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RESUMO 

 

ANÁLISE DA MOBILIDADE URBANA DE NATAL/RN A PARTIR DO USO DE 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 
 

Na atualidade, a mobilidade urbana se apresenta como um dos principais desafios das grandes e médias cidades 

brasileiras, pois apresenta sinais de insustentabilidade, principalmente em decorrência do incremento no sistema 

de transporte motorizado, especialmente o individual. Diante disso, torna-se evidente que a mobilidade, 

considerada de especial interesse para o desenvolvimento urbano sustentável, vem enfrentando uma crise que se 

reflete em externalidades negativas, sobretudo no que se refere aos congestionamentos, aos acidentes, à poluição 

atmosférica, à exclusão social, entre outros. A complexidade desses problemas exige uma análise integrada 

alicerçada nos princípios da sustentabilidade. Nesse sentido, buscando compreender tal problemática e na 

tentativa de minimizar os diversos impactos dela decorrentes,  Costa (2008) propôs o Índice de Mobilidade 

Urbana Sustentável (IMUS) com o objetivo de oferecer uma metodologia capaz de avaliar aspectos pertinentes à 

mobilidade, incluindo as dimensões social, política, econômica e ambiental. Diante do exposto, elegeu-se como 

principal objetivo deste estudo analisar a mobilidade urbana de Natal/RN na perspectiva da sustentabilidade. 

Como objetivos específicos busca-se analisar a mobilidade urbana de Natal, utilizando como ferramenta o IMUS 

tanto para a cidade como um todo, quanto para cada uma das suas quatros Regiões Administrativas; avaliar as 

condições de acessibilidade urbana em Natal e verificar em que medida o acesso a serviços e equipamentos 

urbanos é facilitado ou dificultado em virtude da localização e do poder aquisitivo da população. Para tanto, fez-

se necessário o uso de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. O índice, que varia de 0,00 a 1,00, revelou 

para Natal o valor Global de 0,510, e no que se refere às suas regiões administrativas demonstrou que há 

diferenças percentuais muito pequenas em relação ao índice global calculado para a cidade.  O desempenho do 

IMUS por região administrativa evidenciou que, embora existam diferenças, os resultados ficaram muito 

próximos, com variações entre 0,494 e 0,537. No que tange particularmente à acessibilidade urbana, verifica-se 

que Natal apresenta-se como uma cidade desigual e, essa iniquidade que não é apenas de renda, se reflete nas 

questões relacionadas à acessibilidade e, consequentemente, à mobilidade urbana. 

 

PALAVRAS-CHAVE: mobilidade urbana, acessibilidade urbana, políticas públicas, sustentabilidade, índice de 

mobilidade urbana sustentável. 

 

ANALYSIS OF URBAN MOBILITY OF NATAL / RN FROM USE OF 

SUSTAINABILITY INDICATORS 
 

 

ABSTRACT 

 

 

In contemporary times, the urban mobility is presented as one of the main challenges of large and medium-sized 

Brazilian cities , it presents signs of unsustainability , above all due to the increase in motorized transport system 

, especially the individual . Thus , it is clear that mobility is considered of special interest for sustainable urban 

development , is facing a crisis that is reflected in negative externalities , particularly with regard to congestion , 

accidents , air pollution , social exclusion , among others. The complexity of these problems requires an 

integrated analysis based on the principles of sustainability . In this sense , trying to understand this problem and 

in the attempt to minimize its impacts, Costa (2008 ) proposed the Index of Sustainable Urban Mobility (I_SUM) 

with the goal of providing a methodology capable  to assess relevant aspects of mobility , including social 

dimensions , political, economic and environmental . Given the above, was elected as the main objective of this 

study is to analyze urban mobility in Natal / RN from the perspective of sustainability . Like specific objectives 

will seek to analyze Natal´s  urban mobility, using the I_SUM like a tool for both the city as a whole and for 

each of its four administrative regions; evaluate Natal’s urban accessibility conditions and verify to what extent 

the access to urban services and equipment is facilitated or hindered because of the location and incomes of the 

population . For this, it was necessary to use bibliographic , documentary and field research . The index , which 

varies from 0.00 to 1.00, revealed  for Natal an Global value of 0,510, and that refers to its administrative 

regions, it was found  that there are very small percentage differences from the overall index calculated for the 

city . The performance of I_SUM  by administrative region showed that although there are differences , the 

results were very similar , varying between 0,494 and 0,537. Particularly in relation to urban accessibility, it 

appears that Natal presents as an unequal city and this inequity , which is not only income is reflected in the 

issues related to accessibility and hence urban mobility. 

 

KEYWORDS: Urban mobility, urban accessibility, public policies, sustainability, index of sustainable urban 

mobility. 
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1 INTRODUÇAO 

 

Na atualidade, entre tantos temas envolvidos na gestão urbana e com sérias 

implicações socioambientais presentes nas cidades de médio e grande porte do Brasil 

reportam-se a questão de mobilidade urbana e seus efeitos sobre a saúde humana e sobre os 

ecossistemas.  A mobilidade urbana tem se destacado por estar relacionada a alguns dos 

problemas que mais afetam a qualidade de vida nos centros urbanos, tendo impactos 

ambientais e socioeconômicos significativos nas cidades.  

Uma referência dessa situação é a cidade do Natal, capital do estado do Rio Grande do 

Norte (RN) que, nas últimas décadas, vem enfrentando problemas relacionados à mobilidade 

urbana decorrentes do intenso crescimento de seu tecido urbano e do número de automóveis 

particulares.  

Até o final do século XIX, a população de Natal cresceu em um ritmo extremamente 

lento. No entanto, a partir da segunda metade século XX, a população se expandiu de modo 

acelerado, sem regras efetivas de controle do uso do solo urbano que garantissem uma 

expansão ordenada (COSTA, 2000).  

Segundo dados do IBGE, entre os censos de 1940 e 1960, o município vivenciou o 

primeiro processo de aceleração do crescimento demográfico, quando a população passou de 

54.836 habitantes para 103.215 habitantes, respectivamente, havendo um crescimento de 88% 

nesse período. Costa (2000) relata que esse crescimento ocorreu a partir da Segunda Guerra 

Mundial, quando Natal foi sede da maior base americana fora dos Estados Unidos, evento que 

gerou investimentos em infraestrutura como hospitais, estradas e trouxe para a cidade um 

número considerável de militares norte-americanos.  

O segundo impulso na expansão demográfica de Natal ocorreu entre 1970 (163.537 

habitantes) e 1980 (416.898 habitantes), o que proporcionou um crescimento em torno de 

155%. Esse aumento, de acordo com Costa (2000), se deveu principalmente a chegada de 

migrantes oriundos do interior do estado, fugindo da seca e da crise das economias 

tradicionais baseadas na agropecuária e na mineração. Nesse contexto, também contribuiu 

para esse processo, as políticas desenvolvidas pela Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), que estimularam a implantação de indústrias em Natal e, 

consequentemente, ampliaram os fluxos migratórios para a cidade. 

Entre 1980 e 2010, apesar da redução nas taxas de crescimento anual em relação aos 

anos anteriores, Natal continua crescendo significativamente, a ponto de, em três décadas, 

quase duplicar sua população. Em 2010, Natal possuía uma população de 803.739 habitantes, 

o que se traduz em um crescimento de 93% em relação à população de 1980. Vale salientar 
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que, nesse período, o crescimento relativo da população foi maior nos municípios da Região 

Metropolitana de Natal, principalmente Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, 

respectivamente, terceiro e quarto maiores municípios do estado do RN. Acrescenta-se que, 

entre os fatores que contribuíram para o crescimento populacional e econômico em Natal, 

conforme Queiroz (2011), destaca-se a consolidação do setor terciário, representado pelo 

comércio, serviços e, principalmente, o desenvolvimento do turismo na cidade. 

É importante destacar que Natal é considerado um município totalmente urbanizado 

desde 2000, conforme dados do Censo Demográfico do IBGE realizado neste ano. Vale 

ressaltar que no Censo anterior, realizado em 1991, ainda, foi registrado 443 habitantes na 

zuna rural. 

Salienta-se que o crescimento urbano, aliado ao crescimento econômico e as 

facilidades de crédito para aquisição do automóvel tem proporcionado a ampliação da frota 

veicular na cidade. Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte 

(DETRAN-RN) (2013) mostram que a frota duplicou em treze anos. Em 2000 existiam 

163.180 veículos cadastrados em Natal e, em dezembro de 2013, notificou-se o registro de 

338.460 veículos, resultando num aumento de 107,4%. 

De acordo com Costa (2003), o aumento do número de pessoas vivendo nas cidades; o 

aumento da  frota veicular somada a necessidade crescente de ampliação da infraestrutura e 

das instalações urbanas; a contínua sobrecarga nos recursos e a geração de insumos, além de 

agravarem os impactos no meio ambiente, têm como consequência principal a deteriorização 

da qualidade de vida nas áreas urbanas. 

Destaca-se que o uso ampliado de transporte individual motorizado tem promovido 

alterações expressivas na operação e gestão do sistema viário, o  que implica na necessidade 

de investimentos em novas vias e reparação de vias antigas, adequando-as ao uso mais 

eficiente dos automóveis e motocicletas, em detrimento dos demais modos de transporte.  

Além disso, acrecenta-se que o aumento de veículos de transporte individual tem 

colaborado para a intensificação dos impactos ambientais nas áreas urbanas, tais como: 

esgotamento de recursos energéticos não renováveis;  redução de áreas verdes, visando 

ampliar os espaços de circulação e estacionamento; altos níveis de ruídos; aumento da 

poluição atmosférica derivada do uso de combustíveis fósseis como fonte energética, bem 

como de outros insumos que contribuem para a poluição do solo e da água devido à geração 

de grande quantidade de resíduos, como pneus, óleos e graxas  (LITMAN,1999; 

MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005).   

Somados a esses problemas, têm-se outros,  de ordem social,  relacionados  às 

condições de deslocamento na cidade, como: baixa oferta de transporte público, aumento dos 
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custos e tempos de viagem, elevados índices de morte e de deficiência física devido aos 

acidentes de trânsito, congestionamentos crônicos, preço oneroso do transporte, dispersão de 

bens e serviços, segregação socioespacial e, consequentemente, aumento das distâncias a 

serem  percorridas (GOMIDE, 2006). 

No que tange a questão da segregação socioespacial, segundo Queiroz (2010), a cidade 

do Natal possui graves problemas ambientais urbanos decorrentes de uma expansão rápida e 

segregada que se intensificou na década de 1970 devido ao crescimento vegetativo de sua 

população, a migração de pessoas oriundas do interior do Rio Grande do Norte e de outros 

estados do Brasil que optaram por morar na cidade. 

De acordo com Costa (2000), a história do parcelamento do espaço urbano de Natal, 

apesar das intervenções e os planos urbanísticos, ocorreu de forma tendenciosa à segregação 

espacial entre as classes de alta e baixa renda. O padrão de infraestrutura implementado 

propiciou uma maior valorização do solo em áreas mais centrais, fazendo com que o 

indivíduo de baixa renda fosse empurrado para a periferia, o qual, sem alternativa, se instalou 

nessas localidades, acentuando a segregação urbana.   

A esse respeito Santos (1996) argumenta que o processo de urbanização das cidades 

brasileiras caracteriza-se pela segregação socioespacial. A população é gradualmente expulsa 

dos centros para as periferias, numa lógica de exclusão social que concentra a oferta de 

serviços públicos e empregos no centro e produz uma distribuição desigual, aumentando a 

demanda por transporte público para atender aos deslocamentos entre grandes distâncias. O 

preço oneroso do transporte faz com que a mobilidade no espaço urbano seja, muitas vezes, 

negada aos que dispõem de renda mais baixa.  

Nesse sentido, Vasconcellos (2001) afirma que nas cidades brasileiras, o direito de 

circular e a forma com que se dá a circulação são altamente condicionados pelas 

circunstâncias socioeconômicas e políticas de seus habitantes. Sendo assim, o espaço de 

circulação é acessado de forma diferenciada, refletindo as disparidades de condições 

socioeconômicas entre as famílias. Enquanto as famílias de renda mais baixa, segregadas 

espacialmente, têm uma mobilidade limitada e consomem menos espaço, ou seja, tem menor 

acessibilidade, as famílias de renda mais alta usam transporte mais rápido, o automóvel, para 

realizar mais viagens e consumir mais espaço. Portanto, é possível afirmar que a mobilidade e 

acessibilidade crescem conforme a renda. 

Pesquisas realizadas na Região Metropolitana de Natal (RMN)  pela Oficina 

Consultores (2008) mostram que quanto maior a renda dos entrevistados, maior é sua 

mobilidade. Na RMN, a mobilidade variou entre a mínima de 1,56 viagens por habitante/dia 

na Classe E até o máximo de 2,56 viagens por habitante/dia na Classe A. Com um índice de 
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motorização
1
 maior, os indivíduos de renda mais alta possuem maior mobilidade, pois 

residem nas áreas mais centrais da cidade, onde a infraestrutura urbana é planejada para 

atender de forma mais eficiente o transporte individual em detrimento dos modos de 

transportes públicos e dos não motorizados.  

No tocante a esse aspecto, Campos (2006) avalia que uma minoria detentora de meios 

individuais de transporte conta com melhores condições de deslocamento nas cidades, 

enquanto a maioria, segregada espacialmente e dependente do transporte coletivo, encontra-se 

limitada em suas condições de mobilidade, diante de um serviço caro e de baixa qualidade. 

Em Natal, verifica-se que as políticas e as gestões públicas, tanto em nível local como 

nacional, tem privilegiado o uso do automóvel, fazendo com que ocorra um processo de 

deterioração das condições de operação do transporte público.  

