise e 

discussões durante a realização de um planejamento urbano, de modo que, o direito às 

oportunidades da cidade, seja assegurado a toda sua população, independente da renda que esta 

apresente. 

 

2.3.5. Uso e ocupação do solo 

 

Diante do atual desenvolvimento e crescimento das cidades influenciados pela 

especulação imobiliária, como mencionado anteriormente, o padrão de uso e ocupação do solo, 

ainda predominante nas cidades, expulsa compulsoriamente os grupos sociais de menor renda 

(classes D e E) para a periferia das cidades e/ou para municípios periféricos das regiões 

metropolitanas, gerando o espraiamento e causando uma distribuição desigual de oportunidade 

e de apropriação das áreas urbanas (BRASIL, 2015). 

A população de menor renda, que mora nas periferias, tem que realizar viagens cada vez 

mais longas e demoradas, com desembolsos tarifários de transportes públicos cada vez maiores. 

Em função disso, parte significativa dessa população tem a sua mobilidade restringida pela 

dificuldade em custear seus deslocamentos. Constata-se que “os padrões de uso e ocupação do 

solo e as condições de transportes, tanto de oferta como de demanda, são interdependentes e 

interativos, alternando relações de causa e efeito” (BRASIL, 2015).  

A concentração de atividades em uma determinada localidade, geralmente nas regiões 

centrais, estabelece um padrão de demanda por transportes e infraestrutura de qualidade 

(sistema viário, linhas de transporte público, espaço de estacionamento, dentre outros), que 

possibilite o acesso até estas áreas e a circulação dentro delas. Por sua vez, a oferta de 
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transportes e infraestrutura nem sempre proporciona condições adequadas e atraentes para 

interligação dos centros de atividades às regiões de habitação. 

Cabe a gestão municipal implantar políticas públicas de controle de uso e ocupação do 

solo, além de instaurar o Plano Diretor Municipal para regulamentar e orientar o 

desenvolvimento das cidades quanto a este aspecto. “Deve ser estimulado o adensamento nas 

regiões com capacidade ociosa de infraestrutura de transporte e evitar a ocupação em áreas 

saturadas ou desprovidas dela”, reduzindo assim os problemas oriundos desse processo de 

urbanização descontrolado (BRASIL, 2015). 

 

2.4. SITUAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA EM CIDADES DE PEQUENO PORTE 

 

Grande parte dos municípios de pequeno porte apresentam problemas de mobilidade 

urbana, que são frutos de um desenvolvimento voltado para os modos motorizados de 

transportes, e das condições crescentes de saturação da infraestrutura viária nas áreas centrais, 

visto que, os serviços e oportunidades da cidade (quase que em sua totalidade) são 

disponibilizados apenas nesta região. 

A Lei nº 12.587/2012, a chamada PNMU, sancionada pelo governo federal, impõe 

desafios ao planejamento do transporte para as pequenas cidades brasileiras. Esta legislação 

estipulava o prazo de três anos (após o ano de sanção) para que os mais de 1,7 mil municípios 

com população superior a 20 mil habitantes entregassem seus planos de mobilidade 

(OLIVEIRA, 2011). No entanto em 2015, apenas 500 municípios cumpriram o primeiro prazo 

estabelecido, que posteriormente foi alterado (pela lei n° 13.406/2016) com uma ampliação de 

três anos do prazo final estipulado. Esta alteração estendeu o prazo de entrega do plano para 

abril de 2018, como também atribuiu a exigência de compatibilização destes com os planos 

diretores municipais. Em caso de descumprimento, os municípios poderão ficar de fora da 

distribuição dos recursos do governo federal para a área dos transportes públicos (RADAR 

NACIONAL, 2014). 

Sabe-se que os municípios brasileiros de pequeno porte possuem graves problemas de 

gestão, com pouca capacidade institucional local para elaboração, ou contratação e avaliação 

de planos, fazendo-se necessário o acompanhamento constante e o fornecimento de recurso 

pelos governos estadual ou federal (RADAR NACIONAL, 2014).  

Diante disso, o Ministério das Cidades, abre a linha de financiamento para elaboração 

de planos de mobilidade urbana, como maneira de fomentar o desenvolvimento do 

planejamento e o cumprimento da legislação. E ainda, elabora o PlanMob (Caderno de 
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Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana) para orientar os municípios no 

processo de elaboração de Planos de Mobilidade. 

As cidades de pequeno porte são maioria no país, segundo o censo do IBGE (2010), 

95% dos municípios brasileiros (5.570 municípios) possuem até 50 mil habitantes, ou seja, mais 

de 5 mil municípios são classificados como sendo de pequeno porte. O pensamento retrógrado 

de que pequenas cidades são como “refúgio”, livre do estresse cotidiano, violência ou poluição, 

são visões que não refletem a realidade atual (PEDRA; NOGUEIRA, 2011).  

A maior parte das cidades pequenas necessitam de planejamento visando a qualidade de 

vida da população e não somente o crescimento econômico que beneficia grupos já 

privilegiados (MATÉ et al., 2014). É necessário, antes de tudo, detectar quais os maiores 

problemas para que assim seja possível se trabalhar em cima dos dados recolhidos, e 

desenvolver o plano mais adequado para a cidade, independente do porte apresentado.  
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa passou inicialmente por uma fase de revisão bibliográfica para conhecimento 

e aprofundamento a respeito do tema abordado. Para realização deste trabalho buscou-se colher 

informações necessárias para caracterização das viagens e da socioeconomia do município de 

Caraúbas/RN. A Figura 1 apresenta o município de Caraúbas e ainda um panorama de sua zona 

urbana. Antes de tornar-se município, em 05 de março de 1868, a região era uma fazenda de 

gado, dentro dos limites do município de Apodi, conhecida como Várzea das Caraúbas, e 

situada à margem direita do afluente do Rio Apodi. A construção da Igreja (Paróquia) de São 

Sebastião dentro da antiga fazenda resultou no crescimento da população em suas 

proximidades, formado de um povoado, desmembrando-a, assim, do município do Apodi 

(PREFEITURA DE CARAÚBAS, 2018). 

 

Figura 1: Caraúbas/RN e o panorama da zona urbana. 

 

Fonte: Google Earth, adaptado pelo autor. 

 

A cidade de Caraúbas, no Rio Grande do Norte, encontra-se localizada na microrregião 

da Chapada do Apodi e mesorregião do Oeste Potiguar, situada à 296 km (quilômetros) da 

capital do estado. O município possui uma extensão territorial de 1.133 km2 (quilômetros 
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quadrados) e de acordo com o IBGE, estima-se que no ano de 2017 a população apresente cerca 

de 20.707 habitantes. 

Após o desenvolvimento dos estudos acerca do tema de mobilidade urbana, fez-se uma 

análise das informações, disponíveis na plataforma do órgão nacional (IBGE), coletadas 

durante o censo de 2010, que encontram-se apresentadas e distribuídas por setores1 dentro do 

município (área de estudo). Após a fase de análise dos dados disponíveis, tomou-se a decisão 

de desenvolver uma nova setorização2, cujo intuito é facilitar a identificação das zonas de 

tráfego (ZT) do município, bem como, dos polos de geração e atração de viagens, para 

simplificar o desenvolvimento da caracterização das viagens. De acordo com esta nova 

setorização, realizou-se o estudo amostral necessário, utilizado como base para o levantamento 

de dados complementares, em seguida, desenvolveu-se um questionário, por meio do qual tais 

informações serão coletadas. E por fim, aplicou-se o questionário desenvolvido, dentro dos 

setores definidos anteriormente para o município. O fluxograma abaixo apresenta a 

sistematização do método aplicado para o presente trabalho, como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2: Fluxograma do método aplicado para o desenvolvimento do trabalho. 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

Para auxiliar a visualização das variáveis que englobam as questões de mobilidade, 

serão expostos gráficos e imagens, que possibilitarão uma análise espacial dos dados, 

                                                 
1 Diante do contexto apresentado, o conceito de setor deve ser entendido como, uma divisão ou subdivisão de área 

territorial, delimitada geograficamente, contida em uma zona urbana ou rural. 
2 Nova setorização, distinta da apresentada pelo IBGE. 
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facilitando a compreensão e as tomadas de decisões. Para as análises, serão utilizadas as 

ferramentas de planilhas eletrônicas, como o Microsoft Excel, assim como ferramentas de SIG 

(Sistema de Informação Geográfica), através do uso dos softwares QGIS 2.18.15 (Quantum 

GIS) e Google Earth Pro. 

Definido o foco da pesquisa proposta, buscou-se referências sobre o município de 

Caraúbas/RN (área de estudo), disponíveis no site do IBGE. As informações obtidas através do 

órgão nacional, são referentes ao censo de 2010, disponíveis na base de dados por setores 

censitários3 e apresentadas de acordo com a divisão setorial indicada na Figura 3. 

 

Figura 3: Divisão setorial do município segundo de acordo com o IBGE. 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

A divisão por setores censitários do IBGE é apresentada dentro de áreas delimitadas que 

possuem uma identificação geográfica (tais como, grande região, unidade da federação, 

mesorregião, microrregião, região metropolitana, município, distrito, subdistrito, bairro, setor e 

situação do setor) e um código setorial que representa cada zona. A Figura 3 apresenta o “ID”4, 

                                                 
3 “O setor censitário é a menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente contida em área 

urbana ou rural, com dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo conjunto esgota a totalidade do território 

nacional, o que permite assegurar a plena cobertura do País.” (IBGE, 2011) 
4 ID sigla para identity, palavra inglesa que quer dizer identidade. 
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dentro da representação territorial do município, que corresponde a cada setor existente. No 

total são 33 setores apresentados na Tabela 1 com o “ID” correspondente à cada um desses 

setores, seus respectivos códigos, numeração da zona e o tipo. 

 

Tabela 1: ID e respectivos códigos dos setores. 

ID Cod_setor Zona Tipo ID Cod_setor Zona Tipo 

72675 240230305000001 Zona 12 Urbano 72692 240230305000018 Zona 24 Rural 

72676 240230305000002 Zona 11 Urbano 72693 240230305000019 Zona 3 Urbano 

72677 240230305000003 Zona 7 Urbano 72694 240230305000020 Zona 5 Urbano 

72678 240230305000004 Zona 2 Urbano 72695 240230305000021 Zona 13 Urbano 

72679 240230305000005 Zona 8 Urbano 72696 240230305000022 Zona 18 Urbano 

72680 240230305000006 Zona 9 Urbano 72697 240230305000023 Zona 14 Urbano 

72681 240230305000007 Zona 16 Urbano 72698 240230305000024 Zona 6 Urbano 

72682 240230305000008 Zona 15 Urbano 72699 240230305000025 Zona 25 Rural 

72683 240230305000009 Zona 17 Urbano 72700 240230305000026 Zona 26 Rural 

72684 240230305000010 Zona 10 Urbano 72701 240230305000027 Zona 27 Rural 

72685 240230305000011 Zona 1 Urbano 72702 240230310000001 Zona 28 Urbano 

72686 240230305000012 Zona 4 Urbano 72703 240230310000002 Zona 29 Rural 

72687 240230305000013 Zona 19 Rural 72704 240230310000003 Zona 30 Rural 

72688 240230305000014 Zona 20 Rural 72705 240230310000004 Zona 31 Rural 

72689 240230305000015 Zona 21 Rural 72706 240230310000005 Zona 32 Rural 

72690 240230305000016 Zona 22 Rural 72707 240230310000006 Zona 33 Rural 

72691 240230305000017 Zona 23 Rural 
    

Fonte: Própria do autor. 

 

Além das variáveis de identificação geográfica da localidade, as informações a nível de 

setor, estão distribuídas em planilhas, num total de 154 variáveis, que abrangem os domicílios 

(por espécie5) e as pessoas residentes por sexo e idade (IBGE, 2011). 

Os dados disponíveis no IBGE, encontram-se distribuídos dentro dos 33 setores que 

possuem sua delimitação territorial específica. No entanto, para simplificar a realização da 

caracterização das viagens, viu-se a necessidade de uma reorganização setorial (nova 

setorização), onde reduziu-se a quantidade de setores delimitados no município, com intuito de 

facilitar os estudos e análises acerca das viagens desenvolvidas.  