Em nível local evidencia-se que os projetos de construção e reestruturação de vias na 

cidade, nos últimos anos, têm privilegiado o transporte individual, salvo o projeto de 

reestruturação da Avenida Bernardo Vieira já executado, e os novos projetos de mobilidade 

urbana da Copa 2014, que originalmente priorizam, entre outras, a construção de corredores 

exclusivos para transporte coletivo, ciclovias e calçadas padronizadas. Todavia, os projetos de 

mobilidade urbana para a Copa 2014 sofreram alterações em decorrência das dificuldades de 

desapropriação de imóveis, o que atrasou o início das obras, conforme o prazo estipulado pela 

carta compromisso da Copa do Mundo FIFA 2014. Apenas no final de 2013, os três lotes de 

obras de mobilidade previstos pela prefeitura municipal começaram a ser executados, sendo o 

Lote 01 correspondente a reestruturação das Avenidas Capitão Mor Gouveia e Jerônimo 

Câmara; o Lote 02 referente à construção de viadutos e túneis nas vias próximas ao Estádio 

Arena das Dunas, e o Lote 03 relativo à construção de 50 quilômetros de calçadas 

padronizadas. No entanto, a retirada do trecho de ciclovias no projeto correspondente ao lote 

01, como alternativa para superar o problema de desapropriação de imóveis no entorno das 

vias atingidas, revela que a política de mobilidade urbana praticada em Natal continua 

privilegiando o uso do transporte individual motorizado.   

Essa constatação confirma os argumentos de Gudmundsson e Sorensen (2012) que 

alegam que grande parte dos tomadores de decisão ignoram ou fazem usos limitados, ou 

completamente diferente do que está posto nas políticas públicas que atende a área. 

Outrossim, observa-se que as políticas e ações públicas em nível nacional têm entrado 

em contradição. Em janeiro de 2012 foi instituída a nova Política Nacional de Mobilidade 

Urbana (PNMU) por meio da Lei 1247/2012, que reforça a premissa de uma mobilidade 

                                                           
1
 Esse índice indica o número de veículos para cada 100 habitantes. É obtido dividindo-se a frota de veículos do 

município pela população municipal e multiplicando-se o resultado por 100. (DENATRAN, 2013). Este índice 

pode também ser aplicado, em nível de comparação, em regiões e localidades no munícipio. 
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sustentável, estabelecendo que os novos projetos priorizem os meios de transporte coletivos 

públicos e os não motorizados, ao invés de oferecer vantagens ao veículo individual. Todavia, 

o rápido processo de crescimento urbano e industrial ocorrido no Brasil no último século, 

associado às políticas governamentais de incentivo à indústria automobilística, vêm 

contribuindo cada vez mais  para o aumento da dependência do uso do transporte individual 

motorizado. Ao reduzir o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de automóveis e 

caminhões, incentivando o aumento da frota com a compra de novos veículos, o Governo 

Federal tem agido de forma contraditória com as premissas da referida política. 

Essas decisões mostram o grau de desarticulação e contradição entre as políticas 

governamentais e a gestão do espaço urbano, pois se o objetivo da PNMU é incentivar ações 

mais sustentáveis em relação à mobilidade urbana, as facilidades ao crédito e a apelação ao 

consumo de novos veículos motorizados não estaria contribuindo para um cenário ambiental 

insustentável? 

Diante do exposto, constata-se que o padrão de urbanização e de mobilidade urbana de 

Natal apresenta três graves problemas. Em primeiro, destaca-se a sua insustentabilidade em 

decorrência do processo de expansão da área urbana, sem planejamento adequado, associado 

ao aumento da frota veicular. Em segundo, evidencia-se a promoção de uma baixa qualidade 

de vida para parcelas significativas da população, segregada espacialmente, que diante de 

condições de mobilidade e acessibilidade comprometidas, tem suas oportunidades diminuídas. 

Em terceiro, verifica-se que, se por um lado, as políticas públicas em nível local e nacional 

têm contribuído para o discurso sobre sustentabilidade da mobilidade urbana, por outro,  são 

visíveis as contradições devido a incapacidade ou mesmo falta de vontade da gestão pública 

de fazer cumprir uma proporção importante das determinações legais posta na legislação e nos 

Planos Diretores Municipais. 

Mediante essa realidade, problematizou-se a mobilidade urbana de Natal a partir dos 

seguintes questionamentos: Em que medida a cidade do Natal possui uma mobilidade urbana 

sustentável?  De acordo com as particularidades locais, como se apresenta a mobilidade 

urbana em cada Região Administrativa da cidade? Como se manifesta espacialmente a 

acessibilidade urbana na capital potiguar ? Em que medida a população que reside na cidade 

tem a acessibilidade urbana facilitada ou dificultada devido a localização espacial e/ou ao 

poder aquisitivo?   

Nessa perspectiva, trabalha-se com a hipótese de que o atual modelo de mobilidade 

urbana praticado na cidade do Natal é insustentável.  Acredita-se que os deslocamentos cada 

vez mais longos da população que residem na periferia, as políticas e ações públicas que tem 

privilegiado o uso do automóvel, e a deterioração das condições de operação do transporte 
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público comprometem, de alguma forma, o conforto espacial e ambiental,  bem como a 

sustentabilidade da mobilidade urbana, causando queda na qualidade de vida da população 

que reside e circula na cidade. 

Para dar suporte a elucidação da problemática em foco buscou-se alicerçar o estudo 

em indicadores elaborados por estudiosos que desenvolveram pesquisas com o objetivo de 

alcançar métodos e ferramentas adequados para a avaliação da mobilidade urbana. Tais 

procedimentos têm como base a aplicação de indicadores de sustentabilidade capazes de 

avaliar e monitorar o desempenho de políticas públicas relacionadas a essa área.  

De acordo com Miranda e Silva (2012), o desenvolvimento de um método único de 

avaliação para todas as cidades, como um índice capaz de avaliar e monitorar o desempenho e 

efetividade das políticas públicas tornou-se um desafio para pesquisadores de todo o mundo. 

Nessa lógica, Costa (2008) propôs o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS) 

com o objetivo de oferecer uma metodologia capaz de avaliar quantitativamente aspectos 

pertinentes à mobilidade, incluindo as dimensões social, política, econômica e ambiental. No 

Brasil, a avaliação da mobilidade urbana, com base na aplicação do IMUS, foi realizada até o 

presente momento em oito cidades: São Carlos/SP, Curitiba/PR, Brasília/DF, Uberlândia/MG, 

São Paulo/SP, Belém/PA, Anapólis/GO e Goiânia/GO.  

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é analisar, sob a perspectiva da 

sustentabilidade, a mobilidade urbana de Natal/RN. Para tanto, elegeu-se como objetivos 

específicos: analisar a mobilidade urbana de Natal/RN na perspectiva da sustentabilidade. 

Como objetivos específicos busca-se analisar a mobilidade urbana de Natal, utilizando como 

ferramenta o IMUS tanto para a cidade como um todo, quanto para cada uma das suas 

quatros Regiões Administrativas; e avaliar as condições de acessibilidade urbana em 

decorrência da localização espacial e do poder aquisitivo da população que reside na cidade. 

Para atender os objetivos propostos foram realizados diferentes procedimentos 

metodológicos, como pesquisa bibliográfica para fins de fundamentação teórica acerca do 

tema e historiográfica em relação a cidade do Natal, e pesquisa documental em órgãos 

públicos municipais e privados de Natal, como Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

(SEMOB), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Finanças (SEMPLA),  Sindicato das Empresas de Transportes 

Urbanos de Passageiros do Município do Natal (SETURN) e em sites de instituições em 

nível estadual e federal, como: Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte 

(DETRAN/RN), Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande 

do Norte (IDEMA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Agência Nacional 
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do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) visando construir a base de informações a 

ser aplicada no IMUS.  

Também foi realizado pesquisa de campo como forma de contribuir para análise 

qualitativa do índice. Na ocasião foram realizados resgistros fotográficos
2
 e levantamento da 

velocidade média do transporte coletivo e individual nos horários de maior demanda de fluxo 

nas principais vias de Natal. 

Para a análise da mobilidade urbana na perspectiva da sustentabilidade, o estudo foi 

realizado em quatro fases. A primeira consistiu na verificação e aquisição dos dados 

disponíveis passíveis de serem utilizados no cálculo do IMUS, seguindo, essencialmente, 

dois critérios: disponibilidade e qualidade. Na fase seguinte, as informações foram analisadas 

com o uso de ferramentas computacionais, incluindo programas de planilha eletrônica e 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Na terceira etapa foi utilizada a escala de 

desempenho para normatização dos dados que auxiliou no cálculo do IMUS. Por fim, foi 

realizada a análise e ordenamento dos dados e discutidos os resultados para a cidade do 

Natal.  

Quanto à análise intraurbana da mobilidade de Natal, o índice foi submetido a uma 

avaliação regional, ou seja, o IMUS foi recalculado para cada uma das quatro divisões 

administrativas da cidade. Vale salientar que devido algumas limitações referentes, 

principalmente, à indisponibilidade de dados, apenas 20 dos 87 indicadores foram 

recalculados, respeitando as particularides de cada Região Administrativa. Os demais 

indicadores calculados para Natal, tais como: informação disponível ao cidadão, política de 

mobilidade urbana, transparência e responsabilidade, existência de Plano Diretor, entre 

outros, tiveram os resultados dos scores transferidos para todas as divisões. 

No que se refere à avaliação das condições de acessibilidade urbana em Natal e de que 

forma esta se manifesta espacialmente na cidade, parte-se da análise de alguns dos 

indicadores relacionados à Acessibilidade Urbana propostos no IMUS. Tais indicadores 

referem-se à: Acessibilidade aos Serviços Essenciais (Unidades de Saúde Básica e Escolas); 

Acessibilidade aos Espaços Abertos (Praças, áreas verdes de pequeno e médio porte e 

parques urbanos); e Acessibilidade ao Transporte Público. É importante ressaltar que, além 

de avaliar a acessibilidade urbana na cidade do Natal como um todo, realizou-se também a 

análise por Região Administrativa e seus respectivos bairros, como modo de aferir em quais 

regiões/bairros a acessibilidade urbana da população é facilitada ou dificultada devido à 

localização espacial e/ou o poder aquisitivo.  

                                                           
2
 Os registros fotográficos encontram-se no apêndice II deste trabalho. 
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Desse modo, em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo 

Programa, esta Dissertação se encontra composta por esta Introdução geral, seguida pela 

Fundamentação Teórica, pela Caracterização geral da Área de estudo, pela Metodologia geral 

empregada para o conjunto da obra (dissertação) e por dois capítulos que correspondem a 

artigos científicos que foram submetidos à publicação. O Cap. 1, intitulado de “Espaço, 

iniquidade e transporte público: avaliação da acessibilidade urbana na cidade de Natal/RN 

por meio de indicadores de sustentabilidade” está submetido ao periódico Sociedade & 

Natureza e, portanto, está formatado conforme este periódico (Normas no site do referido 

periódico http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/about/submissions#onlineSub 

missions); O Cap. 2, intitulado “Análise da mobilidade urbana de Natal/RN à luz da 

sustentabilidade: aplicação do IMUS como ferramenta para subsidiar políticas públicas” foi 

submetido ao periódico Mercator e, portanto, está formatado conforme este periódico 

(Normas no site http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/about/submissions#online 

Submissions).  

 

1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta etapa é feita uma breve discussões das principais teorias que permeiam este 

trabalho. Tais discussões são conduzidas entorno das definições de urbanização e 

planejamento urbano, perpassando pela qualidade de vida, sustentabilidade, políticas públicas, 

mobilidade e acessibilidade urbanas, indicadores de sustentabilidade, Índice de Mobilidade 

Urbana Sustentável e, por fim, tem-se o levantamento dos principais aspectos históricos 

relacionados a infraestrutura viária de Natal.  

 

1.1.1 Urbanização e planejamento urbano 

 

A abordagem sobre urbanização remete ao entendimento do que significa  espaço 

urbano. Corrêa (2000) define o espaço urbano como fragmentado, articulado, reflexo e 

condicionante social, cheio de  símbolos e campo de lutas, podendo ser considerado  um 

produto social resultado de ações acumuladas através do tempo. O espaço  urbano, em um 

primeiro momento de sua apreensão,  constitui-se no conjunto de diferentes usos da terra 

justapostos entre si. Tais usos definem áreas, como o centro da cidade, local de concentração 

de atividades comerciais, de serviços e de gestão; áreas industriais; áreas residenciais distintas 

em termos de forma e conteúdo social; áreas de lazer, e, entre outras, aquelas reservadas para 

futura expansão. Este complexo conjunto de usos  da terra é, na realidade, a organização 
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espacial da cidade ou, simplesmente, o espaço urbano, cujo crescimento é marcado pelo 

processo de urbanização. 

 Segundo Limonad (1999), a urbanização é passível de ser compreendida como parte 

do processo geral de estruturação da sociedade e do território. Um processo onde as 

desigualdades sociais e espaciais conjugadas à mobilidade espacial e setorial do trabalho 

contribuem para alterar o território. Este processo, que cria fixos e fluxos, tem uma resultante 

espacial em duas escalas: a cidade, na escala dos lugares; e a rede urbana, enquanto a 

manifestação espacial da cooperação entre lugares, na escala territorial.  

Santos (1989) argumenta que no processo de urbanização a Revolução Tecnológica 

configurada pelo desenvolvimento do meio técnico-científico-informacional tem um papel  

importante na intensificação e remodelação da cidade, promovendo a internacionalização dos 

mercados e meios de comunicação e mudanças nos modos de habitar, consumir, trabalhar, 

pensar e agir, repercutindo também sobre a rede urbana, meio através do qual produção, 

circulação e consumo se efetivam (SANTOS, 1989).  

O processo de urbanização pode ser entendido ainda a  partir da reestruturação das 

relações entre o campo e a cidade e efetivado através do crescimento da população urbana em 

percentuais superiores ao da população rural em decorrência da migração rural-urbana. 

Em termos de Brasil, o processo de urbanização é considerado um fenômeno recente.  

De acordo com Santos (2005),  entre 1940  e 1980, dá-se uma verdadeira inversão quanto ao 

lugar de residência  da população brasileira, tendo em vista que a taxa de urbanização era de 

26,35%, passando para 68, 86%, respectivamente. Em 2010, esse índice atingiu 84%. 

A urbanização,  intensificada a partir da segunda metade do século XX, em 

decorrência do processo de industrialização aliado a intensa migração da população rural para 

as áreas urbanas, promoveram um crescimento rápido e sem planejamento adequado das 

cidades brasileiras,  resultando numa série de problemas de caratér social e ambiental.  

No Brasil, o crescimento urbano e a meta de alcançar taxas de crescimento econômico 

capazes de projetar o país no cenário mundial tem demandado cada vez mais a exploração de 

recursos renováveis e não renováveis e, consequentemente, aumentado a geração de resíduos 

sólidos, efluentes sanitários e químicos e poluentes atmosféricos, comprometendo a qualidade 

dos recursos que ainda restam, bem como a qualidade de vida da população. Esse panorama, 

tem revelado a complexidade da questão urbana, fazendo com que as cidades apresentem-se 

como palco de inúmeros contrastes, colocando em cheque a sustentabilidade urbana. 

Segundo  Rosseto et al. (2004), embora as cidades sejam, inegavelmente, o centro do 

progresso e do desenvolvimento em todas as áreas, possibilitando a proximidade às 

oportunidades de geração de renda, o acesso à cultura, ao lazer, aos serviços e à vida social 
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diversificada, também possuem inúmeros problemas. A grande concentração de massas 

edificadas e as altas densidades causam sérios impactos na estabilidade do meio ambiente, 

produzem espaços desqualificados e insalubres, propiciam exclusão e marginalidade e 

impõem um ritmo de vida, à maioria dos seus ocupantes, incompatível com os conceitos de 

qualidade de vida e sustentabilidade urbana. 

De acordo com Santos (2005) é no período contemporâneo que a urbanização tem 

ocorrido cada vez mais atrelada à expansão das áreas urbanas pobres, devido tal fenômeno ter 

ocorrido rapidamente, sem planejamento e capital, pois quando se tinha o capital à rapidez do 

fenômeno não permitiu pensar a cidade. Isso ocorreu com a formação das metrópoles, 

estendendo-se, em menor escala, as cidades médias. 

Azevedo e Andrade (1982) afirmam que, na década de 1950, a expansão urbana foi 

marcada por grande desigualdade, visto que  a classe média crescia e tinha acesso a 

financiamentos de apartamentos e a bens duráveis, ao passo que à população de baixa renda 

restava as favelas e os loteamentos ilegais na periferia, o que fortaleceu o processo de 

segregação socioespacial. 

De acordo com Villaça (2001, p.142), segregação socioespacial “é um processo 

segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais 

em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole.” Para o autor, a segregação 

de uma classe específica não impede o crescimento de outra classe social no mesmo espaço. 

Entretanto, em uma área segregada haverá sempre a predominância de uma determinada 

classe social.  

Reschilian (2005) defende que, no Brasil, o binômio industrialização-urbanização 

sustentou um processo de modernização que excluiu a questão da terra. Os mecanismos de 

apropriação e ocupação do território e de concentração de renda foram e são determinantes da 

periferização das áreas metropolitanas e de cidades médias, cujo resultado tem sido a 

degradação ambiental, o aumento da desigualdade social e da violência, caracterizando o 

crescente processo de segregação espacial. 

Em se tratando da mobilidade urbana, tem-se constado que o padrão usual da 

urbanização brasileira não tem contribuído de forma positiva para a estruturação desta. 

Comandadas pelo mercado imobiliário, as cidades cresceram horizontalmente, seguindo um 

modelo de contínua expansão periférica. Aproveitando-se dessa expansão aliada à 

necessidade crescente de transporte e do crescimento econômico, o mercado automobilístico 

tem contribuído para a ampliação da frota veicular no país, implicando em externalidades 

negativas.  
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Vale salientar que diante do crescimento urbano, a mobilidade urbana se faz 

necessária para a reprodução do espaço e, consequentemente, para o desenvolvimento 

econômico e social. Por outro lado, ela também é um produto desse desenvolvimento, pois à 

medida que a cidade vai se expandindo, exige a construção de novas ruas e avenidas que se 

conectem aos novos bairros e cidades, bem como exige uma maior oferta de transportes 

públicos e aquisição de veículos particulares para o deslocamento nessas áreas. 

Nesse sentido, o Ministério das Cidades (2007) afirma que a mobilidade urbana é ao 

mesmo tempo causa e consequência do desenvolvimento socioeconômico, da expansão 

urbana e da distribuição espacial das atividades. O deslocamento de pessoas e mercadorias 

influencia fortemente os aspectos sociais e econômicos no meio urbano, sendo maior ou 

menor a necessidade de deslocamentos definida pela localização das atividades em 

determinadas áreas.  

A grande dificuldade de incorporar a ideia de mobilidade ao planejamento urbano e 

regional contribuiu, ao longo dos anos, para a produção de cidades cada vez mais excludentes 

e insustentáveis do ponto de vista ambiental e econômico. Esta dificuldade se deve talvez ao 

fato de que a infraestrutura viária seja fator determinante do planejamento físico e territorial, 

sendo grandes os investimentos públicos destinados a ela para atender a pressão exercida pelo 

crescimento vertiginoso da frota de veículos privados (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007). 

Diante desses e de outros problemas vivenciados nas cidades brasileiras, Silva e Werle 

(2007) argumentam que o planejamento urbano necessário, como forma de premeditação do 

processo desenvolvimentista e suas possíveis consequências, não ocorreu em tempo hábil por 

parte do poder público. O que se verifica é uma realidade bastante drástica de exclusão e 

segregação socioespacial e de degradação ambiental nas cidades brasileiras.  

A crise do planejamento urbano vem sendo discutida desde a segunda metade do 

século XX. O seu conceito remete ao ato criar planos de atuação com projeções futuras, 

pensando na produção, estruturação e apropriação do espaço urbano, bem como na 

minimização dos potenciais problemas socioambientais que possam ocorrer com o passar do 

tempo. 

Para Souza e Rodrigues (2004, p. 15-16), 

 

O Planejamento urbano,  como qualquer tipo de planejamento, é uma 

atividade que remete sempre para o futuro. É uma forma que os homens têm 

de tentar prever a evolução de um fenômeno ou de um processo, e, a partir 

deste conhecimento, procurar se precaver contra problemas e dificuldades, 

ou ainda aproveitar melhor possíveis benefícios. 
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De acordo com Souza (2010) é importante distinguir planejamento e gestão. Para o 

autor  o planejamento é a preparação para a gestão futura, ao passo que a gestão refere-se ao 

presente, ou seja, tem haver com o ato de administrar uma situação com recursos disponíveis, 

tendo em vista necessidades imediatas.  Rezende e Castor (2005) declaram que o conceito de 

gestão está associado a ótica da administração, ou seja, ao conjunto de recursos decisórios e a 

aplicação das atividades destinado ao ato de gerir. 

Villaça  (1999, p. 191)  afirma que o planejamento urbano no Brasil por  estar  

atrelado  aos  interesses  da  classe dominante é “apenas discurso, o planejamento é uma 

fachada  ideológica,  não  legitimando  ação  concreta  do  Estado,  mas,  ao  contrário, 

procurando ocultá-la”. O autor ressalta que só podem  ser  consideradas  da  esfera  do 

planejamento  urbano,  as  ações  do  Estado  sobre  a cidade  que  tenham sido  objeto  de  

algum  plano. 

Segundo Villaça (1995), o que se pode chamar de planejamento urbano no Brasil tem 

dois componentes fundamentais independentes um do outro. Um é o zoneamento e o outro é o 

Plano Diretor, sendo que este último está em crise há muitas décadas. No país, o abismo  que 

separa o discurso sobre o Plano Diretor e sua prática é tão imenso, que não é possível, a 

qualquer pessoa minimamente interessada na questão, permanecer indiferente a ele. 

No tocante a isso, salienta-se que não é por falta de planos e leis que as cidades 

brasileiras passam por problemas, pois a legislação exigem a elaboração de Planos nos 

diversos aspectos que afetam o meio urbano. Maricato (2001) argumenta que o Brasil tem 

planos e leis suficientes para resolver seus problemas urbanos. Para a autora está tudo 

definido na Lei de Zoneamento, da década de 1950, na Constituição Federal de 1988 e no 

Estatuto da Cidade, criado em 2001 para organizar o aparato jurídico referente ao espaço 

urbano. O que ocorre é que muito do que está posto nesses planos e leis é ignorado pelos 

gestores e urbanistas.  

Apesar da crise que envolve o planejamento urbano, acredita-se que os planos e leis 

são imprescindíveis à promoção do desenvolvimento socioespacial nas áreas urbanas. Para 

tanto, é necessária uma forma de organização social, política e econômica mais apropriada, 

que vincule planejamento e gestão, tornando-os menos contraditórios. Embora, no escopo das 

políticas de planejamento urbano local já ofereçam, para uma qualidade de vida urbana mais 

elevada, respostas que parecem ser adequadas às necessidades sociais, econômicas e 

ambientais da população, precisam ser realmente efetivadas em sua essência e não apenas 

ficarem no discurso.  

Ainda que se tenha conhecimento de que o planejamento urbano e a gestão urbana 

sejam carregados de interesses e de ideologias dominantes, estes têm muito a contribuir para 
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melhoria da qualidade de vida dos citadinos, superando ou mesmo freando as distorções e 

contradições presentes nas relações sociais, materializadas na iniquidade social e na 

degradação ambiental. 

No que tange ao planejamento voltado para a mobilidade urbana, este, atualmente, 

obteve um grande avanço, por meio da nova Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(PNMU). Esta Política, baseada nos princípios de sustentabilidade, apresenta uma visão 

sistêmica sobre todo o deslocamento de pessoas e de bens, envolvendo todos os modos de 

transporte e todos os elementos que produzem as necessidades de movimentação nas cidades 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007). Todavia, é importante ressaltar que embora tenha 

havido a compreensão da necessidade de reorientação da política oficial de governo nesta 

área, em termos de gestão há um longo trajeto a ser percorrido para se alcançar uma 

mobilidade urbana mais sustentável.  

 

1.1.2 Qualidade de vida e sustentabilidade 

 

A temática qualidade de vida vem assumindo importância no âmbito das discussões 

que envolvem a cidade, destacando-se os objetivos a serem alcançados ou preservados por 

políticas públicas.  No Brasil, a preocupação com a qualidade de vida avultou no debate 

político e científico, em especial a partir da segunda metade do século XX, devido ao rápido e 

desordenado crescimento das cidades. 

 Para Pelicione (1998), a qualidade de vida, principalmente, a partir da década de 

1970, tem se tornado uma referência nas discussões do planejamento e do desenvolvimento 

dos padrões de intervenção do Estado, essencialmente, em nível local. 

De acordo com Minayo, Hartz e Buss (2000), qualidade de vida é uma noção 

eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida 

pessoal e ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma 

síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera seu padrão de 

conforto e bem-estar. O termo abrange muitos significados, que refletem conhecimentos, 

experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, 

espaços e histórias diferentes, sendo, portanto uma construção social com a marca da 

relatividade cultural.  

Coimbra (1985), por sua vez, define qualidade de vida como o grau de satisfação 

atingido pelos indivíduos ou pela população, no que diz respeito ao suprimento de 

necessidades consideradas fundamentais. É a somatória dos fatores decorrentes da interação 
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sociedade e ambiente no que tange às suas necessidades biológicas, psíquicas e sociais 

inerentes ou adquiridas.  

Pelo exposto, compreende-se que o termo qualidade de vida abrange um amplo 

aspecto de variáveis que inclui inevitavelmente o bem-estar social. Este perpapassa, entre 

outros, o acesso aos serviços e bens oriundos do desenvolvimento socioeconômico com 

equidade; a serviços de sáude e de educação com qualidade, e a uma ambiente equilibrado, 

com menor degração ambiental possível. 

 Nesse sentido, considera-se que há uma relação direta entre as concepções de 

qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Segundo Batista e Alburquerque (2007),  

não há como pensar desenvolvimento sustentável sem considerar o termo qualidade de vida. 

Os princípios de desenvolvimento sustentável transcorrem obrigatoriamente pela manutenção 

de condições ideais de vida para os povos de todas as nações. Qualidade de vida é, portanto, a 

meta principal de todas as ações que buscam conciliar os novos rumos do desenvolvimento 

com a proteção ambiental. 

O  modelo  de  desenvolvimento  que  vem  se  reproduzindo ao longo dos últimos 

séculos, com  fortes características  da  economia capitalista competitiva  e perversa, tem 

gerado uma série de impactos socioambientais negativos. Ao se pensar em qualidade de vida 

no  espaço  urbano  se  vislumbram  demandas  e  reflexos  dos  problemas relativos  às  

questões socioambientais. Desse modo, em meio a tantos reflexos e debates, surge na segunda 

metade do século XX, o conceito de  desenvolvimento sustentável como uma resposta a crise 

social e ambiental que afetava o mundo na época.  

Sendo Assim, dessa perspectiva emerge a discussão sobre desenvolvimento urbano 

sustentável que, de acordo com Nobre (2004, p. 2),  “tem sua origem na reformulação das 

teorias urbanísticas que começou a ocorrer a partir da década de 1960”. 

Nesse contexto, a teoria da economia ambiental neo-clássica, a formação de 

organizações internacionais e de conferências e a elaboração de relatórios e documentos 

tornaram explicita a preocupação com questões relacionadas ao meio ambiente em nível 

internacional. 

Segundo Debali (2009), em 1965, Kenneth Boulding publicou “Earth as a Spaceship”, 

um dos textos pioneiros no tratamento do tema ambiental e do ecologismo. O autor alertou 

sobre a atual postura do homem, destacando que, ao longo do milênio, o mundo era 

considerado vasto e ilimitado e, devido à velocidade da exploração dos recursos e dos avanços 

tecnológicos, reduziu-se e tornou-se fechado e limitado. 

Outra referência importante, conforme Degrandi (2009), é a obra de Nicholas 

Georgescu Roegen, intitulada The entropy law and the economic process, de 1971, na qual 
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comprova a tese da “irreversibilidade e de limites na teoria econômica, que decorre da 

segunda lei da termodinâmica (lei da entropia)”. Essa teoria alerta para a possibilidade de 

finitude dos recursos naturais.  

Ressalta-se, ainda, o relatório do Clube de Roma, de 1972, denominado Limites do 

Crescimento, que põe em xeque o crescimento econômico ao correlacioná-lo diretamente à 

degradação ambiental denunciada naquela ocasião. 

As preocupações da comunidade internacional com os limites do desenvolvimento em 

escala planetária remontam a década de 1960, quando se iniciaram as discussões mais 

acirradas sobre o risco de degradação total do ambiente. Estas discussões ganharam 

repercussão, o que levou a Organização das Nações Unidas (ONU) a promover, em 1972, 

uma Conferência sobre Meio Ambiente em Estocolmo.  

Nessa Conferência o termo desenvolvimento sustentável foi debatido com a finalidade 

de dar uma resposta à necessidade de harmonizar os processos ambientais com os 

socioeconômicos, maximizando a produção dos ecossistemas para favorecer as necessidades 

humanas presentes e futuras. Uma virtude dessa abordagem é que, além da incorporação 

definitiva dos aspectos ecológicos no plano teórico, enfatiza a necessidade de inverter a 

tendência autodestrutiva dos processos de desenvolvimento no seu abuso contra a natureza 

(JACOBI, 2003). 