Assim, como estratégia para reduzir a quantidade de setores, foram definidas as ZT, 

resultantes do agrupamento de alguns setores, definidos pelo IBGE (de modo que os dados 

                                                 
5 Sendo as espécies: domicílio particular permanente ocupado - com e sem entrevista realizada, particular 

permanente de uso ocasional, particular permanente vago, particular improvisado ocupado, coletivo - com e sem 

morador. 
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disponíveis ainda pudessem ser aproveitados), e levando-se em consideração, também, a 

divisão político-administrativa do município, ou seja, os bairros existentes. 

Portanto, foi necessário realizar o reconhecimento da área de estudo, identificando 

quantos e quais são os bairros existentes, e ainda identificar seus limites territoriais. Através 

deste reconhecimento de área, verificou-se que atualmente existe a divisão de nove bairros 

dentro do município, sendo estes: Aeroporto, Alto da Liberdade, Centro, Guido Gurgel, 

Haroldo Maia, Leandro Bezerra, Maria Bandeira, Nestor Fernandes e Sebastião Maltez, e ainda, 

na zona rural do município, a presença do campus da UFERSA (Sítio Esperança II). Porém, é 

evidente que a divisão setorial proposta pelo IBGE não coincide com a divisão dos bairros da 

cidade como mostra a Figura 4. 

 

Figura 4: Setores do IBGE incompatíveis com divisão de bairros da cidade. 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

Diante disso, a reorganização dos novos setores de estudo foi baseada principalmente nas 

divisões de bairros, visto que, a partir deles tem-se uma melhor representação e percepção das ZT da 

cidade, facilitando assim a caracterização das viagens realizadas dentro do município. No entanto, 

surgiu uma nova problemática com relação a utilização dos dados disponíveis na plataforma do órgão 

nacional, IBGE. Para contornar este problema tomou-se as seguintes inciativas sistematizadas no 

fluxograma da Figura 5. 
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Figura 5: Fluxograma do processo de adaptação de dados. 

 

Fonte: Própria do autor. 

  

Após a verificação e reconhecimento da área de estudo, quanto a configuração da 

divisão político administrativa, tal como descrita anteriormente, iniciou-se o processo de 

reconfiguração dos novos setores baseado nas delimitações dos bairros. 

Primeiro, deve-se observar que para o desenvolvimento desta nova setorização, levou-

se em consideração os seguintes critérios: (i) para os casos em que observa-se grandes extensões 

de área (bairro), como é a situação dos bairros Sebastião Maltez e Leandro Bezerra, tomou-se 

como solução subdividi-los em mais de uma zona, transformando-se nas zonas: Sebastião 

Maltez 1, Sebastião Maltez 2, Leandro Bezerra 1 e Leandro Bezerra 2, e (ii) para os casos em 

que observa-se pequenas extensões de área (bairro), como é a situação dos bairros Aeroporto, 

Guido Gurgel, Haroldo Maia, Maria Bandeira e Nestor Fernandes, tomou-se como solução 

agrupá-los aos pares (entre eles, ou, entre as zonas subdivididas dos bairros maiores) para 

formação dos novos setores.  

Tais adequações de agrupamento ou divisão de bairros, tem por intuito diminuir as 

diferenças de extensões de área. Ou seja, dividir bairros maiores e agrupar bairros menores para 

atenuar a desproporção das áreas dos bairros existentes. 

Considerou-se ainda a área da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, 

que se encontra situada na região rural do município, também como uma zona da área de estudo 

(apenas como polo de atração de viagens do município). A partir dos critérios apresentados, 

realizou-se a divisão dos novos setores dentro da área territorial urbana de Caraúbas/RN, como 

mostra a Figura 6. 
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Figura 6: Novos setores. 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

A nova setorização dividiu-se da seguinte forma, de acordo com os bairros (levando-se 

em consideração os critérios já mencionados), como mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Nova setorização e bairro(s) que compreendem. 

Novos setores Bairro(s) que compreende 

Setor 1 Sebastião Maltez 1 

Setor 2 Sebastião Maltez 2 

Setor 3 Aeroporto e Haroldo Maia 

Setor 4 Leandro Bezerra 2 e Maria Bandeira 

Setor 5 Leandro Bezerra 1 

Setor 6 Centro 

Setor 7 Nestor Fernandes e Guido Gurgel 

Setor 8 Alto da Liberdade 

Setor 9 UFERSA 

Fonte: Própria do autor. 
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De acordo com esta nova configuração das zonas, fez-se uma compatibilização de áreas 

com relação aos setores definido pelo IBGE, por meio da qual buscou-se obter o aproveitamento 

dos dados já coletados e disponíveis na plataforma do órgão nacional.  

Esta compatibilização foi desenvolvida por meio de estudos estatísticos de proporção 

de área, com base nos quais os dados foram aproveitados para os novos setores, isto é, as 

informações disponíveis foram filtradas e aplicadas aos novos setores criados. Os dados 

aproveitados do IBGE (população por setor, divisão desta população de acordo com o gênero e 

de acordo com a faixa etária) serviram para subsidiar o desenvolvimento de parte da 

caracterização socioeconômica.  

Como o foco da pesquisa encontra-se voltado apenas para análise da região urbana, fez-

se um levantamento da população residente dentro dos setores urbanos considerados pelo IBGE 

(18 setores urbanos), de acordo com dados do censo 2010, chegando-se a um número de 13.514 

habitantes. Porém, observa-se através da Figura 7a, que as áreas compreendidas por estes 

setores ultrapassam os limites da malha urbana do município. Diante disso, realizou-se os 

primeiros estudos estatísticos para a determinação da população inserida na área da malha 

urbana real do município como mostra a Figura 7b.  

 

Figura 7: (a) Área urbana considerada pelo IBGE; (b) Área urbana coincidente com a malha urbana real. 

 

Fonte: Própria do autor. 
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O ajuste dos dados para os novos setores foi desenvolvido levando-se em consideração 

o seguinte método: um setor (“Cod_setor”6), delimitado no IBGE, tem X% (por cento) de sua 

área compreendida pela nova zona/setor (“Novo_setor”7) determinada para o trabalho, logo 

X% dos dados disponíveis para o setor em questão (“Cod_setor”) serão referentes e aplicados 

à área do novo setor traçado (“Novo_setor”). Ou seja, tomando como base o Setor 6 (novo setor 

definido para este trabalho). 

 

Figura 8: Exemplo do Setor 6. 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

Através da Figura 8 pode-se observar que este setor engloba as áreas das zonas 14 (ID 

72697), 11 (ID 72676) e 15 (ID 72682) da seguinte forma, como apresentado na Tabela 3 

conforme ilustra a Figura 8. 

                                                 
6 Cod_setor é a denominação de um exemplo para a identificação de um determinado setor X. 
7 Novo_setor é a denominação de um exemplo para a identificação de um determinado novo setor Y. 
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Tabela 3: Exemplo do Setor 6. 

Novo setor  

ID dos setores 

englobados 

pelo novo 

setor 

Código dos 

setores do IBGE 

englobados pelo 

novo setor 

Zona 

Porcentagem de área do setor 

(IBGE) compreendido dentro do 

novo setor 

Setor 6 

72697 240230305000023 Zona 14 15% 

72676 240230305000002 Zona 11 70% 

72682 240230305000008 Zona 15 30% 

Fonte: Própria do autor. 

 

Assim sendo, em posse dos dados de população total, divisão da população por gênero 

e divisão da população por faixa etária, relativos a um cada dos setores do IBGE, é possível 

converter estes mesmos dados para aplica-los a cada novo setor determinado para o presente 

trabalho. Por exemplo, com dados de total populacional das zonas 14, 11 e 15 (Tabela 4), é 

possível encontrar o total populacional pertencente ao Setor 6, da seguinte forma. 

 

Tabela 4: Cálculo de população no Setor 6. 

Novo setor  Zona 

Porcentagem de área 

do setor (IBGE) 

compreendido dentro 

do novo setor 

População total por 

setores do IBGE 

(hab.) 

População existente 

no Setor 6 (hab.) 

Setor 6 

Zona 14 15% 874 874 × 15% = 131,1 

Zona 11 70% 962 962 × 70% = 673,4 

Zona 15 30% 879 879 × 30% = 263,7 

Total 1068,2 = 1068 

Fonte: Própria do autor. 

 

Esta mesma linha de raciocínio foi aplicada aos demais setores, com relação a todos os 

dados necessários (população total, população por gênero e população por faixa etária). Deste 

modo, obtendo-se o aproveitamento dos dados necessários para o desenvolvimento de parte da 

caracterização da socioeconomia do município, referidos a cada novo setor criado.  

Após a realização dos estudos chegou-se a um total de 9.659 habitantes inseridos dentro 

da malha urbana e distribuídos dentro dos novos setores (conforme apresentado na segunda 

coluna da Tabela 6). 
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Com isso, fez-se a determinação da amostra (número de entrevistados necessários) por 

setor criado, para aplicação do questionário de pesquisa que servira de base para a 

complementação dos dados da caracterização socioeconômica (renda e nível de escolaridade 

da população) e para o desenvolvimento da caracterização das viagens.  

O estudo amostral foi desenvolvido conforme descrito por Campos (2013) de acordo o 

método de coleta de dados por entrevista domiciliar. Quando se faz uso de uma pesquisa 

domiciliar recomenda-se utilizar a Tabela 5 que define o tamanho da amostra em função da 

população da região de estudo (CAMPOS, 2013). 

 

Tabela 5 Definição do tamanho da amostra em função no número de habitantes. 

População da área Recomendado (hab.) Mínimo (hab.) 

< 50.000 1 em 5  1 em 10  

50.000 a 150.000 1 em 8 1 em 20 

150.000 a 300.000 1 em 10 1 em 35 

300.000 a 500.000 1 em 15 1 em 50 

500.000 a 1.000.000 1 em 20 1 em 70 

> 1.000.000 1 em 25 1 em 100 

Fonte: Adaptado de Campos, 2013. 

 

Visto que, o município de Caraúbas, no ano de 2010, apresentava uma população de 

19.576 habitantes, distribuídos pelas zonas rurais e urbanas, utilizou-se a primeira situação 

apresentada na Tabela 5 (< 50.000 hab.). Ou seja, foi utilizada a amostra mínima de 10% da 

população da área estudada (1 em 10). Diante disso, chegou-se a uma amostra de 967 habitantes, 

distribuída conforme a população de cada setor (como mostra a terceira coluna da Tabela 6). 

 

Tabela 6: Amostra mínima necessária para as pesquisas domiciliares. 

Novos Setores Total de habitantes  Amostra mínima 

Setor 1 726 73 

Setor 2 1469 147 

Setor 3 312 31 

Setor 4 2035 203 

Setor 5 1987 199 

Setor 6 1068 107 

Setor 7 1246 125 

Setor 8 816 82 

Total 9659 967 

 Fonte: Própria do autor. 
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No entanto, após o período de coleta de dados, durante a realização da pesquisa 

domiciliar dentro da malha urbana de Caraúbas, obteve-se o resultado de 1.000 entrevistados 

no município. Com isso a quantidade mínima da amostra por setor foi modificada, devido o 

acréscimo de 33 entrevistados fora do mínimo previsto. Onde os setores 2, 4 e 6, foram 

acrescidos de 1, 24 e 8 entrevistados respectivamente. 

Logo, o número total da amostra representa a quantidade de habitantes que devem ser 

entrevistados durante a fase de aplicação do questionário. Após as etapas descritas, 

desenvolveu-se o questionário dividido em duas seções, sendo estas:  

Seção I. Caracterização do usuário – Onde pretendeu-se obter uma identificação dos 

usuários com relação ao sexo, faixa etária, renda, nível de escolaridade, bairro 

onde mora e os meios de transportes que possuem acesso. Sendo utilizados, para 

complementação da caracterização socioeconômica, apenas os dados de renda e 

nível de escolaridade. 