Todavia, o marco na conceituação do desenvolvimento sustentável foi a divulgação do 

Relatório Brundtland, também conhecido como “Nosso futuro comum”, pela Comissão 

Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, no ano de 1987 (VEIGA, 2006; FERREIRA, 

1998). O citado relatório define desenvolvimento sustentável como “aquele que atende às 

necessidades da geração atual sem pôr em risco a capacidade das gerações futuras de atender 

às suas próprias necessidades.” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1991, p.46). 

Em 1992, o termo ganhou mais evidência com a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), realizada no Rio de Janeiro. Neste evento foi 

aprovada a Agenda 21, documento que estabelece um pacto pela mudança do padrão de 

desenvolvimento global para o século XXI, na forma de compromissos que expressam o 

desejo de mudança das nações do atual modelo de civilização para outro em que predomine o 

equilíbrio ambiental e a justiça social (EPIPHÂNIO; ARAÚJO, 2008). 

Seguindo a mesma lógica de discussão, em 2012, foi realizada no Rio de Janeiro a 

Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), que resultou 

na formulação do documento “O Futuro que Queremos”.   
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A análise histórica acerca dos eventos que firmaram o termo desenvolvimento 

sustentável como novo paradigma
3
, permite evidenciar algumas de suas fragilidades, as quais 

aprofundam as críticas e os questionamentos que lhes são dirigidos, constituindo-se como 

objeto de debates e controvérsias. Para muitos, este é considerado um paradigma do progresso 

material e legitima a degradação ambiental. Nesse quadro, questiona-se em que medida o 

desenvolvimento pode realmente ser sustentável?  Será que, na atual conjuntura econômica e 

social, o desenvolvimento sustentável é possível?  

Segundo Sachs (2008), o conceito de desenvolvimento vem sendo (re)inventado de  

acordo com contextos e interesses diversos, sendo comum o enfoque diferenciado em uma de 

suas dimensões (econômica) em detrimento de outras (social, ambiental etc.).  Sendo assim, o 

termo desenvolvimento  sustentável apresenta concepções variadas, abrangendo expectativas 

e ilusões. Por esse motivo, muitas vezes seu significado pode não ser o mesmo para os 

diferentes países, grupos sociais ou pessoas.  

Diante disso, tem-se buscado (re) pensar e renovar o conceito de desenvolvimento 

sustentável. Embora desenvolvimento tenha conotação diferente de crescimento, o termo 

desenvolvimento ficou durante muito  tempo  associado  ao  crescimento  econômico, 

permanecendo em segundo plano as dimensões  social,  cultural, política  e  ambiental.  

Nesse ínterim, o termo sustentabilidade surge como uma redefinição mais adequada do 

termo na tentativa de superar o modelo de desenvolvimento que continua a atender 

deliberadamente aos aspectos econômicos sem, no entanto, garantir  um espaço 

ambientalmente saudável, tanto para a presente quanto para as futuras gerações. 

Buarque (2004),  descreve o termo sustentabilidade como um novo modelo de 

desenvolvimento que pode ser capaz de aumentar as potencialidades das pessoas por meio de 

melhores condições de educação, saúde, habitação, meio ambiente e alimentação, 

assegurando que os frutos do desenvolvimento econômico sejam traduzidos em melhoria da 

qualidade de vida e que permita que as pessoas tornem-se parte ativa no processo, 

participando das decisões que influenciam suas vidas. 

Para facilitar a compreensão do conceito de sustentabilidade, Sachs (1993) a divide  

em cinco dimensões: 

                                                           
3
Os novos paradigmas são caminhos alternativos diferentes daqueles que estão em vigência na sociedade 

moderna. Da mesma forma que eles foram importantes ao longo da história da humanidade para transformar as 

situações antigas, eles são agora necessários para superar os velhos paradigmas, neste período em que a 

humanidade perpassa por mais conflitos do que propriamente soluções. O novo paradigma requer uma nova 

forma de pensar, dentro de uma visão sistêmica que passa a envolver as variáveis econômicas, sociais e 

ambientais de forma equilibrada com todas as demais dimensões do desenvolvimento sustentável (BRAUN, 

2008). 
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- Sustentabilidade social: tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida da população. A 

meta é construir uma civilização com maior equidade na distribuição de renda e de bens, de 

modo a reduzir o abismo entre os padrões de vida dos ricos e dos pobres. Para o caso de 

países com problemas de desigualdade e inclusão social, implica a adoção de políticas 

distributivas e a universalização de atendimento a questões como saúde, educação, habitação 

e seguridade social; 

- Sustentabilidade ecológica: refere-se à ampliação da capacidade do planeta pela utilização 

do potencial encontrado nos diversos ecossistemas, mantendo a sua deterioração em níveis 

mínimos. Deve-se reduzir o uso de combustíveis fósseis, diminuir a emissão de gases 

poluentes, adotar política de conservação de energia, substituir  os recursos não-renováveis 

por recursos renováveis, reduzir o volume de resíduos  e de poluição por meio de conservação 

e reciclagem;  autolimitação do consumo material e utilização de tecnologias  limpas;  

- Sustentabilidade econômica: visa uma gestão eficiente dos recursos em geral e caracteriza-

se pela regularidade de fluxos do investimento público e privado. Implica a avaliação da 

eficiência por processos macro sociais; 

- Sustentabilidade geográfica: busca de equilíbrio na configuração rural-urbana e melhor  

distribuição  territorial  dos  assentamentos  humanos  e  atividades  econômicas;  melhorias  

no  ambiente  urbano;  superação  das  disparidades  inter-regionais  e  elaboração  de  

estratégias ambientalmente  seguras  para  áreas  ecologicamente  frágeis  a  fim  de  garantir  

a  conservação  da  biodiversidade  e  do  ecodesenvolvimento. 

- Sustentabilidade  cultural: garante o respeito  à  cultura  de  cada  local,  promovendo 

continuidade  e equilíbrio  entre  a  tradição  e  a  inovação. 

De acordo com o exposto, percebe-se que a qualidade de vida no espaço urbano é um 

grande desafio da sociedade contemporânea e que um planejamento urbano que leve em 

consideração as dimensões que envolvem a sustentabilidade é imprescindível. Está claro que 

o atual  modelo  de  desenvolvimento,  que  visa  apenas o crescimento econômico,  não 

necessariamente  proporciona  uma  melhoria  no  bem-estar  social e, consequentemente, na 

qualidade de vida, e muito menos é compatível  com  as  dimensões  da sustentabilidade 

descritas por Sachs (1993).  

É fato que os princípios da sustentabilidade encontram-se cada vez mais presentes no 

cenário das políticas públicas, seja na zona urbana, seja na zona rural.  Seus princípios vêm 

sendo incorporados, gradativamente, às políticas de planejamento do Brasil.  

A preocupação com a sustentabilidade tem incentivado o estudo e a implantação de 

estratégias em diversos setores. Em relação aos transportes e infraestrutura, esta questão pode 

ser vista por meio da busca pela mobilidade urbana sustentável. Todavia, embora as leis e os 
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planos que repercutem sobre a normatização do urbano já apresentem dispositivos que estão 

em sintonia com os princípios da sustentabilidade, estes se tornam opacos no âmbito da 

gestão do espaço, especialmente, no que concerne a democratização  do processo decisório.  

Para se atingir efetivamente as premissas da sustentabilidade é necessário que haja um 

amadurecimento  das  instituições  públicas e privadas e da sociedade na tentativa de colocar 

em prática ações voltadas para este fim. Do contrário, conforme alerta Villaça (1995), haverá 

sempre um abismo que separa o discurso da teoria, posta na legislação e nos planos da práxis 

social. 

 

1.1.3 Políticas públicas e sustentabilidade 

 

Apesar das discussões sobre políticas públicas serem variadas,  ainda, não se chegou a 

um consenso a respeito de sua definição, existindo na literatura vários conceitos. Não 

obstante, tem-se observado nas diversas definições que tanto a interferência quanto as 

omissões realizadas pelo Estado em uma determinada sociedade e período histórico, podem 

ser consideradas políticas públicas. 

Teixeira (2002) define políticas públicas como sendo diretrizes norteadoras de ação do 

poder público que se configuram em regras e procedimentos para as relações entre poder 

público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São políticas 

explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 

financiamentos), orientadoras de ações que normalmente envolvem aplicações de recursos 

públicos. As políticas públicas tratam de recursos públicos diretamente ou através de renúncia 

fiscal (isenções) ou regulação de relações que envolvem interesses públicos, respondendo a 

demandas, principalmente dos setores marginalizados da sociedade, considerados  

vulneráveis. Além disso, devem ser consideradas também as “não-ações”, as omissões, como 

formas de manifestação de políticas, pois representam opções e orientações dos que ocupam 

cargos. 

Azevedo (2003), de uma forma sintética e similar ao entendimento de Teixeira (2002), 

conceitua políticas públicas como tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com todos os 

impactos de suas ações e omissões. 

As políticas públicas tem em vista responder a demandas, dos diversos setores da 

sociedade, considerados como vulneráveis. Essas demandas são interpretadas por aqueles que 

ocupam o poder, mas influenciadas por uma agenda definida pela sociedade civil através da 

pressão e mobilização.  As políticas públicas se configuram como um processo dinâmico, com 

negociações, pressões, mobilizações, alianças ou coalizões de interesses. Compreendem a 
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formação de uma agenda que pode refletir ou não os interesses dos setores majoritários da 

população, a depender do grau de mobilização da sociedade civil para se fazer ouvir e do grau 

de institucionalização de mecanismos que viabilizem sua participação (TEIXEIRA, 2002). 

As políticas públicas se dividem em modalidades, conforme o tipo de atuação do 

Governo.  Segundo Teixeira (2002) e Azevedo (2003), essas modalidades  podem ser: 

estrutural, quando interferem em questões como renda, emprego, entre outros; conjuntural ou 

emergencial, cujo objetivo é amortecer uma situação imediata; universais ou fragmentadas, 

quando se destinam a todos os cidadãos ou determinados grupos, respectivamente;  

segmentais, quando se voltam para uma fração da população, caracterizada por um fator 

determinado (idade, sexo, etc.); distributivas, quando tendem a distribuir benefícios 

individuais; redistributivas, quando visam redistribuir recursos entre os grupos sociais; e 

regulatórias, quando tem a finalidade de definir regras e procedimentos que regulem 

comportamentos dos atores para atender interesses gerais da sociedade. 

No âmbito das políticas públicas, nos últimos anos, a questão ambiental, e, 

consequentemente, a sustentabilidade socioambiental, têm adquirido considerável destaque. 

Segundo Cunha e Coelho (2003), desde 1930, nas diversas fases e faces da política ambiental, 

novas posturas vem sendo assumidas a partir de políticas estruturais e regulatórias. 

No Brasil, a problemática ambiental foi gradativamente ganhando importância, 

chegando, de acordo com Ferreira (1998), a constar como ponto de pauta fundamental na 

agenda política oficial, como ocorreu na Rio-92, que teve entre seus resultados, a formulação 

da Agenda 21. Scantimburgo (2011) relata  que, desde então, a Agenda 21 tem se destacado 

como um dos grandes instrumentos de formulação de políticas públicas baseadas na ideia de 

decisões e participações democráticas, voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável 

no mundo e nas esferas dos poderes nacionais. 

Ferreira (1998), argumenta que a busca da sustentabilidade por meio de alternativas 

políticas que conciderem a importância da participação local se transforma numa meta com 

crescente legitimidade. Conforme a autora, o Estado permanece tendo um papel central na 

efetivação da gestão pública, porém é preciso reconhecer que o estilo de desenvolvimento 

voltado para a sustentabilidade só pode ser alcançado sob regismes políticos de democracia 

participativa que garantam o envolvimento ativo da população. 

Todavia, Ferreira (1998) alerta  que, apesar do discusso servir de referência, inclusive 

às relações internacionais,  chega a ser contraditório em relação a gestão promovida no Brasil. 

O que dizer da internalização da preocupação com a sustentabilidade e com a qualidade de 

vida pelas políticas públicas de um país que há muitos anos vem lutando a qualquer custo para 
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atingir taxas de crescimento econômico capazes de lançá-lo em evidência no cenário 

mundial? 

Para a autora supracitada, no Brasil, a maior parte das iniciativas de 

internacionalização da questão ambiental pela esfera federal possui, frequentemente, um traço 

artificial. Em 1974, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) foi criada após o 

péssimo impacto internacional da posição do país na Conferência de Estocolmo (1972), 

liderada pelos países em desenvolvimento que não queriam ver seus planos frustrados por 

“mais uma estratégia primeiro-mundista” para barrar o crescimento econômico daqueles que 

tinham mão-de-obra barata e matéria prima abundante. Em 1989, a criação do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) pelo Governo 

Sarney foi consequência  das queimadas no Amazonas  e do debate internacional a respeito 

das incertezas que decorreriam de mudanças climáticas alavancadas pelo aumento exorbitante 

das emissões de dióxido de carbono. No governo seguinte, a súbita conversão ambientalista 

do Governo Collor explicada pela necessidade de ganhar confiança da opinião pública dos 

europeus e norte-americanos para seu programa econômico, requeria como um de seus 

elementos cruciais a vinda de novos investimentos estrangeiros ao país. 

Todavia, essa artificialização em relação as questões ambientais não quer dizer que a 

legislação no país não as incorporou significativamente. Pelo contrário, segundo Ferreira 

(1998) e Maricato (2001), as legislações brasileiras representaram muitos passos adiante no 

processo de institucionalização da questão ambiental. 

Ferreira (1998, p. 107) alega que “a importância discursiva da questão ambiental 

traduziu-se numa legislação comparativamente avançada, porém os comportamentos 

individuais estão muito aquém da consciência ambiental presente no discurso”. 

De certa forma, se por um lado, têm-se os avanços legais internacionais, por outro, é 

visível a incapacidade ou mesmo falta de vontade política de fazer cumprir as determinações 

legais internamente. Em se tratando deste último, a justificativa pode estar relacionada aos 

jogos de interesses e consensos. Isso pode ser entendido pelos  elementos que envolvem a 

formação social brasileira, conforme assinalados por Ferreira (1998):  hierarquia, 

paternalismo, repressão e autoritarismo. Essas categorias expressam, em primeiro lugar, a 

tendência dos gestores de ignorar leis e regulamentos como forma de favorecer relações de 

parentesco e amizade e de reforçar relações clientelistas. Para a autora, a formação do Estado 

brasileiro corresponde a uma estrutura de poder concentrada e exclusivista e obedece a 

processos de decisão que respondem a interesses particulares de grupos mais bem 

organizados. 
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Portanto, se por um lado as políticas públicas tem contribuído para um discurso 

atualizado sobre as questões ambientais, por outro, o poder público tem sido incapaz de fazer 

com que os indivíduos e as empresas cumpram os preceitos da legislação ambiental. 

 Entretanto, nem tudo é irreversível, pois acredita-se que as  mudanças no conteúdo e 

na metodologia das políticas públicas voltadas para a sustentabilidade podem ser plenamente 

efetivadas com mudanças substanciais na composição do poder político. Além disso, tem-se o 

poder de conquistas sociais obtido através  de iniciativas de mobilização social, sobretudo 

quando esta última, no debate público, ultrapassa as críticas, apresentando proposições a cerca 

da melhoria das condições socioambientais. 

 No que refere a mobilidade urbana, em junho de 2013, esta esteve em pauta no cenário 

nacional em decorrência dos movimentos sociais ocorrido em centenas de cidades brasileiras. 

A sociedade brasileira diante do aumento da tarifa e da baixa qualidade do transporte público 

e de investimentos em mobilidade urbana, prioritariamente, para atender à Copa e às Olimpíadas, 

em detrimento dos seus efetivos anseios e necessidades promoveram diversas manifestações e 

debates envolvendo a temática. 

 Segundo Balbim (2013), as movimentações de junho conseguiram uma proeza que 

nenhum movimento de reforma urbana havia conseguido. Criou-se uma linguagem unificadora 

para a expressão do modelo de urbanização brasileiro, na qual a agenda social mostrou-se de fácil 

enunciação: tarifa zero, menos 20 centavos na tarifa do transporte público, etc. Mas, também, de 

fácil cooptação e capitulação. Como resultado pontual das manifestações, centena de cidades 

baixaram os preços das tarifas. Os movimentos também sensibilizaram os políticos a ponto de 

destes promoverem esforços e debates em prol da reforma da mobilidade com foco principal nos 

transportes públicos. 

 Sabe-se que não é por falta de planos e leis que o Brasil se encontra com uma série de 

problemas incrustada no meio urbano, conforme defendido pro Maricato (2001).  No que 

concerne a mobilidade urbana, a questão é que as políticas públicas prometidas para resolver 

os problemas nessa área não saíram do papel, ficaram somente no planejamento como de 

costume. Diante de uma situação de insustentabilidade socioeconômica e por que também não 

dizer ambiental, não restou outra ação a não ser os movimentos sociais e suas reivindicações 

por melhorias das condições que envolvem o sistema de mobilidade urbana. Sabe-se que é um 

longo caminho, existindo uma enorme necessidade de reforma política, mas o primeiro passo 

já foi dado. 
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1.1.4 Mobilidade urbana, acessibilidade urbana e sustentabilidade 

 

Conforme discutido anteriormente, iniciativas governamentais têm sido adotadas nas 

cidades brasileiras no intuito de apontar caminhos mais sustentáveis para as atividades 

desenvolvidas pela sociedade. Nesse sentido, os princípios da sustentabilidade vêm sendo 

incorporados em diversas políticas de  planejamento.   

No que tange a mobilidade urbana,  estes princípios estão postos na Política Nacional 

de Mobilidade Urbana (PNMU). A PNMU reforça a premissa da mobilidade sustentável, 

discutida na Rio-92,  no Protocolo de Kyoto (1997), na Conferência de Copenhague (2008) 
4
 

e, mais recentemente, na Rio+20, estabelecendo que os novos projetos priorizem os meios de 

transporte coletivos públicos e os não motorizados, ao invés de oferecer vantagens ao veículo 

individual.  

Logo, nesse cenário discursivo torna-se oportuna a compreensão do significado de 

mobilidade urbana que, por vezes, se confunde com acessibilidade urbana. No entanto, é 

importante esclarecer que, embora se completem, os termos possuem significados diferentes.  

De acordo com o Ministério das Cidades (2007), a mobilidade urbana pode ser 

entendida como atributo das cidades no que se refere à facilidade de deslocamentos de 

pessoas e bens no espaço urbano, tanto por meios motorizados quanto não motorizados. 

Corresponde às diferentes respostas dadas por indivíduos e agentes econômicos às suas 

necessidades de deslocamento, consideradas as dimensões do espaço urbano e a 

complexidade das atividades nele desenvolvidas. Tais deslocamentos são feitos por veículos e 

toda a infraestrutura representada por vias, calçadas, dentre outros. 

Para Vasconcellos (2001), a mobilidade urbana refere-se ao ato de movimentar-se de 

acordo com condições físicas e econômicas.  A mobilidade implica na disponibilidade de 

meios de transporte, seja meios não motorizados e pessoais (a pé e de bicicleta), seja meios 

motorizados (públicos ou privados) e de infraestrutura para realizar os deslocamentos. 

Portanto, a mobilidade urbana é uma combinação entre os meios pessoais, o sistema de 

circulação e os destinos desejados.  

Quanto à acessibilidade, conforme Vasconcellos (2001) é entendida como a facilidade 

ou dificuldade para a realização das necessidades que se configura na (re) produção do 

espaço, ou seja, a acessibilidade envolve fatores relacionados aos meios físicos, às distâncias 

e tempos que implicam em maior ou menor facilidade para se atingir o destino desejado. Já 

                                                           
4
 Vale salientar que apesar de sua importância, houve divergência e diversidade de interesses em pauta o que 

limitou os avanços, principalmente em relação à redução de poluentes responsáveis pelas alterações das 

condições climáticas global. 
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Litman (2012) a define como a facilidade de alcançar bens, serviços, atividades e destinos, 

que juntos são chamados de oportunidades medida pelo tempo e custo envolvido.  

Cardoso (2008), com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre acessibilidade 

urbana, a classifica em duas categorias. A primeira trata da acessibilidade ao sistema de 

transporte medida pela facilidade que o usuário dispõe para acessar o sistema de transporte 

coletivo em seu local de moradia, trabalho, dentre outros. A acessibilidade relaciona-se, ainda, 

com as distâncias que o usuário percorre para poder ter acesso ao transporte coletivo, desde a 

origem da viagem até o ponto de embarque e do ponto de embarque até o destino final. Para 

que essa condição ocorra de forma positiva é necessário que as paradas de ônibus estejam 

posicionadas próximas aos locais de origem e destino e que o serviço de transporte tenha uma 

frequência adequada.  

A segunda categoria, que se refere à acessibilidade a destinos, é entendida como a 

facilidade de se chegar ao local desejado após o acesso ao sistema de transporte (LEMOS, 

2008).  Para Goto e Silva (2010) essa definição sugere a existência de dois termos: localidade 

de realização de atividades ou oportunidades desejadas e oferta de serviços de transporte 

como meio para se chegar ao destino desejado. A acessibilidade ao destino também pode ser 

compreendida por meio de duas formas de medidas que envolvem oportunidades: o tempo 

gasto para realizar o deslocamento e o valor a pagar para realizar tal ação.  

Para Batista Jr. e Senne (2000), a acessibilidade está diretamente relacionada ao nível 

de satisfação do usuário quanto ao itinerário. Trata-se da facilidade dos usuários alcançarem 

os destinos pretendidos, traduzida pela coincidência dos itinerários com os desejos dos 

usuários, podendo ser expressa através do tempo necessário para se efetuarem os 

deslocamentos através da rede de linhas.  

Salienta-se que a acessibilidade ao trabalho e a equipamentos públicos e privados pode 

ser prejudicada se a mobilidade para essas áreas não for eficaz e isso dependerá da 

infraestrutura e do meio de transporte utilizado.  

Para Pereira (2008), a mobilidade e a acessibilidade estão atreladas ao uso de meios de 

transporte, considerando a relação espaço-tempo, e se encontram vinculadas à estruturação 

urbana, que deve ser resultado de políticas e planejamento que direcionam o uso do solo. Para 

a autora, quando a acessibilidade não é favorecida, a diferenciação socioespacial é ainda mais 

fortalecida. 

É fato que a mobilidade urbana vem enfrentando crise na esfera socioambiental e 

econômica, se refletindo, segundo Litman (1999), em externalidades negativas, tais como 

poluição, congestionamentos, acidentes, transportes públicos deficitários, as quais são 
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agravadas por questões ligadas ao paradigma hegemônico de planejamento urbano voltado 

para o automóvel individual em detrimento dos outros meios de transporte.  

Diante dessa constatação é de extrema importância a incorporação dos princípios da 

sustentabilidade na política pública que atende o setor. Para tanto, é necessário que o conceito 

de mobilidade urbana receba quatro novos complementos igualmente estruturais de uma 

política voltada para priorizar os aspectos socioambientais: inclusão social, sustentabilidade 

ambiental, gestão participativa e democratização do espaço público (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2007). 

Desse modo, com o intuito de melhorar a equidade social e de diminuir os impactos 

ambientais causados pelos transportes motorizados, desenvolveu-se a definição de mobilidade 

urbana sustentável. Conquanto apresente algumas variações, conforme analisado em fontes 

como Litman (1999), Gudmundsson (2004), Ministério das Cidades (2007), Mancini (2011), 

Azevedo Filho (2012), Silva, Costa e Macedo (2010), o termo mobilidade urbana sustentável, 

em suma, pode ser entendido como a capacidade de satisfazer as necessidades de 

deslocamento dos indivíduos e da sociedade de mover-se de forma eficiente e segura e em 

consonância com a saúde humana e sem prejuízo aos ecossistemas. O uso de recursos não 

renováveis deve ser minimizado e as emissões e resíduos devem ser limitadas a quantidades 

que possam ser absorvidas pelo planeta. Deve-se considerar também a oferta de transporte 

público e seu custo em relação à exclusão social. Em síntese, o conceito de mobilidade 

sustentável é uma extensão da concepção de desenvolvimento sustentável.  

As discussões a respeito dos problemas relacionados à mobilidade e diretrizes para 

torná-la mais sustentável intensificaram-se desde o início da década de 1990, com as 

argumentações da Comunidade Econômica Europeia, as quais foram reforçadas no maior 

encontro ambiental do planeta, a ECO-92, no Rio de Janeiro (CASTRO, 2006). Na ocasião, 

novos padrões ambientais foram propostos para todas as modalidades de transporte, visando 

incentivar aquelas mais adequadas e promover as diretrizes para o desenvolvimento da 

infraestrutura e do transporte urbano.  

No caso do Brasil, o primeiro aspecto a se ressaltar neste segmento foi o lançamento, 

em novembro de 2004, da Política Nacional da Mobilidade Sustentável como embasamento 

político e institucional federal favorável à aplicação do Gerenciamento da Mobilidade. Isso 

representou o primeiro passo do Governo Federal na perspectiva de nortear os gestores 

públicos quanto à necessidade de mudança no que se refere a mobilidade urbana. Esse 

momento tornou-se um novo marco em nível federal em termos de direcionamento do 

propósito do gerenciamento da mobilidade nas cidades brasileiras, sendo o ponto de partida 

para a instituição da PNMU (CASTRO, 2006). 
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Como se pode constatar, no Brasil, a estratégia oficial para implantação da mobilidade 

urbana sustentável tem sido realizada por meio de iniciativas governamentais a partir de 

planos e legislação recente. Porém, Mancini (2011) alega que apesar de existirem alguns 

estudos acadêmicos sobre o tema, bem como ferramentas de avaliação e auxílio à criação de 

Planos de Mobilidade Urbana elaborados pelo próprio Ministério das Cidades, praticamente 

não existe, no país, know-how para elaboração e implantação de Planos de Mobilidade. 

Uma situação exemplar é a Cidade do Natal, que ainda não implementou o seu Plano 

Diretor de Transporte e de Mobilidade, apesar de ser o mesmo obrigatório para municípios 

com mais de 500 mil habitantes. Consultas realizadas na Secretaria Municipal  de Mobilidade 

Urbana (SEMOB), permitiu constatar que o Plano foi elaborado entre 2007 e 2008 e, com a 

mudança de gestão, ficou arquivado. Atualmente, este se encontra em avaliação na 

Procuradoria Geral do Município de Natal.  

Neste sentido, considerando o tempo em que o plano foi elaborado, sua 

implementação nos dias atuais requisita um processo de revisão e atualização de dados. Sendo 

assim, acredita-se que esta pesquisa possa contribuir para a implementação do referido Plano, 

uma vez que tem como objetivo avaliar a atual situação da mobilidade urbana na cidade,  por 

meio da análise de indicadores propostos na estrutura do Índice de Mobilidade Urbana 

Sustentável. 

 

1.1.5 Indicadores de sustentabilidade 

 

Ao longo dos últimos anos, a preocupação com o desenvolvimento sustentável tem 

incentivado o estudo e a implantação de estratégias em diversos setores de planejamento do 

gorverno. É possível afirmar que paralelamente a esse processo, também tem crescido a 

necessidade de buscar ferramentas práticas que auxiliem na avaliação das ações de 

planejamento, destacando-se, neste contexto, o uso de indicadores de sustentabilidade.  

De acordo com Silva e Cândido (2010), indicadores são ferramentas compostas por 

uma ou mais variáveis que podem revelar significados mais amplos sobre determinados 

fenômenos e que, por sua capacidade de síntese, são capazes de simplificar o entendimento ao 

público interessado, constituindo-se em um instrumento essencial para guiar a ação e 

subsidiar o acompanhamento do progresso do desenvolvimento sustentável.  

Costa (2003) define indicadores como instrumentos que reduzem grande quantidade 

de informação a um número apropriado de parâmetros para análise e tomada de decisão. 

Traduzem conceitos abstratos e difíceis de serem mensurados, fornecendo uma informação 
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sintética sobre determinado fenômeno. Sua utilização permite revelar condições e, ao mesmo 

tempo, tendências apontando aspectos deficientes ou que necessitam de intervenção. 