Seção II. Caracterização das viagens – Onde pretendeu-se conhecer os propósitos das 

viagens realizadas, a origem e o destino destas viagens, o principal modo de 

transporte utilizado para a realização da principal viagem do dia, os demais 

modos de transportes ao qual o usuário possui acesso, o tempo médio necessário 

para a realização da principal viagem, o período do dia em que esta é realizada 

e sua frequência. 

O questionário desenvolvido (disponível no Apêndice), tem por objetivo a coleta de 

dados, para subsidiar a complementação da caracterização socioeconômica e o 

desenvolvimento da caracterização das viagens realizadas no município.  Indicando ainda, os 

aspectos da movimentação das pessoas interpretando as viagens e identificando se estas são 

realizadas entre zonas ou dentro de uma mesma zona. 

 Por fim, aplicou-se o questionário de pesquisa para coletar os dados complementares 

com auxílio do aplicativo e plataforma de pesquisa QuickTapSurvey (Figura 9). Trata-se de um 

aplicativo pago8, desenvolvido por canadenses com objetivo de facilitar a coleta de dados por 

meio da utilização de um aplicativo de pesquisa com questionários personalizáveis. Além da 

coleta simplificada de dados, por meio de dispositivos móveis, a plataforma possibilita o 

controle dos usuários e seu acesso aos questionários disponíveis, fornece relatórios, gráficos e 

planilhas com os dados recolhidos durante as pesquisas facilitando sua análise.  

                                                 
8 cerca de $ 46,00, incluso mensalidade e 3 licenças de dispositivos de coleta. No período de utilização do APP 

(março de 2018) foi gasto R$ 156,40 para aquisição da assinatura do aplicativo. 
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Figura 9: Interface da plataforma de pesquisa e do aplicativo de coleta de dados. 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

A pesquisa foi aplicada em um período de uma semana, pela equipe do projeto de 

extensão “Proposta de planejamento cicloviário”, entre os dias 07 e 14 de março, de 2018, 

durante os três períodos do dia (manhã, tarde e noite). 

Após recolhimento de todas as informações, fez-se as análises, interpretações e 

discussões dos dados, possibilitando assim o diagnóstico da situação atual do município. A 

obtenção de um diagnóstico da situação atual é de extrema relevância visto que este é o primeiro 

passo para elaboração de um plano de mobilidade urbana. Ou seja, é necessário que se faça uma 

leitura da realidade municipal, com objetivo de levantar um diagnóstico de como a cidade 

funciona.  

Conhecendo-se a população local e identificando-se onde estão as áreas que geram 

viagens, como os bairros residenciais, e as que atraem viagens, como os locais onde estão 

concentrados comércios, serviços, escolas e hospitais. O traçado da dinâmica das cidades e as 

condições socioeconômicas da população são os pontos principais para o entendimento da 

organização da movimentação de pessoas dentro dos espaços urbanos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. ESPECIFICIDADES DE CADA NOVO SETOR DELIMITADO 

 

A Figura 10 ilustra as divisões setoriais, da área urbana do município de Caraúbas/RN, 

dentro das quais encontra-se representado a distribuição dos serviços e oportunidades existentes 

na região.  

 

Figura 10: Distribuição dos serviços e oportunidades dentro da malha urbana do município de Caraúbas. 

 

Fonte: Própria do autor. 
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• Setor 1  

Formado por parte do bairro Sebastião Maltez (Sebastião Maltez 1), o setor 1 possui 

301.916 m2 (metros quadrados) de extensão de área. Trata-se de uma região prioritariamente 

de uso residencial, onde encontra-se localizado: o Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira, 

sendo um dos principais polos de atração de viagens por motivos de saúde; a Igreja 

Congregação Cristã no Brasil; o Supermercado Câmara, que é utilizado principalmente pelos 

moradores deste setor para realização do abastecimento familiar (compras). 

Este setor apresenta ainda: dois postos de combustível, o Posto Mizinho e o Posto 

Imperial, dentre os três existentes na cidade (o terceiro encontra-se localizado ainda nas 

proximidades do setor 1, porém fora da área delimitada por ele, em região não considerada 

neste estudo; a Lanchonete Barro Branco, que é o principal ponto de embarque e desembarque 

de passageiros que fazem viagens para as cidades circunvizinhas; o restaurante e pizzaria, Rei 

da Pizza; além de três churrascarias, localizadas nas proximidades do pórtico na entrada da 

cidade e a rodoviária da cidade. 

 

• Setor 2  

Formado também por parte do bairro Sebastião Maltez (Sebastião Maltez 2), o setor 2 

possui 258.365 m2 de área, trata-se de um setor também prioritariamente de uso residencial que 

também possui suas particularidades. Nele encontra-se localizado: o pelotão da Polícia Militar 

de Caraúbas; a Quadra de Esportes Raimundo Júnior do Nascimento, que atrai viagens para o 

desenvolvimento de atividades de lazer e esportes. 

Outros pontos verificados dentro do setor em questão são: a Escola Municipal Josué de 

Oliveira, que atua nos níveis de ensino infantil e fundamental I e II, e que sede espaço para o 

funcionamento da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN; a Capela de Nossa 

Senhora de Fátima; uma Praça, situada em frente ao Hospital Regional, que também possui a 

academia de Saúde Pública, sendo ponto atrativo da comunidade para o desenvolvimento de 

práticas de esporte e lazer; duas padarias, a Panificadora Big Pão e a Padaria do Leo; uma 

policlínica, S&R Centro Clínico do Oeste; e dois pontos de serviços de alimentação, a 

Lanchonete e Restaurante Point do Açaí e a Lanchonete JK. 

 

• Setor 3  

Formado pela junção dos bairros do Aeroporto e Haroldo Maia, o setor 3 apresenta uma 

área de 243.095 m2 e é constituído principalmente por uso residencial. Este é o menor setor, 
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dentre os que são formados pelos bairros do município, apresentando pouquíssimas 

oportunidades e serviços nesta área.  

No setor 3 encontra-se localizado: o Campo de Futebol o Tetezão; a agência do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS do município; o Aeroporto – Pista de pouso, que deu nome 

a um dos bairros que compõe o setor em questão. Outra particularidade deste setor é a 

proximidade com a Penitenciária da cidade, que não se encontra dentro dos limites do setor, 

porém é um ponto de que pode gerar viagens naquela direção. 

 

• Setor 4  

Este setor é composto pela junção de parte do bairro Leandro Bezerra (Leandro Bezerra 

2), o mais populoso do município, e pelo bairro Maria Bandeira, apresentando uma área de 

656.092 m2, sendo este o maior setor delimitado para esta pesquisa. Dentre os setores formados 

pelos bairros da cidade, este é o que apresenta a maior área, que dispões de algumas 

oportunidades e serviços para seus moradores.  

Dentro desta região pode-se encontrar: uma escola, o Instituto Nossa senhora Perpetuo 

Socorro, que dispõe de ensino para os níveis de educação infantil e fundamental I e II; a Igreja 

Presbiteriana do Brasil; a Farmácia do Trabalhador do Nordeste e ainda um posto de saúde do 

Programa de Saúde Familiar – PSF (dentro do bairro Maria Bandeira). 

 

• Setor 5 

Formado também por parte do bairro Leandro Bezerra (Leandro Bezerra 1) e 

apresentando uma área de 654.147 m2, este setor é caracterizado pelo uso residencial, 

apresentando também uma área comercial na região de fronteira com o setor 6. Nele pode-se 

encontrar: três localidades de encontro e reunião religiosa, dentre elas a Igreja de Cristo em 

Caraúbas, a Capela de Santo Antônio e a Igreja Universal do Reino de Deus; um ponto de 

serviço de alimentação, a Churrascaria e Restaurante Sabor Caseiro, principal restaurante 

utilizado pelos alunos da UFERSA; uma escola, a Escola Estadual Professora Maria Silvia de 

Vasconcelos Câmara, que atua nos níveis de ensino infantil e fundamental I e II. 

Outros pontos que compõe este setor são: duas praças, dentre elas a Praça de Eventos, 

onde realizam-se festas e apresentações culturais do município; a Quadra de Esportes José 

Ricardo; três pontos de assistência de saúde, os Laboratórios Feldman Análises Clinicas e 

Saúde, o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e um posto de saúde do Programa de Saúde 

Familiar – PSF; dois pontos comerciais, o mercado Comercial Brito e o Praxedes Atacado, 
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responsável por parte do abastecimento dos pequenos estabelecimentos comerciais da cidade e 

da região rural. 

 

• Setor 6 

Compreendendo a região do centro da cidade, o setor 6 apresenta uma área de 302.971 

m2. Trata-se de uma área prioritariamente de uso comercial, apesar de também ser composto 

por uso residencial, onde concentra-se quase todos os serviços e oportunidades da cidade, este 

setor destaca-se como espaço de maior fluxo e movimentação de pessoas e cargas, com 

potencial de maior atratividade de viagens.  

Nele pode-se encontrar: a sede da Prefeitura Municipal de Caraúbas (PMC); duas 

agências bancárias, o Banco do Brasil e o Banco Bradesco; a Central do Cidadão; o Fórum e 

Comarca Municipal; a agência dos Correios; os centros de ensino, Escola Estadual Sebastião 

Gurgel, que atua no ensino do nível médio, e a Escola Estadual Antônio Carlos, que atua nos 

níveis de ensino fundamental I e II; três localidades de encontro e reunião religiosa, dentre elas 

a Igreja Matriz de São Sebastião, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus e a Assembleia de 

Deus. 

E ainda, cinco pontos de farmácia ou drogaria, dentre eles, a Farmácia do Trabalhador, 

a Drogaria Wilson, a Drogaria União, Drogaria Serrana, a farmácia de manipulação, Formula 

Certa; dois pontos de assistência de saúde, do PSF; duas padarias, dentre elas a Padaria ponto 

do Pão e Padaria Lá Delícia; três praças, dentre elas a praça central, Praça Reinaldo Pimenta, a 

Praça Aproniano Martins de Sá (também conhecida como Praça do Reencontro) e a Praça João 

Bosco Benevides (praça colorida). 

Além disso, tem-se: cinco pontos de serviços de alimentação, dentre eles o Restaurante 

e Lanchonete Reencontro, o Restaurante do Peixe; a pizzaria Ponto da Pizza; a Pizzaria Forno 

Quente e o Açaí da Cilene; neste setor também encontram-se instalados os supermercados, 

Praxedes e Queiroz, sendo estes os dois maiores da cidade. Além disso: os mercados, o 

Esquinão Rede 10 e o Mercadinho Irmãos Gurgel; duas academias, a Academia Profit e a 

Academia Agitus e a Quadra dos escoteiros. 

 

• Setor 7  

Este setor é formado pela junção de dois bairros, Nestor Fernandes e Guido Gurgel, com 

uma área de 402.140 m2, tratando-se de uma área basicamente de uso residencial, porém que 

também apresenta suas particularidades. 
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Nesta área encontra-se localizado: duas escolas, dentre elas, a Escola Estadual Professor 

Lourenço Gurgel de Oliveira, que atua nos níveis de ensino fundamental I e II, nível médio e 

na educação de jovens e adultos (supletivo); a escola privada Êxito Colégio e Curso, que atua 

nos níveis de educação infantil com creche e pré-escola, nos níveis fundamental I e II, nível 

médio, educação de jovens e adultos e educação especial. Além disso, a região apresenta uma 

academia, a Aerobic Dance e um ponto comercial, a Mercearia Luz. 

 

• Setor 8  

Delimitado de acordo com a região conhecida como Alto, o setor 8 é formado pelo bairro 

Alto da Liberdade (ou Alto São Severino), apresenta uma área de 547.201 m2. Trata-se de uma 

área também, prioritariamente de uso residencial, porém que dispões algumas oportunidades e 

serviços para sua população.  

Neste setor encontra-se localizado: dois pontos de encontros e reuniões religiosas, sendo 

eles, a igreja Assembleia de Deus e a Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição; um ponto 

de serviço alimentação, a Lanchonete e Restaurante RS; dois mercados, o Mercadinho do Leo 

e o Mercadinho Pedro de Abrão. Além disso, também pode ser encontrado um posto de saúde, 

do PSF, duas escolas, dentre elas, a Escola Municipal Gizelda Fernandes Soares, que atua no 

nível de ensino infantil e a Escola Municipal Prof. Leônia Gurgel, que atua no nível de ensino 

fundamental I e II, além de uma praça e uma quadra de esportes, que serve de espaço para 

prática de esportes e lazer da população do setor. 