Para Van Bellen (2005), indicadores são variáveis individuais ou uma variável que é 

função de outras variáveis, podendo ser de fato um modelo da realidade, mas não podem ser 

considerados a própria realidade. Entretanto, devem ser analiticamente legítimos e 

construídos dentro de uma metodologia coerente de mensuração.  Para o autor, o objetivo dos 

indicadores é agregar e quantificar informações de modo que sua significância fique mais 

aparente. Eles simplificam as informações sobre fenômenos complexos, tentando melhorar o 

processo de comunicação.  

Os indicadores podem ser divididos em dois grupos, conforme sua função. Segundo 

Hardi e Barg (1997 apud Van Bellen, 2005),  no primeiro grupo tem-se os indicadores 

sistêmicos que são relacionados ao grupo de medidas individuais para diferentes questões 

características do ecossistema e do sistema social e comunicam as informações mais 

relevantes para os tomodores de decisões.  O segundo grupo refere-se aos indicadores de 

performance  que, em nível de comparação, fornecem aos tomadores de decisão o grau de 

sucesso na realização de metas locais, regionais, nacionais ou internacionais. São utilizados 

dentro de diversas escalas, no campo de avaliação política e no processo decisório.  

Van Bellen (2005) aponta que para a validação de um sistema de indicadores de 

sustentabilidade, este deve seguir alguns requitos universais, tais como: os valores devem ser 

mensuráveis; deve existir disponibilidade de dados; a metodologia para a coleta e para o 

processamento de dados, bem como para construção dos indicadores deve ser limpa, 

transparente e padronizada; a análise deve ser financeiramente viável e deve ser legitimada 

pelos tomadores de decisão. 

Rossetto  et al. (2004) complementa, alegando que para sua efetiva utilização, os 

indicadores devem possuir características representativas e científicas; ser quantificáveis, ser 

simples e de fácil interpretação e divulgação; ser sensíveis a mudanças no ambiente ou na 

economia; ser referente a dados já existentes ou coletados a custos razoáveis e possibilitar 

atualizações a intervalos regulares de tempo; ser baseados em dados confiáveis e possuir um 

parâmetro com que possam ser comparados. 

No tocante a seleção dos indicadores, Van Bellen (2005) informa que existem duas 

abordagens dominantes: top-down e bottom-up. Na abordagem top-down são os especialistas 

e pesquisadores que definem tanto o sistema quanto o grupo de indicadores a ser utilizado. Na 

abordagem bottom-up, os temas de mensuração e os grupos de indicadores são selecionados a 

partir de um processo participativo que se inicia com a opinião de diversos autores sociais 
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envolvidos, como líderes tomadores de decisão, comunidade e finaliza com a consulta de 

especialistas.  

A importância e necessidade de desenvolver indicadores de sustentabilidade estão 

expressas nos capítulos 8 e 40 da Agenda 21. A Comissão de Desenvolvimento Sustentável, 

após a Rio-92,  iniciou as discussões sobre a necessidade de criar padrões que sirvam de 

referência para medir os avanços da sociedade em direção ao que se convencionou chamar de 

futuro sustentável. Para tanto, seria necessário criar uma unidade para medir a proximidade 

em relação a esse objetivo. Esta deveria ser suficientemente ampla  para englobar uma série 

de fatores relacionados à sustentabilidade, como os ecológicos, sociais, econômicos, culturais 

e instituionais (VAN BELLEN, 2005). 

Vale salientar que os indicadores de sustentabilidade não são instrumentos perfeitos e, 

devido as particularidades de cada cidade, região e país, não são universalmente aplicáveis. 

Além disso existe uma série de limitações. Para Bossel (1999 apud Van Bellen, 2005) uma 

delas é a perda de informações vitais, pois na vida real é necessário mais que um indicador 

para capturar os aspectos importantes de uma situação. Sendo assim, um indicador simples 

não é capaz de mostrar toda a realidade.  

No que tange as limitações metodológicas, pode ser ressaltada a indisponibilidade de 

dados entre diferentes programas e instituções. Parte considerável dos dados pode se 

encontrar fragmentada entre instituições e, muitas vezes, está incompleta, desatualizada ou 

mesmo inexistente.  

 

1.1.6 Índice de Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS) 

 

É  cada vez mais importante a identificação de conjuntos de indicadores que permitam 

avaliar o comportamento de determinados setores em relação aos princípios do 

desenvolvimento sustentável. Conforme já discutido, a Agenda 21 ressalta a importância do 

desenvolvimento de indicadores para fornecer bases para a tomada de decisão em todos os 

níveis. Esta constatação acelerou o desenvolvimento teórico e prático de conjuntos de 

diversos indicadores. 

De acordo com Miranda e Silva (2012), o desenvolvimento de um método único de 

avaliação para todas as cidades, como um índice capaz de avaliar e monitorar o desempenho e 

efetividade das políticas públicas tornou-se um desafio para diversos pesquisadores de todo o 

mundo. Entre eles, são citados por esses autores: a OCDE (1999), Gudmundsson (2000), 

Black et al. (2002), Nicolas et al. (2003), Gudmundsson (2004), SUMMA (2004), Rodrigues 

da Silva et al. (2008), Litman (2009) e Black (2010).  Embora haja divergências sobre o 
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melhor número e combinação de indicadores, esses pesquisadores buscam adequa-los à 

avaliação da mobilidade urbana sustentável. 

Seguindo essa lógica, Costa (2008) propôs o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável 

(IMUS) com o objetivo de oferecer uma metodologia capaz de avaliar quantitativamente 

aspectos pertinentes à mobilidade, incluindo as dimensões social, política, econômica e 

ambiental.  

Segundo Silva, Costa e Ramos (2010), o IMUS consiste em uma ferramenta 

desenvolvida para auxiliar na avaliação e identificação dos aspectos críticos e de maior 

impacto na melhoria da mobilidade urbana, fornecendo subsídios para as políticas públicas 

visando a sustentabilidade dos sistemas de mobilidade e o aprimoramento da qualidade de 

vida. 

O Índice de Mobilidade Urbana Sustentável foi desenvolvido em várias fases. O 

primeiro passo foi a definição do conceito de mobilidade urbana sustentável, que poderia ser 

adotado em atividades de planejamento e gestão urbanos no contexto das cidades brasileiras.  

Na formulação do índice, Costa (2008) optou por uma abordagem bottom-up, 

recorrendo a reuniões e workshops com grupos de gestores públicos e planejadores, 

vinculados às secretarias municipais, órgãos de gestão municipal e regional, empresas 

públicas, órgãos de gestão e fiscalização de trânsito e transportes, entre outros, de forma a 

reunir os principais atores envolvidos no processo de gestão do desenvolvimento urbano, 

ambiental e da mobilidade. 

Os workshops  foram realizados em onze cidades brasileiras, entre maio de 2005 e 

novembro de 2006, através da metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista, 

em inglês:  Multicriteria Decision Aid - Constructivist  ou (MCDA-C). Esse método consiste 

em uma técnica de avaliação que leva em consideração os diversos aspectos considerados 

importantes pelo decisor. Tem como base, segundo Costa (2008), três convicções: Interação 

entre sujeito e objeto, ou seja, a avaliação é necessariamente baseada nos valores e percepções 

do sujeito; Construtivismo, que considera que o entendimento do problema  é feito 

paulatinamente, e; Participação, que implica que os atores participem ativamente  do processo 

de estruturação do problema, interagindo entre si. 

Costa (2008) explica que este método tem sido utilizado para subsidiar processos de 

tomada  de decisão, permitindo ao decisor: identificar claramente seus objetivos, mensurá-los 

e visualizar o impacto das alternativas no conjunto de objetivos. Além disso, o método 

considera que o processo de  tomada de decisão não deve ser feito somente com base em 

critérios objetivos e quantitativos, destacando a necessidade de se incorporar fatores 

subjetivos, ainda que estes impliquem em dificuldades operacionais para o processo de 
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análise. Dessa forma, o modo como o decisor percebe a realidade é condicionante para a 

maneira como é estruturado o problema. 

Costa (2008), tendo como referência os trabalhos de Roy (1996) e Saboya  (2005), 

esclarece que o processo de tomada de decisão utilizando o método MCDA-C tem início com 

a identificação da  problemática de referência, que consiste na forma como o facilitador deve  

prover ajuda ao decisor, dando resposta às seguintes questões: Que tipos de resultados o 

decisor espera obter?  Em que direção será conduzida a investigação?  Que forma devem ter 

as recomendações?  

No caso específico do estudo proposto por Costa (2008), o objetivo inicial se constitui 

em identificar ações para a Mobilidade Sustentável por meio de idéias e conceitos 

relacionados ao tema e, em seguida, levantar os problemas que o cercam. Identificados os 

atores envolvidos e definida(s) a(s) problemática(s) de referência, a metodologia MCDA-C 

propõe a estruturação do problema, avaliação e conclusões como etapas para o processo de 

apoio à decisão. 

As análises dos aspectos discutidos nas cidades em que foram organizadas as oficinas 

teve como resultado uma lista de noventa e seis Pontos de Vista Fundamentais (FPVs) dos 

gestores e tomadores de decisões. Estes, por sua vez, após sucessivas rodadas de análises, 

comparações e combinações de conceitos, foram reduzidos a 37 Temas baseados em idéias 

semelhantes que envolviam cada aspecto da mobilidade urbana. Teve-se ainda como resultado 

final desses debates, o processo de identificação de nove grupos, chamados de Domínios, cujo 

objetivo principal seria representar a ideia, individualmente, por trás de cada Tema.  

Uma vez definida a hierarquia de Domínios e Temas, a etapa posterior consistiu na 

identificação de indicadores para cada um dos Temas que integram a estrutura do índice a ser 

construído. A seleção de indicadores para serem utilizados no IMUS baseou-se na análise de 

dois conjuntos de informações: (I) no sistema de referência com cerca de 2.700 indicadores 

urbanos organizados pelos autores, baseados em experiências desenvolvidas no Brasil e no 

exterior; e (II) no conjunto completo de indicadores obtidos nos workshops realizados nas 

cidades brasileiras. Esse processo resultou em um conjunto final de 87 indicadores. 

Os pesos para os critérios que compõem o IMUS foram obtidos através de um painel 

de especialistas nas áreas de planejamento urbano, transportes, mobilidade e sustentabilidade 

do Brasil e de outros países como Portugal, Alemanha, Estados Unidos e Austrália. A seleção 

dos especialistas foi feita com base em sua experiência prévia e trabalhos desenvolvidos nas 

áreas relacionadas. Segundo Costa (2008), a intenção foi envolver pesquisadores com 

conhecimento em diferentes campos, permitindo uma análise comparativa dos critérios que 

compõem o índice e a determinação de sua importância relativa para a sustentabilidade 
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urbana, com base nas experiências anteriores e nos resultados obtidos em suas pesquisas e 

trabalhos sobre o tema.  

A consulta foi desenvolvida via Internet. Para cada um dos avaliadores convidados a 

participar do painel foi enviado um Localizador Uniforme de Recursos (URL- sigla em 

inglês) para acesso às informações sobre a pesquisa, o qual ficou disponível durante trinta dias 

para a avaliação. Os resultados das avaliações de cada especialista foram registrados 

automaticamente em um banco de dados. Posteriormente, estes foram normalizados de modo 

a obter pesos por meio de média aritmética ponderada de todas as avaliações efetuadas para 

esse critério. No total, quatorze especialistas participaram do processo de avaliação. 

Os pesos para os Temas foram obtidos diretamente dos resultados do painel de 

especialistas. Foi calculada, primeiramente, a média aritmética dos valores definidos por 

todos os participantes. Posteriormente, estes valores foram normalizados para o intervalo 

entre 0,00 e 1,00, obtendo-se o peso final para cada Tema. Dessa forma, os pesos dos Temas 

por Domínio, se somados, resultam no valor igual a 1,00. 

Os pesos das Dimensões foram obtidos de forma semelhante. Neste caso, se somados 

para as Dimensões Social, Econômica e Ambiental, também resultam em 1,00. Os pesos dos 

Domínios foram obtidos através da razão entre a média aritmética do peso de seus respectivos 

Temas e o somatório das médias obtidas para o conjunto de Domínios.  

No que diz respeito aos Indicadores, foram atribuídos pesos iguais para os integrantes 

de cada Tema, normalizados para o intervalo entre 0,00 e 1,00. Do mesmo modo, a soma dos 

pesos por Tema é igual a 1,00. Uma vez que os Indicadores apresentam pesos iguais, é 

possível substituir ou inserir novos Indicadores para avaliação do IMUS, sem a necessidade 

de se proceder a um novo painel de especialistas para a definição dos pesos. Neste caso, 

procede-se somente uma redistribuição dos pesos de forma que seu somatório seja igual a 

1,00. No entanto, em situações especiais, pesos diferenciados podem ser identificados para os 

indicadores, seja por painel de especialistas ou outra forma de avaliação. Os pesos obtidos 

para cada critério constam no Guia de “Sistemas de Pesos para os Critérios” presente na tese 

de Costa (2008). 

Resumidamente, pode-se dizer que o IMUS foi formulado para atender tanto as 

questões tradicionais quanto as relacionadas à mobilidade sustentável.  Seus indicadores são 

avaliados por um sistema de pesos que os qualificam de maneira individual e em grupo. Sua 

composição se divide em 9 domínios,  que por sua vez, se subdividem em 37 temas, 

totalizando 87 indicadores, conforme pode ser visto na Tabela 1.  
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Tabela 1- Estrutura do IMUS e seus respectivos pesos 

DOMÍNIO 

(Peso) 

DIMENSÕES 
TEMAS (Peso) INDICADORES PESO 

S E A 

A
C

E
S

S
IB

IL
ID

A
D

E
 (

0
,1

0
8

) 
0,38 0,36 0,26 

Acessibilidade aos sistemas de 

transporte (0,29)  

1.1.1  Acessibilidade ao transporte público 0,33 

   
1.1.2 

 Transporte público para pessoas com 

necessidades especiais 
0,33 

      1.1.3  Despesas com transportes 0,33 

0,4 0,32 0,27 
Acessibilidade universal 

(0,28) 
1.2.1  

Travessias adaptadas para pessoas com 

necessidades especiais 
0,2 

    
1.2.2 Acessibilidade aos espaços abertos 0,2 

    
1.2.3 

Vagas de estacionamento para necessidades 

especiais pessoas com 
0,2 

    
1.2.4 Acessibilidade a edifícios públicos 0,2 

        1.2.5 Acessibilidade aos serviços essenciais 0,2 

0,38 0,3 0,32 Barreiras físicas (0,22) 1.3.1 Fragmentação urbana 1 

0,46 0,28 0,27 
Legislação para pessoas com 

necessidades especiais (0,21)  
1.4.1 Ações para acessibilidade universal 1 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

A
M

B
IE

N
T

A
IS

  

(0
,1

1
3

) 

0,29 0,28 0,43 
Controle dos impactos no 

meio ambiente (0,52) 
2.1.1  Emissões de CO 0,25 

    
2.1.2 Emissões de CO 2 0,25 

    
2.1.3 População exposta ao ruído de tráfego 0,25 

        2.1.4 Estudos de impacto ambiental 0,25 

0,26 0,32 0,42 Recursos naturais (0,48) 2.2.1 Consumo de combustível 0,5 

    
2.2.2 

Uso de energia limpa e combustíveis 
alternativos. 

0,5 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

S
O

C
IA

IS
  

(0
,1

0
8

) 0,40 0,31 0,29 Apoio ao cidadão (0,21) 3.1.1  Informação disponível ao cidadão 1 

0,40 0,31 0,29 Inclusão social (0,20) 3.2.1  Equidade vertical (renda) 1 

0,40 0,31 0,29 Educação e cidadania (0,19) 3.3.1  
Educação para o desenvolvimento 

sustentável 
1 

0,40 0,31 0,29 Participação popular (0,19) 3.4.1  Participação na tomada de decisão 1 

0,40 0,31 0,29 Qualidade de vida (0,21) 3.5.1  Qualidade de vida 1 

A
S

P
E

C
T

O
S

 P
O

L
ÍT

IC
O

S
  

(0
,1

1
3

) 

0,33 0,34 0,32 
Integração de ações políticas 

(0,34) 
4.1.1  Integração entre níveis de governo 0,5 

        4.1.2 Parcerias público-privadas 0,5 

0,33 0,40 0,27 
Captação e gerenciamento de 

recursos (0,33) 
4.2.1  Captação de recursos 0,25 

    
4.2.2 Investimentos em sistemas de transporte 0,25 

    
4.2.3 

Distribuição dos recursos (coletivo x 

privado) 
0,25 

 
      4.2.4 

Distribuição dos recursos (motorizados x 
não motorizados) 

0,25 

0,34 0,33 0,32 Política de mobilidade urbana 4.3.1  Política de mobilidade urbana 1 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

(0
,1

2
) 

0,28 0,41 0,31 
Provisão e manutenção da 
infraestrutura de transportes 

(0,46) 

5.1.1 Densidade e conectividade da rede viária 0,25 

    
5.1.2 Vias pavimentadas 0,25 

    
5.1.3 Despesas com manutenção da infraestrutura 0,25 

        5.1.4 Sinalização viária 0,25 

0,33 0,35 0,33 
Distribuição da infraestrutura 
de transporte (0,54) 

5.2.1  Vias para transporte coletivo 1 

M
O

D
O

 N
Ã

O
 

M
O

T
O

R
IZ

A
D

O
 (

0
,1

1
) 

0,32 0,29 0,39 Transporte cicloviário (0,31) 6.1.1  Extensão e conectividade de ciclovias 0,33 

    
6.1.2 Frotas de bicicletas 0,33 

        6.1.3 Estacionamento de bicicletas 0,33 

0,33 0,28 0,39 Deslocamentos a pé (0,34) 6.2.1  Vias para pedestres 0,5 

        6.2.2 Vias com calçadas 0,5 

0,28 0,32 0,40 Redução de viagens (0,35) 6.3.1  Distância de viagem 0,25 

    
6.3.2 Tempo de viagem 0,25 

    
6.3.3 Número de viagens 0,25 

        6.3.4 Ações para redução do tráfego motorizado 0,25 
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DOMÍNIO 

(Peso) 
DIMENSÕES TEMAS (Peso) INDICADORES PESO 

P
L

A
N

E
JA

M
E

N
T

O
 I

N
T

E
G

R
A

D
O

 (
0
,1

0
8

) 

0,31 0,37 0,32 Capacitação de gestores (0,12) 7.1.1  Nível de formação de técnicos e gestores 0,5 

        7.1.2 Capacitação de técnicos e gestores 0,5 

0,35 0,30 0,35 
Áreas centrais e de interesse 
histórico (0,11) 

7.2.1 Vitalidade do centro 1 

0,31 0,34 0,35 Integração regional (0,12) 7.3.1 Consórcios intermunicipais 1 

0,31 0,37 0,32 
Transparência do processo de 
planejamento (0,12) 

7.4.1 Transparência e responsabilidade 1 

0,31 0,32 0,36 
Planejamento e controle do 
uso e ocupação do solo (0,14) 

7.5.1 Vazios urbanos 0,2 

    
7.5.2 Crescimento urbano 0,2 

    
7.5.3 Densidade populacional urbana 0,2 

    
7.5.4 Índice de uso misto 0,2 

        7.5.5 Ocupações irregulares 0,2 

0,32 0,35 0,33 
Planejamento estratégico e 

integrado (0,14) 
7.6.1 

Planejamento urbano, ambiental e de 

transporte integrado 
0,5 

        7.6.2 Efetivação e continuidade das ações 0,5 

0,31 0,39 0,3 

Planejamento da infraestrutura 

urbana e equipamentos 

urbanos (0,13) 

7.7.1  Parques e áreas verdes 0,33 

    
7.7.2 Equipamentos urbanos (escolas) 0,33 

        7.7.3 Equipamentos urbanos (postos de saúde) 0,33 

0,32 0,35 0,33 
Plano diretor e legislação 
urbanística (0,12) 

7.8.1 Plano diretor 0,33 

    
7.8.2 Legislação urbanística 0,33 

        7.8.3 Cumprimento da legislação urbanística 0,33 

T
R

Á
F

E
G

O
 E

 C
IR

C
U

L
A

Ç
Ã

O
 

U
R

B
A

N
A

  
(0

,1
0
7

) 

0,37 0,38 0,26 Acidentes de trânsito (0,21) 8.1.1  Acidentes de trânsito 0,33 

    
8.1.2 Acidentes com pedestres e ciclistas 0,33 

    
8.1.3 Prevenção de acidentes 0,33 

0,39 0,31 0,30 
Educação para o trânsito 

(0,19) 
8.2.1  Educação para o trânsito 1 

0,29 0,35 0,36 Fluidez e circulação (0,19) 8.3.1 Congestionamento 0,5 

        8.3.2 Velocidade média do tráfego 0,5 

0,34 0,33 0,33 
Operação e fiscalização de 
trânsito (0,20) 

8.4.1  Violação das leis de trânsito 1 

0,32 0,31 0,36 Transporte individual (0,21) 8.5.1  Índice de motorização 0,5 

        8.5.2 Taxa de ocupação de veículos 0,5 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 U
R

B
A

N
O

 (
0

,1
1
2

) 

0,35 0,33 0,32 
Disponibilidade e qualidade 
do transporte público (0,23) 

9.1.1  Extensão da rede transporte público 0,12 

    
9.1.2 

Frequência de atendimento do transporte 

público 
0,12 

    
9.1.3 Pontualidade 0,12 

    
9.1.4 Velocidade média do transporte público 0,12 

    
9.1.5 Idade média da frota de transporte público 0,12 

    
9.1.6 Índice de passageiros por quilômetro 0,12 

    
9.1.7 Passageiros transportados anualmente 0,12 

        9.1.8 
Satisfação do usuário com o serviço de 

transporte público 
0,12 

0,31 0,34 0,34 Diversificação modal (0,18) 9.2.1  Diversidade de modos de transporte 0,33 

    
9.2.2 Transporte coletivo x transporte individual 0,33 

        9.2.3 
Modos não motorizados x modos 

motorizados 
0,33 

0,34 0,35 0,31 
Regulação e f fiscalização do 

transporte público (0,18) 
9.3.1  Contratos e licitações 0,5 

        9.3.2 Transporte clandestino 0,5 

0,37 0,33 0,30 
Integração do transporte 

público (0,22) 
9.4.1  Terminais intermodais 0,5 

        9.4.2 Integração do transporte público 0,5 

0,38 0,37 0,35 Política tarifária (0,19) 9.5.1  Descontos e gratuidades 0,33 

    
9.5.2 Tarifas de transporte 0,33 

        9.5.3 Subsídios públicos 0,33 

Fonte: Adaptada de Costa (2008)  

 

A estrutura proposta para o IMUS permite também a avaliação baseada em um 

número reduzido de indicadores, em situações em que não é possível o cálculo de todos que 
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compõem o Índice em função da inexistência ou indisponibilidade de dados ou outros fatores. 

Sendo assim, o IMUS é adaptável à ausência de informações. Caso não seja possível ter 

acesso a todos os dados, o peso dos indicadores ausentes poderá ser redistribuído, de forma 

igualitária, entre os demais. O mesmo procedimento pode ser feito para os temas dentro dos 

domínios, em casos em que nenhum Indicador do respectivo tema possa ser calculado 

(MIRANDA, 2010). 

As primeiras atividades para validação do Índice consistem na escolha da cidade para 

sua aplicação e análise da disponibilidade de dados para o cálculo dos indicadores que 

compõem o IMUS.  Desse modo, a qualidade dos dados  varia conforme a confiabilidade da 

fonte de informação, que se classifica em alta, média e baixa, e o prazo para obtê-la pode ser 

classificado em curto, médio e longo. 

É importante ressaltar que, desde sua criação, o IMUS já foi aplicado em oito cidades 

do Brasil: São Carlos/SP (COSTA, 2008) como cidade piloto, Brasília/DF (PONTES, 2010); 

Curitiba/PR (MIRANDA, 2010); Belém/PA (AZEVEDO FILHO, 2012); Uberlândia/MG 

(ASSUNÇÃO, 2012); São Paulo/SP (COSTA, 2012); Anápolis/GO (MORAIS, 2012) e, mais 

recentemente, em Goiana/GO (ABDALLA, PASQUALETTO, 2013). Em outras sete cidades 

brasileiras, o cálculo do IMUS encontra-se em estágio de encerramento, quais sejam: 

Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Maringá/PR, Pirassununga/SP, Juazeiro do Norte/CE, 

Itajubá/MG e Natal/RN. Com a aplicação do Índice nessas cidades, o cálculo do IMUS deixa 

de ser limitado a poucas cidades do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, se expandido também para 

centros urbanos das regiões Norte e Nordeste.  

Quanto aos resultados das cidades que já tiveram o Índice avaliado, estes variaram de 

0,317, em Brasília/DF, a 0,754, em Curitiba/PR, configurando-se, respectivamente, o pior e o 

melhor desempenho alcançados. A figura 1 mostra o resultado obtido para cada uma das oito 

cidades brasileiras. 

Na comparação dos resultados do Índice nessas cidades, cabe ressaltar, antes, que a 

estrutura do IMUS é ampla e em todos as localidades de acordo com suas individualidades e 

restrições, mais de um indicador deixou de ser analisado. No entanto, apesar das 

particularidades de cada cidade, estes apresentaram um resultado global, sendo possível a 

partir deste valor fazer uma comparação entre os resultados. Sendo assim,  observa-se que das 

oito cidades que tiveram o Índice avaliado, apenas três obtiveram desempenhos considerados 

bons, sendo estes: Curitiba,  Uberlândia e Goiânia. São  Carlos e São Paulo, municípios 

pertencentes ao estado de São Paulo alcançaram scores  regulares. Já Anápolis, Belém e 

Brasília tiveram um resultado ruim. 
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Figura 1 - Desempenho Global do IMUS em cidades brasileiras  

 

Fonte:  Org. da autora  com base nos resultados de Costa (2008 e 2012),  Pontes 

(2010), Miranda (2010) e Assunção ( 2012). 

 

Curitiba, reconhecida no país como um modelo em mobilidade urbana, alcançou o 

melhor desempenho entre todas as cidades. Todavia, a realização do cálculo do IMUS na 

cidade, confome Miranda (2010), mostrou que ela, assim como toda grande cidade, possui 

problemas de naturezas diversas, não sendo um modelo completo de mobilidade urbana 

sustentável. Isso se refletiu num valor que não corresponde a 1,00 (o valor máximo  que pode 

ser atingido pelo índice), mas que foi equivalente a 0,754. Esse resultado é favorável para a 

cidade e sugere que as escolhas tomadas ao longo de várias décadas de planejamento foram 

acertadas, levando Curitiba a tornar-se uma referência em boas práticas de planejamento 

urbano e de transporte.  Por outro lado, o Índice revelou alguns pontos fracos, tais como: 

elevada taxa de motorização, que é a maior entre as capitais brasileiras; baixa conectividade 

de ciclovias; extensão reduzida de vias de uso exclusivo para pedestres, que acaba refletindo 

mais uma vez na valorização dos modos motorizados em detrimento de modos mais 

sustentáveis.  

Nas demais cidades, é observado que o aumento da frota veicular, a baixa qualidade na 

oferta de transporte público e os impactos ambientais estão entre os principais fatores que 

contribuíram para dinimuir o desempenho do IMUS.  

No caso de Brasília que alcançou o pior desempenho, Pontes (2010) alega que os 

pontos mais críticos da mobilidade urbana estão relacionados às diretrizes de ocupação urbana 

instituídas ao longo dos planos e projetos.  Segundo a autora, o espraiamento urbano e a 
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grande distância  entre os núcleos urbanos aliado a concentração de emprego e equipamentos  

no Plano Piloto induzem as pessoas a percorrer grandes distâncias diariamente, ampliando, 

assim, a necessidade por transportes motorizados. A estrutura urbana de  Brasília é 

caracterizada pela descontinuidade e dispersão do tecido que se desenvolve ao longo de 

grandes eixos viários em direção às cidades de seu entorno. Indicadores como fragmentação 

urbana e densidade populacional demonstram a fragilidade de ocupação territorial na capital 

do Distrito Federal. Fatores como estes, somados ao  aumento da frota de veículos 

individuais, se refletem no baixo índice de passageiros por quilômetro rodado (IPK) que 

acabam tornando o sistema de transporte público oneroso. 