 

• Setor 9  

Trata-se da área onde encontra-se instalado o campus universitário da UFERSA, com 

uma área de 123.917 m 2. Este setor em especial foi delimitado principalmente para análise das 

viagens desenvolvidas na cidade, portanto foi utilizado apenas como uma zona ou setor de 

atração de viagens. Apesar de que atualmente, com a consolidação da residência universitária 

em suas proximidades, esta área também é responsável por gerar viagens com destino à outras 

zonas do município. Porém para o presente trabalho as viagens com origem no setor 9 e destino 

nos demais setores não foram avaliadas. 

A Figura 11 apresenta a área da UFERSA – Campus Caraúbas, localizada na zona rural 

do município (Sítio Esperança II), na margem direita da RN 233. Um centro multidisciplinar 

que oferece os cursos de Ciências e Tecnologia, as engenharias Civil, Mecânica e Elétrica e 

ainda os cursos de Letras Inglês, Libras e Português. 
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Figura 11: Apresentação do setor 9 - UFERSA. 

 

Fonte: Google Earth. 

 

 De modo geral, o setor 6 é o que apresenta uma maior concentração e variabilidade dos 

pontos que representam os serviços e oportunidades, consequentemente trata-se de um setor 

onde o acesso às necessidades e obrigações dos habitantes torna-se mais fácil. Seguido dos 

setores 1, 2 e 8, formados pelos bairros Sebastião Maltez e Alto da Liberdade, que também 

dispõe de uma maior variabilidade de oportunidades e serviços, quando comparado aos demais 

setores (3, 4, 5, 6 e 7). 

Com exceção do setor 6, nenhuma das outras zonas apresentadas dispõe de agências 

bancárias, central do cidadão ou departamento de justiça. No que diz respeito as demais serviços 

pode-se destacar os seguintes aspectos: os setores 1 e 3, são os únicos que não apresentam 

escolas dentro de sua área de abrangência; os setores 3 e 7 não dispõe de serviços de saúde 

(hospitais, postos de saúde, clínicas ou laboratório de análises clinicas e saúde) dentro de seus 

limites de área; o setor 1 é o único que contém postos de combustível, devido sua localização 

nas proximidades das saídas da cidade; os setores 4 e 7 não apresentam nenhuma oportunidade 

de lazer para seus habitantes, seja restaurantes, praças, quadras ou ginásios de esportes.  Após 

a análise de cada um dos setores, percebe-se que existe um grande desequilíbrio na distribuição 

de serviços e oportunidades dentro da cidade. 
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4.1.1. População 

 

De acordo com os dados do último censo demográfico (2010), realizado pelo IBGE, a 

população total do município de Caraúbas era de 19.576 habitantes, onde 13.514 encontravam-

se na área urbana, definida a partir dos setores considerados pelo órgão nacional (18 zonas 

urbanas), o que equivale à cerca de 69% do total da população. Onde apenas 9.659 destes 

habitantes estão inseridos na malha urbana real do município. No ano de 2017, estima-se que a 

população tenha chegado a um número de 20.707 habitantes, distribuídos nas zonas urbanas e 

rurais do município. 

Visto que os novos setores delimitados por este trabalho, envolvem basicamente a malha 

urbana real do município, então as análises desenvolvidas neste item, levará em conta a 

população de 9.659 habitantes distribuídas dentro dos setores criados (ver Tabela 6 na 

metodologia). 

 

Gráfico 1: Densidade populacional de cada setor delimitado. 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

O Gráfico 1 apresenta a densidade populacional referente a cada um dos novos setores 

definidos por este trabalho. Apesar dos setores 4 e 5, formados por partes do bairro mais 

populoso da cidade (o bairro Leandro Bezerra), apresentarem um maior número de habitantes, 

com 2.035 e 1.987 habitantes respectivamente, verifica-se que nenhum destes setores 

correspondem a zona de maior densidade populacional. Observa-se que o setor com o maior 

número de habitantes por metro quadrado é o setor 2, com um índice de 5,69 (hab/m2), no qual 
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encontra-se uma população de 1.469 habitantes, sendo este o terceiro setor mais habitado do 

município.  

Já o setor 3, além de apresentar o menor contingente populacional, com apenas 312 

habitantes, este é o que possui a menor área (243.095 m2) e consequentemente trata-se do setor 

com menor densidade populacional (1,28 hab/m2) dentre os oito setores formados pelos bairros 

da cidade. Além disso o número de residências instaladas nos bairros (Haroldo Maia e 

Aeroporto) que compõe tal setor, é muito menor quando comparado ao número de residências 

instaladas nos demais bairros que formam os setores das cidades. 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA SOCIOECONOMIA 

 

O processo de identificação dos problemas de mobilidade existentes no município, deve 

ser desenvolvido também com base na caracterização socioeconômica, onde define-se imagens-

objetivo das questões e problemas em análise. Ou seja, para identificação dos problemas de 

mobilidade urbana é importante, não apenas analisar a situação da distribuição de serviços e 

oportunidades ao longo da cidade, como também considerar as condições dos atores do sistema, 

a sociedade. 

Diante disso, após a etapa de identificação e contextualização acerca dos aspectos 

territoriais e populacionais do município, será apresentada a caracterização social e econômica 

da população de acordo com as seguintes base de dados: (i) censo de 2010 (IBGE), para 

determinação da divisão da população de acordo com o gênero e de acordo com a faixa etária, 

referidos a cada novo setor; (ii) pesquisa domiciliar (questionário), para determinar o nível de 

escolaridade da população referida a cada novo setor; (iii) pesquisa domiciliar (questionário) 

para determinar a renda média da população referida a cada novo setor. 

 

4.2.1.  Gênero 

 

De acordo com a base de dados utilizada (IBGE), no ano de 2010, e considerando os 

habitantes da zona urbana do município (13.514 habitantes) tem-se que, 6.419 habitantes eram 

do sexo masculino, o que representava cerca de 47,5% do total da população, enquanto que 

7.095 eram mulheres, representando cerca de 52,5% do total populacional.  

 Mesmo diante de um maior número de habitantes do sexo feminino, chegando a uma 

diferença de 676 mulheres a mais em relação ao número de homens, não se trata de uma 

diferença tão alarmante. Esta é uma realidade comum observada na maioria das cidades 

brasileiras. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, o 
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número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. Sendo 98,42 milhões de homens (48,4% 

do total) e 104,77 milhões de mulheres (51,6% do total), deste modo existem cerca de 6,3 

milhões de mulheres a mais do que homens no país (IBGE, 2015). Logo a situação do 

município, no que diz respeito às questões de gênero, é reflexo da realidade vivenciada por todo 

o país.  

Em relação a distribuição da população por gênero em cada um dos setores da cidade, 

considerando apenas a população da malha urbana com 9.659 habitantes, tem-se as seguintes 

distribuições apresentadas na Figura 12. 

 

Figura 12: Distribuição da população, dentro dos setores da malha urbana, de acordo com o gênero. 

 

Fonte: Própria do autor. 
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 Observa-se que, há uma tendência de aproximação dos gráficos de cada setor, em 

comparação com a distribuição da população total do município de acordo com o gênero. Todos 

os oito setores, habitados da malha urbana, apresentam um maior percentual de mulheres. 

No setor 1, tem-se uma população de 397 mulheres, que equivale a cerca de 55% da 

população total do setor (726 habitantes). Enquanto que os outros 45% da população total deste 

setor é composta por 329 homens. 

A distribuição da população por gênero no setor 3, se apresenta com um número de 158 

mulheres, que equivale a aproximadamente 50% da população total do setor (312 habitantes) e 

154 homens que compõe o restante do percentual (cerca de 50%). 

 A situação da distribuição da populacional de acordo com o gênero nos setores 2, 5, 6 e 

7 apresenta uma divisão percentual igual com relação ao número de homens e mulheres, sendo 

que 53% da população destes setores são mulheres e os outros 47% da população são homens. 

No setor 2 tem-se que dos 1.469 habitantes, 775 são mulheres e 694 são homens. No setor 5, 

de total de 1.987 habitantes, tem-se 1.051 mulheres e 936 homens. Já no setor 6, dos 1.068 

habitantes, 569 são mulheres e 499 são homens. Enquanto que no setor 7, o total de 1.246 

habitantes dividem-se entre 661 mulheres e 585 homens.      

Da mesma forma os setores 4 e 8, dividem sua população em 52% de mulheres e 48% 

de homens, conforme mostra a Figura 13. O setor 4 possui uma população de 2.035 habitantes 

divididos entre 1.067 mulheres e 968 homens. Enquanto que o setor 8, com uma população de 

816 habitantes, contém 423 mulheres e 393 homens. 

 

4.2.2. Faixa Etária 

 

No que diz respeito a distribuição da população por faixa etária em cada um dos setores 

da cidade, tem-se a seguinte situação apresentada no Gráfico 2. 
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Gráfico 2: População por faixa etária em cada um dos setores. 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

• Setor 1 

No setor 1, dos 726 habitantes residentes, 56% é a parcela formada por adultos com 

idades entre 18 e 59 anos, ou seja, tem-se que 406 são adultos residentes no setor em questão. 

A quantidade de jovens (entre 11 e 17 anos) nesta área chega a 123 habitantes, compondo 17% 

do total do setor. As 100 crianças do setor, representa 14% de sua população, enquanto que os 

idosos representam cerca de 13%, com 98 habitantes de 60 anos ou mais.  

 

• Setor 2  

No setor 2, a população de adultos é predominante, atingindo um número de 790 

habitantes (diante de um total de 1.469), o que representa cerca de 54% da população deste 

setor. Os jovens, por sua vez, compõem uma parcela de 15% (221 jovens), enquanto que as 

crianças representam 17% desta população. Já os idosos somam 205 habitantes, o que equivale 

a 14% do total.  

 

• Setor 3 

O setor 3, por sua vez, divide a população de 312 habitantes da seguinte forma: 52% são 

adultos, de 18 a 59 anos, o que equivale a 162 habitantes; 17% são jovens, entre 11 e 17 anos, 
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que somam 54 habitantes; 18% são crianças, de 0 a 10 anos, num total de 57 habitantes e 13% 

são idosos, com 60 anos ou mais, que equivale a 39 habitantes. 

 

• Setor 4 

No setor 4, de um total de 2.035 habitantes, tem-se uma parcela de 52% de adultos 

(1.066 adultos) de 18 a 59 anos, 17% de jovens (348 jovens) entre 11 e 17 anos, 19% de crianças 

(385 crianças) de 0 a 10 anos e 12% de idosos (235 idosos) com 60 anos ou mais. 

 

• Setor 5 

No setor 5, dos 1.977 habitantes residentes, 53% é a parcela formada por adultos com 

idades entre 18 e 59 anos, ou seja, tem-se que 1.060 são adultos residentes no setor em questão. 

A quantidade de jovens nesta área é de 320, compondo 16% do total de habitantes. As 315 

crianças do setor, representa 16% de sua população, enquanto que os idosos representam cerca 

de 15%, com 292 habitantes de 60 anos ou mais. 

 

• Setor 6  

No setor 6, a população de adultos é predominante, atingindo um número de 603 

habitantes (diante de um total de 1.068), o que representa cerca de 56% da população deste 

setor. Os jovens, por sua vez, compõem uma parcela de 14%, sendo 145 jovens, enquanto que 

as crianças representam 13% desta população (135 crianças). Já os idosos que somam 185 

habitantes, equivale a 17% da população total deste setor. 

 

• Setor 7 

O setor 7, por sua vez, divide a população de 1.246 habitantes da seguinte forma: 58% 

são adultos, de 18 a 59 anos, o que equivale a 718 habitantes; 14% são jovens, entre 11 e 17 

anos, que somam 177 habitantes; 15% são crianças, de 0 a 10 anos, num total de 190 habitantes 

e 13% são idosos, com 60 anos ou mais, que equivale a 161 habitantes. 

 

• Setor 8 

No setor 8, de um total de 816 habitantes, tem-se uma parcela de 51% de adultos (420 

adultos) de 18 a 59 anos, 17% de jovens (135 jovens) entre 11 e 17 anos, 19% de crianças (155 

crianças) de 0 a 10 anos e 13% de idosos (103 idosos) com 60 anos ou mais. 
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 De modo geral, quando analisamos a distribuição da população de crianças, com idades 

entre 0 e 10 anos, pode-se perceber que os setores 4 e 8 apresentam as maiores parcelas desta 

faixa etária, chegando a 19% do total da população do setor. Enquanto que a menor 

porcentagem de crianças é registrada dentro do setor 6, com apenas 13% da parcela de sua 

população. Esta faixa etária de crianças, com idade escolar, provavelmente venha a realizar 

viagens por motivo de estudo. Levando-se em consideração a localização das vagas escolares, 

para ensino infantil ou fundamental I e II, é presumível que estas crianças se desloquem por 

motivo de estudo para os setores 2, 4, 5, 6, 7 ou 8 para acessar o nível de ensino adequado. 

A população de jovens (11 a 17 anos) possui um maior percentual dentro dos setores 1, 

3, 4, e 8, chegando a 17% de sua população total, enquanto que os setores com o menor 

percentual de jovens são os setores 6 e 7, com 14% de jovens. As prováveis viagens realizadas 

por esta parcela da população se dão por motivo de estudo, visto que ainda trata-se de uma faixa 

etária com idade escolar, podendo desenvolver viagens em busca do ensino de nível 

fundamental ou médio, assim é presumível que estas jovens se desloquem para os setores 2, 4, 

5, 6, 7 ou 8 para acessar o nível de ensino adequado. 

Ainda tratando da distribuição etária, percebe-se que em todos os setores predomina a 

população de indivíduos economicamente ativos (adultos de 18 a 59 anos). Porém o setor 7 

apresenta o maior índice, em porcentagem, de indivíduos dentro desta faixa etária (58%), 

enquanto que o setor com uma menor população inserida nesta faixa etária é o 8, com 51% da 

população de adultos. É provável que a maioria das viagens realizadas por esta parcela da 

população seja com destino ao centro da cidade (setor 6), para se ter acesso as oportunidades 

de emprego. Outra possibilidade de viagens realizadas pela população desta faixa etária é com 

destino aos setores 2 e 9, por motivo de estudo, visto que estes oferecem o acesso ao ensino 

superior, no caso dos adultos que encontram-se cursando a academia.   

O setor que apresenta a maior população idosa é o setor 6, concentrando 17% da 

população dentro desta faixa etária, enquanto que o setor que apresenta o menor percentual da 

população idosa é o 4, com 12%. Presume-se que esta faixa etária da população não realize 

tantas viagens, salvo exceções em casos de busca por acesso aos serviços ou compras, onde 

neste caso, o destino seria o setor que oferece o acesso ao serviço buscado.  
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4.2.3. Escolaridade 

 

De acordo com os dados coletados durante a fase de aplicação do questionário, tem-se 

a seguinte situação apresentada nos Gráficos 3 e 4, no que diz respeito a escolaridade da 

população de cada um dos novos setores delimitados. 

 

Gráfico 3: Nível de escolaridade da população dos setores 1, 2, 3 e 4. 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

• Setor 1 

De acordo com o Gráfico 3, é possível verificar que a maior parcela da população 

entrevistada neste setor (73 hab.) possui ensino médio completo, compondo 25% (18 hab.) da 

população total. Enquanto que 1% (1 hab.) desta população se encontra cursando o ensino 

médio, outros 1% (1 hab.) encontra-se cursando o ensino fundamental, e mais 1% (1 hab.) não 

concluiu o ensino superior. Já a população não alfabetizada deste setor compõe 16% (12 hab.) 

da população avaliada. 

 

• Setor 2 

No setor 2, como pode-se identifica por meio do Gráfico 3, do total da população 

entrevista (148 hab.), 29% (43 hab.) da população encontra-se cursando o ensino médio. Além 
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disso 1% (2 hab.) desta população não concluiu o ensino médio e outros 1% (1 hab.) possui 

apenas o ensino fundamental completo. A parcela da população que não possui alfabetização 

compõe 3% (4 hab.), assim como a parcela da população que não concluiu o ensino superior 

(3% ~ 4 hab.). 

 

• Setor 3 

Através do Gráfico 3 pode-se constatar que dos 31 habitantes entrevistado no setor 3, 

19% (6 hab.) da população possui curso superior completo e outros 19% (6 hab.) possui o ensino 

médio completo. Não foi constatado habitantes, durante a fase de entrevista, que apresentasse 

o ensino fundamental incompleto, sendo este percentual no Gráfico 3 zero. Quanto a parcela da 

população que não possui alfabetização tem-se um percentual de 16% (5 hab.). 

 

• Setor 4 

O maior percentual, da população avaliada neste setor (227 hab.), possui ensino médio 

completo, compondo 44% (100 hab.) do total. Enquanto que o nível de “ensino superior 

incompleto” não foi constatado para a população entrevistada durante a fase de pesquisa. Com 

relação a parcela da população não alfabetizada, tem-se um percentual de 7% (17 hab.)  

 

Gráfico 4: Nível de escolaridade da população dos setores 5, 6, 7 e 8. 

 

Fonte: Própria do autor. 
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• Setor 5 

Para o setor 5, como pode-se identificar no Gráfico 4, do total de habitantes avaliados 

(199 hab.), a maior parcela apresenta ensino fundamental incompleto (21% ~ 41 hab.). 

Enquanto que a menor parcela da população, 1% (2 hab.), não concluiu o curso superior. O 

percentual de 3% (5 hab.) da população deste setor não possui alfabetização.  

 

• Setor 6 

Através do Gráfico 4 é possível constatar que do total de habitantes entrevistados neste 

setor (115 hab.), tem-se que 40% (46 hab.) encontram-se cursando o nível superior. Enquanto 

que 1% (1 hab.) desta população não concluiu o ensino fundamental e outros 1% (1 hab.) 

encontra-se cursando o ensino médio. Além disso, a porcentual da população que não possui 

alfabetização, compõe 1% (1 hab.) do total de habitantes. 

 

• Setor 7 

Dos 125 habitantes entrevistados neste setor, observa-se pelo Gráfico 4, que 19% (24 

hab.) possui um curso superior completo. Observa-se que apenas 1% (1 hab.) da população não 

concluiu o ensino médio. Com relação a população não alfabetizada, tem-se um percentual de 

11% (14 hab.) do total da população entrevistada. 

 

• Setor 8 

No Gráfico 4, é observado que, dos 82 habitantes entrevistados neste setor, 23% (19 

hab.) da população possui ensino médio completo. Apenas 1% (1 hab.) não concluiu o ensino 

superior, dentre os entrevistados. Já com relação ao percentual da população não alfabetizada 

tem-se 10% (8 hab.) do total da população entrevistada.   

É notório que a maior parcela da população, de todos os setores, é alfabetizada, o que 

reflete a realidade do município de forma geral. Deste modo, sendo justificável e representativo 

basear-se pelos dados coletados durante a pesquisa domiciliar, dado que de fato existe uma 

correlação, da situação do município, como apresenta o IBGE, com os resultados obtidos 

através das entrevistas realizadas.  

De modo geral, foi possível identificar que o setor que apresenta o maior percentual de 

sua população alfabetizada é o setor 6, que compreende a área do centro da cidade, cujo o 

percentual alcança um índice de 99% (106 hab.) da população. Enquanto que os setores que 

apresentam o maior índice de sua população não alfabetizada são os setores 1 (com 16% ~ 84 
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hab.), formado por parte do bairro Sebastião Maltez, e o setor 3 (com 16% ~ 84 hab.), formado 

pelos bairros Haroldo Maia e Aeroporto.  

A escolaridade é um fator que influi indiretamente na mobilidade do indivíduo, visto 

que, de acordo com seu o nível de escolaridade, as oportunidades de acesso à melhores 

empregos com maior remuneração condiciona a renda como fator determinante da mobilidade. 

Daí a importância de traçar o perfil da população de cada setor com relação a alfabetização dos 

indivíduos. 

 

4.2.4. Questão Econômica 

 

De modo geral, tem-se que a renda da população do município de Caraúbas é em média 

de R$ 1.839,905, o que classifica a população como de classe E, ou de baixa renda. No entanto, 

quando consideramos a distribuição de renda de acordo com cada setor traçado no município, 

tem-se a seguinte situação indicada no Gráfico 5, que expressa a renda média da população 

considerada. 

 

Gráfico 5: Renda média da população em cada novo setor do município. 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

 A relação da distribuição de renda dentro do município não é um fator tão desigual como 

o que foi constatado diante da análise da distribuição de serviços e oportunidades pela cidade. 

O setor cuja população apresentou o menor índice de renda foi o setor 5, composto por parte do 

bairro Leandro Bezerra (mais populoso do município), onde constatou-se que a população 
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recebe em média cerca de R$ 1.380,66 (menor que 2 SM) categorizando-a como de classe E, 

conforme os parâmetros considerados pelo IBGE, a denominada população de baixa renda. 

 O setor que apresentou o maior índice de renda média da população foi o setor 6, que 

abrange a região do centro da cidade, onde quase todos os serviços e oportunidades se 

concentram. A população deste setor possui uma renda de cerca de R$ 2.654,60 (entre 2 e 4 

SM), categorizando-a como de classe D, conforme os parâmetros considerados pelo IBGE, a 

denominada classe média-baixa. 

 Deve-se observar que o setor 4, também formado por parte do bairro Leandro Bezerra e 

pelo bairro Maria Bandeira, apresentou a segunda maior renda média da população por setor. 

Uma observação interessante foi feita quando compara-se os setores 4 e 5, visto que estes são 

formados por partes de um mesmo bairro, porém, que apresentou classificações econômicas 

diferentes. Dado que, a população do setor 5 é classificada como de renda baixa (até 2 SM) 

enquanto que a do setor 4 é classificada como de renda média-baixa (de 2 a 4 SM).  

 De modo geral tem-se que a população dos setores 4 e 6, possuem a mesma 

classificação, ou seja, encontram-se inseridas na classe D (renda média-baixa). Enquanto que a 

população dos demais setores do município, 1, 2, 3, 5, 7, e 8, encontram-se inseridas na classe 

E, o que configura uma população de baixa renda. 

As condições em que as pessoas acessam os serviços de saúde, educação, lazer e 

trabalho, são circunstâncias modeladas pela distribuição da renda, poder e recursos, não só em 

nível nacional, como também em nível local. Logo, a mobilidade da população de menor renda, 

inserida no ambiente urbano, influi diretamente nas necessidades e características da 

mobilidade urbana local. A situação econômica do município de Caraúbas, de uma forma geral, 

é reflexo da realidade de diversos municípios brasileiros. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DAS VIAGENS  

 

De acordo com os dados obtidos durante a aplicação da pesquisa domiciliar, será 

desenvolvida a caracterização das viagens realizadas dentro da malha urbana do município. 

Inicialmente, deve-se entender como ocorre a distribuição destas viagens, com relação aos 

setores de origem e os setores de destino.  

A análise da movimentação da população de cada setor será feita com base nos dados 

apresentados por meio da Tabela 7, onde tem-se a porcentagem de viagens realizadas entre as 

zonas de tráfego, ou dentro da própria zona, subdivididas em setores de produção (P - colunas) 

e atração (A - linhas) de viagens. 
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Tabela 7: Distribuição da porcentagem de produção e atração de viagens em cada setor. 

A P Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 4 Setor 5 Setor 6 Setor 7 Setor 8 Setor 9 Outro 

%  

Total 

Analisado 

Setor 1 19 11 3 4 3 4 2 4 5 ־ ־ 

Setor 2 10 7 16 6 4 2 1 0 5 ־ ־ 

Setor 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ־ ־ 

Setor 4 0 1 0 14 8 2 2 2 3 ־ ־ 

Setor 5 0 1 0 21 25 0 0 1 5 ־ ־ 

Setor 6 42 49 71 44 45 42 54 51 40 ־ ־ 

Setor 7 3 16 0 4 8 2 23 2 6 ־ ־ 

Setor 8 1 3 0 0 2 1 1 18 3 ־ ־ 

Setor 9 19 10 6 4 2 45 13 15 11 ־ ־ 

Outro 5 3 3 3 5 2 4 6 3 ־ ־ 

Fonte: Própria do autor.  

  

Os setores de 1 a 9, são correspondentes as zonas de tráfego dentro da malha urbana do 

município, tal como tratado até o momento. A coluna e a linha onde encontra-se representada 

a zona “Outro”, trata-se de uma localidade genérica que representa uma área, de origem ou 

destino, que não pertence a área urbana do município, ou seja, a zona “Outro” pode ser referente 

a outra cidade e zona rural deste, ou de qualquer outro município.  

Visto que, o foco desta pesquisa é a análise da movimentação da população dentro da 

área urbana de Caraúbas, a zona “Outro” não foi utilizada para análise de produção de viagens, 

sendo tomada apenas como zona de destino (atração). Assim como o setor 9, que foi delimitado 

principalmente para analisar as viagens desenvolvidas com destino a esta zona, portanto foi 

utilizado apenas como uma zona ou setor de atração de viagens. Neste sentido tem-se as duas 

últimas colunas da Tabela 7, não preenchidas, devido as justificativas expostas.  

A diagonal hachurada (amarelo) corresponde a viagens realizadas intra-zona, ou seja, 

dentro da própria zona analisada, enquanto as demais células representam viagens realizadas 

entre zonas, ou seja, de um setor a outro.  

No que diz respeito a distribuição das viagens com produção e atração nos setores 

delimitados por este trabalho tem-se que: 
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• Setor 1 

O principal destino buscado pela população deste setor é a área do centro da cidade, 

para onde destinam-se 42 % das viagens (dentre as 73 analisadas neste setor). Isso se deve ao 

fato de que o setor 6 apresenta características atrativas para a população, visto que este dispõe 

de quase todas as oportunidades e serviços da cidade, além do fato de que é o maior setor de 

uso comercial, onde as oportunidades de emprego e acesso aos produtos estão concentradas.  

Dentre as viagens analisadas no setor 1, tem-se que estas são desenvolvidas em sua 

maioria pela população de adultos com idades entre 24 e 30 anos, sendo esta faixa etária da 

população economicamente ativa que desenvolve viagens por motivo de trabalho, ou até mesmo 

em busca de acesso aos serviços e lazer. Logo, o setor 6 apresenta especificidade, no que diz 

respeito ao uso e ocupação do solo, atrativas para a população do setor 1, sendo esta uma 

justificativa para número de viagens realizadas entre os setores em questão.  

Outro aspecto verificado é a inexistência de viagens desenvolvidas do setor 1 com 

destino aos setores 3, 4 e 5. Tal fato justifica-se pelas próprias características dos setores em 

questão, visto que são basicamente de uso residencial não apresentando atrativos para a 

população do setor 1. 

Além disso, com relação a ausência de viagens para setores 4 e 5, pode-se considerar a 

impedância9 do deslocamento (saindo do setor 1 e indo aos setores 4 e 5), visto que o setor 4 

dista10 1.089,34 m do setor 1, enquanto que o setor 5 dista 1.260 m do setor 1.  

 

• Setor 2 

Para a população do setor 2, verificou-se também que o principal destino buscado é o 

setor 6, onde 49% das viagens (dentre as 148 analisadas neste setor) foram verificadas. Isso 

ocorre devido aos aspectos apresentados pelo setor 6, diante de suas características atrativas 

para a população do demais setores.  

A maior parte da população do setor 2, que realiza viagens com destino ao centro da 

cidade (setor 6) apresenta uma faixa etária de 15 a 17 anos, ou seja, tratam-se de jovens em 

idade escolar, que deslocam-se pra o setor 6 em busca de acesso à educação em nível adequado. 

Visto que, o setor 2 dispõe apenas da Escola Municipal Josué de Oliveira, que atua nos níveis 

de ensino infantil e fundamental I e II, não apresentando escolas que atuem no nível de ensino 

                                                 
9 A impedância significa qualquer tipo de oposição ao movimento e pode ser definida por uma variável ou por um 

conjunto de variáveis tais como distância, tempo de viagem e etc. Para este trabalho a impedância será definida 

apenas pela variável distância, medida em linha reta a partir dos centroides dos setores estudados.  
10 As distâncias, medidas em linha reta entre os centroides de todos os setores delimitados por este trabalho, 

encontram-se expressas na Tabela A no apêndice. 
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médio, onde provavelmente estes jovens estão inclusos. Enquanto que o setor 6 dispõe da 

Escola Estadual Sebastião Gurgel, que atua no ensino do nível médio, buscado pela população 

da faixa etária tratada no setor 1. 

 Dentre as viagens produzidas pelo setor 1 (148 viagens) nenhuma delas foi verificada 

com destino ao setor 3, apesar da pequena distância entre estes setores (554,52 m), não sendo 

justificável pela impedância do deslocamento. Este fato, deve-se basicamente pela falta de 

atrativos no setor 3 e principalmente pela indisponibilidade de escolas, que é o principal 

propósito das viagens realizadas pela parcela da população na faixa etária analisada. Além 

disso, o setor 3 não possui comércios, serviços de uso frequente ou mesmo de outras opções de 

lazer que não seja o Campo de Futebol o Tetezão não sendo este um setor de interesse para 

viagens da população. 

 

• Setor 3 

Dentre as 31 viagens analisadas neste setor, tem-se que aproximadamente 71% delas 

(22 viagens) são feitas com destino ao setor 6, assim como nos demais setores apresentados até 

o momento. Apesar da distância entre estes setores, de aproximadamente 1.382,21 m, este fator 

de impedância não interfere na movimentação da população do setor 3 com destino ao centro 

da cidade (setor 6), diante dos atrativos apresentados. 

A maior parte das viagens com destino ao setor 6, são feitas pela população que 

apresenta uma faixa etária entre 31 e 40 anos (adultos) que compõe a parcela economicamente 

ativa da população. Agregado a este fato, tem-se que o propósito das viagens realizadas em sua 

grande maioria se dá por motivo de trabalho, compras e até mesmo lazer. Visto que o setor 3, 

um setor prioritariamente de uso residencial, não possui oportunidades de emprego para sua 

população, não possui mercados ou supermercados, onde a população possa realizar o 

abastecimento da casa, nem dispõe de uma variabilidade de opções de lazer para seus cidadãos.    

 Dentre as viagens analisadas não verificou-se o desenvolvimento de viagens intra-zona 

(dentro do próprio setor 3), nem mesmo viagens com destino aos setores 4, 5, 7 ou 8. Com 

relação a estes setores pode-se considerar o fator de impedância visto que, o setor 4 dista 

1.079,05 m do setor 3, o 5 dista 1.375,55 m do setor 3, o setor 7 está distante 1.201,7 m do setor 

3 e o setor 8, com a maior distância verificada quando compara-se aos demais setores com o 

setor 3, apresentando 2.402,87 m de distância. Atrelado a isso pode-se destacar que, diante dos 

propósitos de realização de viagens saindo do setor 3, o acesso aos bens, serviços e empregos 

é bem maior no setor 6, do que quando comparado aos demais setores. 
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• Setor 4 

O principal destino buscado pela população do setor 4 é a área do centro da cidade, que 

corresponde ao setor 6, sendo este o setor mais próximo do setor 4, com uma distância (entre 

os centroides) de 996 m. Além do fator distância favorecer o acesso da população do setor 4 ao 

setor 6, tem-se também os fatores e aspectos apresentados pela área do centro da cidade, que 

dispõe de diversos atrativos, como exposto até o momento. 

Das 227 viagens analisadas com origem no setor considerado (setor 4), 44% delas são 

com destino ao setor 6, em que grande parte destas viagens são realizadas pela população com 

uma faixa etária de 24 a 30 anos (adultos), desenvolvida por motivo de trabalho e ou serviços. 

Como citado, a área de maior distribuição, disponibilidade e diversidade de acesso as 

oportunidades de emprego e serviços, de fato é o setor 6, justificando assim a busca da 

população por este setor. 

Em contrapartida o setor menos procurado, pela população da zona referida (setor 4), é 

o setor 3 devido suas particularidades de uso e ocupação do solo, uma vez que a população 

realiza viagens principalmente por motivo de trabalho e ou serviços, que são características não 

apresentadas pelo pela zona 3 (ou setor 3). Outro fator que pode ser considerado, para justificar 

a falta de viagens ao setor 3, é a distância, aqui tratada como a impedância da movimentação 

da população, visto que esses setores apresentam uma distância de 1.079,05 m entre seus 

centroides.  

 

• Setor 5 

Das 199 viagens analisadas dentro deste setor, tem-se que 45% são desenvolvidas com 

destino ao setor 6 (89 viagens). Um fator que favorece este processo é a distância entre os 

setores, onde verifica-se 632,95 m de distância entre os setores apontados (sendo este setor o 

mais próximo do setor 5). Além dos aspectos apresentados pelo setor 6, onde verifica-se a maior 

distribuição, disponibilidade e diversidade de acesso as oportunidades da cidade.  

 A maioria das viagens desenvolvidas com destino ao setor 6, são realizadas pela parcela 

da população com idades entre 15 e 17 anos, ou seja, trata-se de jovens com idade escolar ativa 

inclusos no nível médio de ensino, cujo o propósito das viagens é o estudo. Visto que o setor 5 

apresenta uma escola, a Escola Estadual Professora Maria Silvia de Vasconcelos Câmara, que 

não atua no nível médio (oferecendo vagas escolares para os níveis de ensino infantil e 

fundamental I e II). Por este motivo o setor 6 é atrativo para esta parcela da população visto a 

Escola Estadual Sebastião Gurgel oferece o nível de ensino adequado. 
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 Outro aspecto verificado é a inexistência de viagens desenvolvidas com destino ao setor 

3, este fato, deve-se basicamente a falta de atrativos neste setor, como também pela 

indisponibilidade de escolas, que é o principal propósito das viagens realizadas pela parcela da 

população, na faixa etária analisada (jovens de 15 a 17 anos). Pode-se considerar também a 

impedância do deslocamento do setor 5 para o setor 3, visto que estes encontram-se a 1.375,55 

m de dista. Além disso, o setor 3 não possui comércios, serviços de uso frequente ou mesmo 

uma diversidade de opções de lazer para a população de outras faixas etárias, não sendo este 

um setor de interesse como destino de viagens. 

 

• Setor 6 

Dentro da zona que abrange o centro da cidade, avaliou-se o desenvolvimento de 115 

viagens com origem no setor 6. Apesar de concentrar 42% das viagens realizadas dentro da 

própria zona, ou seja, 48 viagens constatadas intra-zona, este não é o maior percentual de 

viagens verificado no setor 6 (mesmo diante de todas as suas particularidades). O setor mais 

procurado pela população da área do centro da cidade é o setor 9, onde encontra-se a UFERSA, 

apesar de ser o setor mais distante do centro da cidade, com 2.422,56 m entre eles. Este fato 

deve-se principalmente a concentração de alunos da universidade residentes no setor 6. 

Constatou-se que a faixa etária da população que desenvolve a maioria das viagens com 

origem no setor 6, pertencem a parcela de adultos com idades entre 18 e 23 anos, cujo principal 

propósito é estudar. Logo, tem-se justificado o interesse da população, na faixa etária analisada, 

pelo setor 9, que é buscado basicamente devido a disponibilidade do ensino acadêmico (ensino 

superior). 

Não foram constatadas viagens em direção ao setor 5, com origem no centro da cidade, 

apesar da pequena distância entre eles, o que não impõe a impedância como motivo de barreira, 

visto que estes setores têm 632,95 m de distância entre si. O principal motivo é que a cidade só 

dispões de universidades, nos setores 9 e 2, haja visto que o propósito principal das viagens 

originadas em 6, é com destino à universidade, de acordo com a parcela da população inclusa 

na faixa etária analisada. 

 

• Setor 7 

No setor 7, dentre as 125 viagens analisadas, cerca de 54% delas são em direção ao setor 

6 (68 viagens). Este fato deve-se aos aspectos apresentados pelo principal setor de atração das 

viagens, haja visto que o setor 7 não dispõe da diversidade de opções de lazer, trabalho e 
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serviços, tal como a área do centro da cidade. Outro fator que favorece esta movimentação entre 

os setores 6 e 7, é a condição de circunvizinhança, visto que estes setores estão distante 490,17 

m, sendo o setor 6 o mais próximo do setor 7. 

Grande parte das viagens desenvolvidas com destino ao setor 6, são feitas pela 

população com uma faixa etária de 31 a 40 anos (adultos), que representa a parcela 

economicamente ativa realizando viagens para o setor 6 por motivo de trabalho. Haja visto que 

o setor 7 não apresenta tantas oportunidades de emprego para sua população, o destino 

verificado é justificável uma vez que tratar-se de uma área prioritariamente de uso comercial, 

que dispõe de diversas oportunidades de trabalho. 

Em contrapartida, os setores que menos atraíram viagens foram o 3 e o 5. Além se tratar 

de dois setores que não apresentam oportunidades de trabalho, que é o principal motivo de 

movimentação da população do setor 7 (para a faixa etária analisada), estes possuem a 

impedância como motivo de barreira para o deslocamento (setor 3 dista 1.201,7 m do 7, 

enquanto que o setor 5 dista 1.037,68 m do setor 7).  

 

• Setor 8 

De acordo com dados das 82 viagens analisadas com origem neste setor, viu-se que o 

principal destino da população é a região do centro da cidade (setor 6), concentrando 51% das 

viagens (42 viagens), apesar da distância de 1.042,46 m entre estes setores. Isso se deve ao fato 

de que o setor 6 apresenta características atrativas para a população do setor 8, uma vez que o 

setor 6 dispões de quase todas as oportunidades e serviços da cidade, além do fato de que é o 

maior setor de uso comercial, onde as oportunidades de emprego e acesso aos produtos estão 

concentradas. 

Verificou-se que as viagens com destino ao setor 6 são desenvolvidas pela parcela da 

população com idades entre 18 e 23 anos, como também pela parcela da população com idades 

entre 24 e 30 anos. Ou seja, trata-se de uma população adulta, economicamente ativa, cujo o 

principal objetivo das viagens é o acesso as oportunidades de emprego. Fator constatado diante 

da análise dos propósitos das viagens, onde verificou-se que a população, na faixa etária 

referida, desenvolve viagens por motivos de trabalho. Logo, justifica-se a busca da população 

pelo setor 6, haja visto que este dispõe do maior número de oportunidades de emprego. 

Foi constatado ainda que os setores 2 e 3 não atraem viagens do setor 8. O principal 

motivo são as características (de uso residencial) de ambos os setores, que não dispõem do que 

é buscado pela população do setor 8, na faixa etária analisada (oportunidade de emprego). O 



 

 

Thayse Silva Lopes, Página 69 

 

segundo fator, que também influi diretamente nesta ausência de viagens para 2 e 3, é a 

impedância do deslocamento, haja visto que o setor 2 está distante 1.878 m do setor 8, enquanto 

que o setor 3 apresenta uma distância ainda maior, de 2.402,87 m.  

De maneira geral, pode-se dizer que as viagens são atraídas principalmente para o centro 

da cidade (setor 6), diante de seus aspectos de uso e ocupação do solo, disponibilidade, 

diversidade e oportunidades, de serviços, empregos e lazer. Outro aspecto geral observado é 

que as viagens são desenvolvidas principalmente pela população adulta do município (18 a 50 

anos) basicamente por motivo de trabalho, ou até mesmo para se ter acesso aos serviços e 

oportunidades da cidade.  

A distribuição dos setores, com relação a atração de viagens, encontra-se representada 

no Gráfico 6, que em sua estrutura de barras acumuladas evidencia o montante de viagens 

desenvolvidas com destino ao setor 6, que chega a um percentual de 40% (398 viagens) do total 

de viagens analisadas em todos os setores (1.000 viagens analisadas, distribuídas conforme a 

Tabela 7 para cada um dos setores). 

 

Gráfico 6: Distribuição das viagens dentro dos setores de atração (A). 

 

Fonte: Própria do autor.  

 

4.3.1. Período do dia em que as viagens ocorrem 

 

 Todas a viagens analisadas, num total de 1.000 viagens, se distribuem ao longo do dia, 

conforme as necessidades da população. Diante disso, fez-se uma verificação dos períodos do 
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dia, nos quais estas viagens ocorrem, com intuito de verificar os horários onde pode ser 

constatado uma maior movimentação de pessoas, circulando dentro da zona urbana do 

município.  

O Gráfico 7 apresenta a distribuição das viagens conforme o período do dia em que são 

realizadas de acordo com cada um dos setores analisados. 

 

Gráfico 7: Distribuição das viagens de acordo com o período do dia em que são realizadas em cada setor. 

 

Fonte: Própria do autor.  

 

Pode-se verificar que, em todos os setores, o principal período do dia em que ocorrem 

as viagens é no período da manhã, com exceção do setor 2, cujo principal horário do dia em 

que a população desenvolve as viagens é durante a tarde (53% das viagens). Na sequência, o 

período da tarde também é onde pode-se verifica-se boa parte das viagens sendo desenvolvidas. 

Ambos os horários representam os períodos de maior movimentação de pessoas na área urbana 

do município, visto que trata-se dos horários comerciais, onde a parcela da população que 

desenvolve viagens por motivo de trabalho, está saindo de suas casas e indo em direção aos 

setores da cidade onde estão seus empregos. As viagens por motivo de estudo também são 

responsáveis por complementar tais percentuais visto que os horários de funcionamento das 

escolas também decorrem de acordo com o horário comercial habitual, logo, ocorrem viagens 

por motivo de estudo, também nos períodos da manhã e da tarde. 
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Com relação as viagens no período da noite, pode-se verificar que a população do setor 

6 é a que mais desenvolve viagens neste período do dia, com 20% das viagens. Enquanto que 

o setor que a população do setor 4, é a que menos desenvolve viagens noturnas, formando 

apenas 3% das viagens. A parcela das viagens realizadas no período da noite, representa 

principalmente o desenvolvimento de viagens por motivo de lazer, onde a população acessa 

praças, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, churrascarias, quadras de esportes e etc. Além 

disso, esta parcela pequena das viagens noturnas também incluem a movimentação de alunos 

do ensino superior que desenvolvem viagens para as aulas que ocorrem nos turnos da noite. 

 

4.3.2. Meios de transporte 

 

Verificou-se também quais principais os meios de transporte utilizados pela população 

para a realização das viagens de rotina. O Gráfico 8 (a) e (b) mostra a distribuição destas viagens 

desenvolvidas de acordo com modo de transporte utilizado pelos habitantes de cada setor 

delimitado no município. 

 

Gráfico 8: Meios de transportes utilizados para realização das viagens (a)Setores 1, 2, 3 e 4; (b)Setores 5, 6, 7 e 8.  
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Fonte: Própria do autor.  

 

 Dentre as viagens analisadas em cada um dos setores, na maior parte dos casos, pôde-

se observar que o principal modo de transporte utilizado pela população do município é a 

motocicleta, seguido do desenvolvimento de viagens “a pé”, que são os modais que apresentam 

os maiores percentuais verificados, respectivamente. Com exceção do setor do 2, cujo principal 

meio de realização das viagens da população é a pé (41%), sendo este o setor onde mais 

verificam-se viagem através deste modal, apesar dele não ser o setor onde observa-se a menor 

renda média da população (ver Gráfico 4), não tendo este aspecto como justificativa para o 

processo observado.  

 De modo geral, levando-se em consideração a renda média da população dos setores 1, 

2, 3, 5, 7 e 8, tem-se justificado o maior índice de utilização do modal “a pé” quando comparado 

com o baixo índice de utilização do automóvel como meio de transporte, visto que esta 

população encontra-se inserida na classe E. No entanto, para os setores cuja população está 

inserida na classe D (setores 4 e 6), observa-se que o maior uso de automóveis em detrimento 

do uso do modal “a pé” só ocorre no setor 6. Situação que não é refletida para as viagens do 

setor 4 que, assim como os setores 1, 2, 3, 5 e 8, priorizando o uso do modo não motorizado “a 

pé” em vez do uso de automóveis. 

  Observa-se que a renda da população de todos os setores é um fator indicativo para o 

entendimento do maior uso de motocicletas, quando comparado ao uso de automóveis, visto 
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que a aquisição de motocicletas é mais acessível diante da faixa de renda da população que está 

inserida nas classes de renda baixa ou média-baixa. 

 O percentual de utilização de “ônibus, van, táxi, moto-táxi ou bicicleta” é empregado 

pela parcela da população de cada setor, que não possui acesso aos outros meios de transporte 

para a realização de viagens sob maiores distâncias. A porcentagem de utilização de ônibus é 

composta principalmente por alunos do ensino superior, se deslocam-se para o setor 9, visto 

que a UFERSA dispões de um ônibus, por meio do qual a maioria dos alunos da instituição 

acessam a universidade.  

 

4.3.3. Tempo médio de percurso das viagens 

 

Dentre as análises realizadas, foi considerado também o tempo médio gasto para 

desenvolver as viagens de rotina. O Gráfico 9 apresenta os tempos médios que a população leva 

para realizar os percursos durante as principais viagens desenvolvidas. 

 

Gráfico 9: Tempos médios dos percursos para o desenvolvimento das viagens. 

 

Fonte: Própria do autor.  

 

 Observa-se que nos setores 2, 4, 5, 6 e 7 as viagens levam em média de 5 a 10 minutos 

para serem desenvolvidas, ou seja, na grande maioria das viagens analisadas no município, um 

indivíduo leva de 5 a 10 minutos para sair de sua origem e chegar até seu destino. Enquanto 
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que nos setores 1, 3 e 8 as viagens leva em média de 10 a 20 minutos para serem realizadas, 

sendo este intervalo de tem o segundo maior observado em todo o município.  

 Tais indicativos, justificam-se pelas distâncias relativas entre cada um dos setores 

delimitados para este trabalho. Sabendo que a maioria das viagens desenvolvidas ocorrem com 

destino ao setor 6, fez-se a análise comparativa das distâncias verificadas entre o setor 6 e os 

demais setores traçados (ver Tabela A – Apêndice), onde pôde-se concluir que a zona mais 

distante do setor 6, é a área da UFERSA (setor 9), que se encontra a 2.422,56 m de distância do 

setor 6. Enquanto que a zona mais próxima do centro da cidade (setor 6) é o setor 7, com 490,17 

m de distância. Porém como a maioria das viagens realizadas se dá através de motocicletas, 

tem-se que o tempo médio de duração do percurso é relativamente baixo, de acordo com a 

distância a ser percorrida e considerando o meio de transporte utilizado.  

Quando analisado todas as distâncias, a partir dos centroides dos setores, tem-se que a 

maior constatada se dá entre o setor 8 e o setor 9, com 3.250,66 m de distância entre eles. Apesar 

disso, como a maioria das viagens realizam-se por meio de motocicletas, o tempo médio de 

percurso não é tão elevado chegando até cerca de 20 minutos. 

A parcela das viagens registradas com tempo médio de percurso acima de 20 minutos, 

se dá principalmente nas viagens cujo os destinos são “Outros” (apresentado na Tabela 7), ou 

seja, as viagens em que o destino é uma zona rural (do município de Caraúbas ou de qualquer 

outro município) e até mesmo cidades circunvizinhas.      
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5. CONCLUSÃO 

 

Em virtude da falta de planejamento e organização adequada durante o processo de 

desenvolvimento urbano, o município de Caraúbas/RN apresenta uma característica comum 

constatada nas diversas cidades do país. A alta concentração dos serviços e oportunidades das 

cidades na zona central (setor 6), é reflexo do espraiamento da cidade, onde os centros 

englobam quase que todos os benefícios da infraestrutura de uma cidade.  

A crescente dispersão espacial, acaba resultando na instalação de novas moradias nas 

áreas periféricas, cada vez mais distantes das áreas centrais, o que acaba afetando diretamente 

a mobilidade da cidade.  

Apesar das estimativas atuais apontarem para a existência de uma população de mais de 

20.000 habitantes em Caraúbas, não se observa uma preocupação dos gestores quanto as 

questões de desenvolvimento dos planos diretores nem quanto ao desenvolvimento de um 

planejamento da mobilidade da cidade.  

O primeiro passo foi dado, com a obtenção e coleta de uma série de dados e informações 

de todos os subsistemas urbanos relacionados a território; socioeconomia; geração e atração de 

viagens; disponibilidade de serviços, educação, saúde e lazer; uso e ocupação do solo, dentre 

outros fatores.  

Após as discussões apresentadas pode-se concluir que o perfil socioeconômico da 

população do município interfere diretamente nas situações verificadas, como também nas 

condições e fatores observados com relação a caracterização das viagens realizadas no 

município.  

Socioeconomicamente, tem-se uma população distribuída dentro dos setores da cidade 

de forma desigual, com concentrações maiores em algumas zonas específicas (setor 4 e 5) e 

menores em outras (setor 3). A maior parte da população é de adultos com idades entre 18 e 59 

anos, esta característica da pirâmide etária da cidade reflete uma realizada vivenciada em todo 

país, visto que com a redução da taxa de natalidade, a população de crianças reduz cada vez 

mais. Quanto ao gênero, tem-se uma população de pequena maioria feminina, também como 

constatado nos mais diversos municípios brasileiros. 

No que diz respeito ao fator econômico da população da cidade, pôde-se constatar que 

o município apresenta uma população basicamente de classe E, ou baixa renda, sendo um dos 

fatores preponderantes para a realidade da mobilidade do indivíduo constatada em Caraúbas. 

No geral, quanto menor a renda, menor é o número de viagens desenvolvidas pela população, 
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com propósitos de lazer, ou outros. Fato este, constatado quando se verifica que a grande 

maioria das viagens ocorrem por motivo de trabalho dentro do município. 

No que diz respeito a caracterização das viagens desenvolvidas na cidade, pôde-se 

perceber que o principal destino buscado pela população é a área do centro da cidade (setor 6), 

visto que o propósito da população é o acesso aos bens, serviços e oportunidade, incluindo as 

oportunidades de emprego, disponível neste setor. A escolha do modo de transporte é fator 

determinado pela renda média da população, no qual constatou-se um maior desenvolvimento 

das viagens por meio de motocicletas, como também por meio do modal “a pé”, sendo estes 

pontos um reflexo da condição econômica dos indivíduos. Como também depende de fatores 

culturais da população do município. 

Os indicadores apresentados aqui podem servir como base, para a proposição de um 

planejamento da mobilidade junto aos gestores do município. Apresentando os pontos fracos e 

pontos fortes da cidade, as condições de sua população e a configuração da movimentação das 

pessoas, é possível determinante o modelo de estudo para o planejamento da mobilidade, com 

foco nos principais aspectos verificados por este trabalho. 

Outros trabalhos voltados para a temática aborda (também, frutos da aplicação do 

questionário de pesquisa domiciliar) foram desenvolvidos pelos demais membros da equipe do 

projeto de extensão que trata da proposta de planejamento cicloviário para o município de 

Caraúbas/RN tais como: Aplicação do índice de caminhabilidade no bairro centro de 

Caraúbas/RN – Aplicação em 12 ruas principais para a viabilidade de implantação de ciclovias, 

do discente Hudson Diego e o Levantamento da condição espacial para fins da proposta 

cicloviária na cidade de Caraúbas/RN, do discente Wesley Praxedes. 

Além destes tem-se como sugestão para o desenvolvimento de trabalhos futuros: A 

verificação da viabilidade de implantação de linhas de transportes públicos no município; 

Análise da acessibilidade dos deslocamentos “a pé”; e Viabilidade de ampliação das calçadas, 

ou passeios, diante do montante de viagens registradas no modal “a pé”.  
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APÊNDICE 

 

Questionário 

O presente questionário encontra-se dividido em 

seções (I, II e III) as quais constam de perguntas 

básicas e também perguntas específicas. Este 

questionário é proposto pelo grupo de pesquisa que 

estuda a implantação de uma ciclovia integrada na 

cidade de Caraúbas – RN. 

 

I. Caracterização do usuário 

1) Sexo: 

Marcar apenas uma das alternativas. 

(   ) Feminino  (   ) Masculino 

 

2) Idade: 

Marcar apenas uma das alternativas. 

(   ) Abaixo de 15 anos 

(   ) De 15 a 17 anos 

(   ) De 18 a 23 anos 

(   ) De 24 a 30 anos 

(   ) De 31 a 40 anos 

(   ) De 41 a 50 anos 

(   ) De 51 a 60 anos 

(   ) De 61 a 70 anos 

(   ) Acima de 70 anos 

 

3) Renda Familiar: 

Marcar apenas uma das alternativas. 

(   ) Até R$ 954,00 – 1 salário mínimo 

(   ) Até R$ 1.908,00 – 2 salários mínimos 

(   ) Até R$ 2.862,00 – 3 salários mínimos 

(   ) Até R$ 3.816,00 – 4 salários mínimos 

(   ) Até R$ 4.770,00 – 5 salários mínimos 

(   ) Até R$ 5.724,00 – 6 salários mínimos 

(   ) Acima de 5.724,00  

      

4) Nível de escolaridade: 

Marcar apenas uma das alternativas. 

(   ) Não possui 

(   ) Ensino fundamental (cursando) 

(   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino médio (cursando) 

(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino superior (cursando) 

(   ) Ensino superior completo 

(   ) Ensino superior incompleto 

Outros _______________________________ 

 

5) Bairro onde mora: 

Marcar apenas uma das alternativas. 

(   ) Setor 1 - Sebastião Maltez 1 

(   ) Setor 2 - Sebastião Maltez 2 

(   ) Setor 3 - Aeroporto e Haroldo Maia 

(   ) Setor 4 - Leandro Bezerra 2 e Maria  Bandeira 

(   ) Setor 5 - Leandro Bezerra 1 

(   ) Setor 6 - Centro 

(   ) Setor 7 - Nestor Fernandes e Guido Gurgel 

(   ) Setor 8 - Alto da liberdade, Alto São Severino e 

Outros 

(   ) Setor 9 – UFERSA 

(   ) Outra Cidade: Qual?  

_______________________________ 

       

6) Meios de transportes que possui acesso: 

Marcas a quantidade de alternativas que forem 

convenientes de acordo com a posse. 

(   ) Bicicleta 

(   ) Carro 

(   ) Motocicleta 

(   ) Outro: _______________________________ 

(   ) Nenhum desses 

 

II. Caracterização das Viagens 

7) Propósito das viagens realizadas: 

Marcar a alternativa que representa a finalidade da 

viagem de rotina realizada. 

(   ) Compras  

(   ) Estudar  

(   ) Lazer 

(   ) Serviços (Ex.: hospital, banco, central do 

cidadão, etc) 

(   ) Trabalhar 

(   ) Outro: _______________________________ 

(   ) Não faz viagens 

 

8) Origem das viagens realizadas: 

Ponto de partida da principal viagem realizada no 

dia-dia. Caso tenha marcado a alternativa “não faz 

viagens”, do item 8), pular para seção III. 

(   ) Setor 1 - Sebastião Maltez 1 

(   ) Setor 2 - Sebastião Maltez 2 

(   ) Setor 3 - Aeroporto e Haroldo Maia 

(   ) Setor 4 - Leandro Bezerra 2 e Maria   Bandeira 

(   ) Setor 5 - Leandro Bezerra 1 

(   ) Setor 6 - Centro 

(   ) Setor 7 - Nestor Fernandes e Guido Gurgel 

(   ) Setor 8 - Alto da liberdade, Alto São Severino e 

Outros 

(   ) Setor 9 – UFERSA 

Outra Cidade: Qual? _____________________ 

       

9) Destino das viagens realizadas: 

Destino da principal viagem realizada no dia. 

(   ) Setor 1 - Sebastião Maltez 1 

(   ) Setor 2 - Sebastião Maltez 2 

(   ) Setor 3 - Aeroporto e Haroldo Maia 

(   ) Setor 4 - Leandro Bezerra 2 e Maria Bandeira 

(   ) Setor 5 - Leandro Bezerra 1 

(   ) Setor 6 - Centro 

(   ) Setor 7 - Nestor Fernandes e Guido Gurgel 
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(   ) Setor 8 - Alto da liberdade, Alto São Severino e 

Outros 

(   ) Setor 9 - UFERSA 

Outra Cidade: Qual? ________________________ 

 

10) Modo de transporte utilizado para realização da 

principal viagem. 

Meio de transporte que você utiliza para se 

locomover na cidade. Marcar apenas uma das 

alternativas.  

(   ) A pé                               

(   ) Automóvel – carona   

(   ) Automóvel – motorista  

(   ) Bicicleta 

(   ) Motocicleta 

(   ) Moto-táxi    

(   ) Ônibus da UFERSA  

(   ) Ônibus Fretado           

(   ) Táxi 

(   ) Van fretada 

Outro: ____________________________________ 

 

11) Quais outros meios de transporte utilizado. 

Meio de transporte que você utiliza para se 

locomover na cidade. Caso utilize mais de um meio 

de transporte, marcar as alternativas 

correspondentes. 

(   ) A pé                               

(   ) Automóvel – carona   

(   ) Automóvel – motorista  

(   ) Bicicleta 

(   ) Motocicleta 

(   ) Moto-táxi    

(   ) Ônibus da UFERSA  

(   ) Ônibus Fretado           

(   ) Táxi 

(   ) Van fretada 

Outro: ____________________________________ 

 

12) Tempo médio de percurso da viagem de rotina: 

Tempo que o usuário gasta durante a realização da 

viagem de rotina. 

(   ) Até 5 minutos 

(   ) De 5 a 10 minutos 

(   ) De 10 a 20 minutos 

(   ) Acima de 20 minutos 

 

13) Período do dia em que você realiza a principal 

viagem: 

Caso realize a viagem em mais de um período por 

dia, marcar as alternativas que forem convenientes. 

(   ) Manhã 

(   ) Tarde 

(   ) Noite 

 

14) Frequência destas viagens: 

Levando-se em consideração os sete dias da 

semana, marcar a alternativa que represente a 

frequência de realização da viagem de rotina. 

(   ) 1 vez/semana 

(   ) 2 vezes/semana  

(   ) 3 vezes/semana  

(   ) 4 vezes/semana 

(   ) 5 vezes/semana  

(   ) 6 vezes/semana  

(   ) diariamente (seg. à seg.) 
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Tabela A 

 

A Tabela A representa as distâncias (em metros), medidas em linha reta, entre os 

centroides definidos para cada um dos setores deste trabalho.  

 

A P Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 4 Setor 5 Setor 6 Setor 7 Setor 8 Setor 9 

Setor 1 0 397,8 362,93 1089,34 1260 1133,52 867,06 2115,66 1497,94 

Setor 2 397,8 0 554,52 713,59 854,2 846,37 788,13 1878 1894,36 

Setor 3 362,93 554,52 0 1079,05 1375,55 1382,21 1201,7 2402,87 1557,95 

Setor 4 1089,34 713,59 1079,05 0 541,07 996 1253,94 1871,19 2586,16 

Setor 5 1260 854,2 1375,55 541,07 0 632,95 1037,68 1373,29 2732,35 

Setor 6 1133,52 846,37 1382,21 996 632,95 0 490,17 1042,46 2422,56 

Setor 7 867,06 788,13 1201,7 1253,94 1037,68 490,17 0 1317,37 1984,84 

Setor 8 2115,66 1878 2402,87 1871,19 1373,29 1042,46 1317,37 0 3250,66 

Setor 9 1497,94 1894,36 1557,95 2586,16 2732,35 2422,56 1984,84 3250,66 0 

 

✓ Menor distância verificada encontra-se entre os setores 3 e 1, com 362,93 m de 

distância.  

✓ Maior distância verificada encontra-se entre os setores 8 e 9, com 3.250,66 m de 

distância. 

          