De acordo com o exposto, foi visto que algumas cidades obtiveram resultados bastante 

superior em relação às outras. Também foi discutido que nenhuma alcançou o valor máximo, 

tendo em vista que vários aspectos apresentaram fragilidades, sendo que o aumento da frota 

veicular aprasenta-se como problema em todas as análises. Sendo assim, não se pode ao certo 

afirmar a partir de qual valor a mobilidade urbana pode ser considerada sustentável. Todavia, 

um resultado superior a 0,60, que corresponde a um aproveitamento acima do valor 

intermediário da escala do IMUS, subjetivamente, equivale a um resultado positivo, embora 

muitos aspectos sejam passíveis de melhoramento. 

 

1.1.7 Aspectos históricos relacionados à infraestrutura viária de Natal/RN 

 

A política habitacional predominante em Natal na década de 70 e 80, que teve como 

preocupação essencial a construção de conjuntos habitacionais, implicou em significativos 

vazios urbanos, geradores de grandes deslocamentos em veículos rodoviários, sejam públicos 

ou particulares.  Em decorrência disso, Lima (2001) argumenta que a ocupação do solo 

urbano de Natal, desde a década de 40, esteve historicamente vinculada aos eixos rodoviários. 

Os conjuntos habitacionais localizados na Zona Norte eram destinados à parcela da 

população com menores rendimentos. Já na Zona Sul os conjuntos foram destinados aos 

setores da população que possuíam melhores rendas. Todos estes fatores geográficos, 

políticos e culturais aliados à localização das atividades comerciais e de serviços, geralmente 

ofertados pelo poder público em áreas mais centrais, implicaram numa cidade extremamente 

dependente de veículos motorizados (NATAL, 2004). 

Diante disso, faz-se necessário realizar uma breve síntese para entender como se 

desenvolveu o sistema viário de Natal a partir das principais obras realizadas para atender a 

demanda de uma cidade que vem se expandindo em ritmo acelerado desde o final da década 

de 1940. 
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A constituição do primeiro Código de Obras em 1968 e a construção da Ponte 

Presidente Costa e Silva, também conhecida como Ponte de Igapó em referência ao bairro 

onde se encontra instalada, em 1970, podem ser considerados como marcos temporais para a 

constituição dos sistemas viários e da própria expansão urbana da cidade do Natal. Segundo 

Galvão e Bezerril (2012) a legislação urbanística deste período, correspondente aos Planos 

Diretores Municipais de 1974 e 1984 e Planos de Transporte de 1981 e 1988, refletiam este 

grande interesse do capital hegemônico em regulamentar os usos do espaço natalense, 

facilitando a fluidez necessária para o incremento deste capital, particularmente do capital 

imobiliário, o qual se expandia fortemente para as regiões sul e norte da cidade. 

Dentre os grandes sistemas de movimento viário construídos neste período, destaca-se 

a construção do Viaduto de Ponta Negra em 1974, no ano posterior ao asfaltamento da estrada 

para Ponta Negra, a atual Avenida Engenheiro Roberto Freire, sendo este considerado um 

marco inicial para a expansão urbana em direção à Zona Sul de Natal. E no ano de 1979 há a 

inauguração do viaduto Juvenal Lamartine (viaduto do Baldo), interligando a Avenida 

Prudente de Morais a Avenida do Contorno, na porção central da cidade. 

 Na década de 1980, importantes obras viárias foram realizadas em Natal, sendo 

gerados alargamento e readequação de vias. Na Zona Norte foi realizada a ampliação dos 

sistemas viários existentes, como a duplicação da Ponte de Igapó, no ano de 1988. Essa ponte 

teve sua primeira inauguração em 1916 e sua estrutura inicial era totalmente de ferro. Sua 

função era de permitir a passagem dos trens da Estrada de Ferro Central, facilitando o 

transporte entre a Capital e o interior do Rio Grande do Norte. Em 1970, conforme informado, 

inicialmente, uma segunda ponte em concreto armado foi inaugurada, fazendo com que a 

estrutura metálica fosse desativada. 

Entre os anos de 1990 e 2000, com a consolidação do processo de crescimento das 

zonas sul e norte, outras importantes obras foram realizadas. Em 1993, iniciam-se as obras do 

prolongamento da Av. Prudente de Morais, interligando os bairros de Candelária e Pitimbu. 

Essa avenida termina na Av. dos Xavantes e recebe a denominação de Av. Omar O’ Gray no 

trecho de San Vale. No ano de 1996, é construído o Túnel de Neópolis, interligando a BR 101 

a Avenida das Alagoas, no bairro de Neópolis.  

Na parcela setentrional da cidade, no ano de 1998, houve a inauguração do Viaduto da 

Urbana, ligando a Avenida Bernardo Vieira à Avenida Felizardo Moura, facilitando a 

interligação entre as zonas oeste, norte e sul da capital potiguar. Ainda no final dos anos de 

1990 são iniciadas as obras do Complexo Viário do Quarto Centenário na Avenida Salgado 

Filho/BR 101, sendo inaugurado em 2000.  
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Em 2002, ocorreu a inauguração do “Complexo viário Professor Ulisses de Góis” ou 

“Complexo Viário da Zona Norte”, ligação relevante entre as principais vias da zona norte 

com ligação a Ponte de Igapó, único acesso rodoviário existente até então.   

Já no ano de 2007 é inaugurada a Ponte Newton Navarro (Forte-Redinha), a qual 

corresponde ao segundo acesso à zona Norte de Natal. A construção dessa ponte consolida a 

tendência contida nas obras do pró-transporte, onde os sistemas viários correspondem 

diretamente à garantia de maiores fluxos, particularmente para os setores econômicos ligados 

ao capital imobiliário e turístico, que possuem notável crescimento na cidade se refletindo 

nessa região (GALVÃO; BEZERRIL, 2012). 

Em 2007 também são iniciadas as obras de reestruturação da Av. Bernardo Vieira, 

sendo esta reinaugurada em 2008. Esse é o primeiro empreendimento viário que traz, 

parcialmente, em sua essência o que está posto na nova Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, pois nele são previstas faixas exclusivas para ônibus ao longo da avenida, desde 

viaduto da Urbana até o cruzamento com a Avenida Rui Barbosa. Ao priorizar o transporte 

público em detrimento dos veículos particulares, a reestruturação da referida avenida atende 

uma das condicionantes imposta na PNMU, porém a ausência de ciclovias e de calçadas 

padronizadas refletem as limitações dessa iniciativa. 

Diante do exposto, é evidente que a mobilidade urbana praticada em Natal se 

respaldou em um modelo que preestabelece a demanda e fornece a oferta. Esse modelo, 

segundo Castro (2006), parte da implantação de grandes obras viárias, visando ampliar a 

oferta de infraestrutura para atender a demanda de veículos particulares, o que requer recursos 

financeiros intensivos sem necessariamente resultar em soluções que atenda adequadamente a 

demanda em longo prazo, pois o aumento do número de veículos tem muitas vezes superado 

esses benefícios num curto espaço de tempo. 

Em se tratando do momento atual, novos projetos de mobilidade urbana são 

vislumbrados. Desde o ano de 2010, com o advento da Copa do Mundo Fifa Brasil/2014, 

projetos de mobilidade urbana vêm sendo apresentados à sociedade. Nos projetos iniciais 

estavam previstos dentre outras intervenções, a implantação de ciclovias e de corredores 

exclusivos para ônibus, na perspectiva de contribuir para melhor fluidez dos deslocamentos 

nas vias estruturais que integram os corredores de acesso ao Estádio Arena das Dunas. Tais 

intervenções seriam no corredor oeste (Av. Felizardo Moura e BR-226); Complexo viário da 

urbana (Viadutos e túneis); reestruturação geométrica da Av. Capitão Mor Gouveia; 

construção de passarelas, túneis e viadutos interligando as avenidas no entorno do Arena das 

Dunas; padronização de calçadas para facilitar a acessibilidade nas proximidades do estádio; e 

reestruturação da Av. Eng. Roberto Freire.  
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Todavia, em decorrência de uma série de debates, ocasionada principalmente entre a 

sociedade civil organizada, o Ministério Público e a gestão municipal, apenas no final do ano 

de 2013, algumas dessas obras de mobilidade previstas foram iniciadas. Dentre outros 

motivos que justificam esse atraso, destacam-se as questões de desapropriação de imóveis 

localizados às margens dos corredores onde seriam realizadas as intervenções e as 

implicações de caráter ambiental em decorrência da necessidade de supressão da borda de 

áreas protegidas como o Parque Estadual das Dunas (Av. Eng. Roberto Freire) e Parque dos 

Mangues (Av. Felizardo Moura).  

Diante dessas questões, para iniciar a execução, alguns projetos tiveram que ser 

alterados. No caso da reestruturação geométrica da Av. Capitão Mor Gouveia, não haverá 

mais necessidade de desapropriação dos imóveis. Entretanto, os corredores destinados à 

ciclovia foram suprimidos.  Os corredores exclusivos para ônibus continuam, sendo feito um 

sistema binário entre as Avenidas Capitão Mor Gouveia e Jerônimo Câmara, onde o sentido 

do trânsito do local também será modificado.  

Portanto, apenas essas e as obras no entorno do estádio Arenas das Dunas e as obras 

de padronização das calçadas começaram a ser executadas, estando previstas para serem 

concluídas em maio de 2014. Quanto às demais, mesmo saindo da fase de projeto no início 

deste ano, dificilmente ficarão prontas até a Copa do Mundo de 2014. 
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2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O recorte espacial desta pesquisa corresponde à cidade do Natal, capital do Rio 

Grande do Norte, localizada na Microrregião homônima, que se insere na Mesorregião Leste 

Potiguar. A cidade encontra-se localizada sob as coordenadas geográficas: latitude 5º 47’ 42’’ 

Sul e longitude: 35º 12’ 34” Oeste (IDEMA, 2008). De acordo com o Censo Demográfico 

2010 (IBGE), Natal possui 803.739 habitantes, 235.533 domicílios e uma taxa de urbanização 

de 100%. A cidade está dividida em quatro Regiões Administrativas, constituídas por 36 

bairros. Sua área compreende cerca de 170 km
2
, que equivalem a 0,32% da superfície estadual 

(Fig. 2). 

 

Figura 2 -  Cidade do Natal/RN - 2013 

 

Fonte: Org. da autora 

 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 2010 

Natal apresentou um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,768, o 

maior do estado. O Produto Interno Bruno da cidade em 2010, de acordo com o IBGE (2010), 

é de R$ 11.997.401 bilhões, estando na quadragésima posição no ranking brasileiro.  

O município integra a Região Metropolitana de Natal (RMN), também conhecida 

como Grande Natal. A RMN é formada por 10 municípios: Natal, Parnamirim, São Gonçalo 
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do Amarante, Extremoz, Ceará-Mirim, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta,  São José de 

Mipibu e Vera Cruz. Salienta-se que na RMN, há uma mancha urbana contínua, envolvendo 

as cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz. 

O clima de Natal é classificado como tropical quente, úmido e chuvoso com verão 

seco e estação chuvosa adiantando-se para o outono.  Possui temperaturas médias variando de 

21° a 30°C e 76% de umidade relativa média anual, 2700 horas de insolação anual, ventos 

praticamente constantes do quadrante leste (SE, E, NE), com velocidade média em torno de 

3,1 m/s (IDEMA, 2008). 

 Com relação a hidrografia, Natal é banhada pelas águas do Rio Potengi que corta a 

cidade no sentido leste-oeste, dividindo-a geograficamente em zona norte e sul. De acordo 

com Costa (2000), o estuário do rio Potengi tem desempenhado um importante papel tanto na 

fixação da cidade quanto na economia local, no decorrer dos seus mais de 400 anos de 

existência.   Além deste rio, outros cursos d’água também banham a cidade, como o Pitimbu e 

o Jundiaí. 

 Quanto à vegetação, destacam-se as dunas com predominância  de remanescente de 

Mata Atlântica (Parque da Dunas, Parque da Cidade e Morro do Careca), caatinga, tabuleiro 

litorâneo e espécies do sistema manguezal.  

 De acordo com Brito (2005), a topografia da cidade é relativamente regular, o seu 

relevo é predominante plano, perturbado por suaves ondulações dunares. Isto faz com que se 

tenha uma pequena variação de temperatura entre o dia e a noite.  

A limitação do gabarito em sua orla e a configuração dos cordões dunares, 

praticamente perpendiculares à fachada leste, permitem a penetração dos ventos alísios do 

nordeste, sudeste e leste para o interior da cidade, o que também proporciona uma boa 

dispersão dos poluentes atmosféricos (BRITO, 2005). 

No que se refere às atividades econômicas, Natal tem-se destacado como uma cidade 

eminentemente terciária, com funções administrativas, comerciais e turísticas. Segundo Costa 

(2000), a maioria das empresas concentradas na cidade é do ramo de alimentação, transporte e 

comércio varejista.  Outras estão ligadas a administração pública e militar, ao comércio de 

combustível, comércio atacadista e comunicações.  Além disso, existe uma parcela da 

população vivendo na marginalidade (desempregada) e sobrevivendo do setor informal. 

No que concerne à infraestrutura e mobilidade urbana, conforme o Plano Diretor de 

Natal (2007), o sistema viário da cidade é composto por vias arteriais, coletoras e locais 

caracterizando-se por vias largas, planas e retas em sua predominância. A Figura 3 mostra a 

localização das vias arteriais, coletoras e locais de Natal e o Quadro 1 identifica os seus 

respectivos nomes de acordo com a categoria das redes.  
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Figura 3 - Sistema viário de Natal conforme as categorias definidas no Plano Diretor de Natal (2007) 

 Fonte: Org. da autora 
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Quadro 1 - Hierarquização do sistema viário de Natal 

CATEGORIA 

DAS REDES 
CLASSES VIAS 

E 

S 

T 

R 

U 

T 

U 

R 

A 

L 

ARTERIAL I 

(Penetração) 

1) BR – 101 / Av. Sem. Salgado Filho / Av. Hermes da Fonseca 

2) BR – 406 / R. Bel. Tomaz Landim / Av. Felizardo Moura / Rua Jandira 

3) BR – 226 / Av. Pres. Ranieri Mazzili / Av. Napoleão Laureano 
4) RN – 063 / Rota do Sol (sul) / Av. Eng. Roberto Freire 

ARTERIAL II 

(Articulação) 

1) Av. Sem. Dinarte Mariz (via costeira) / Av. Gov. Sílvio Pedrosa / Av. Pres. Café Filho 

2) Av. Ayrton Senna 
3) Av. Prudente de Morais / Rua Nilo Peçanha / Av. Getúlio Vargas / Ladeira do Sol 

4) Av. da Integração (Av. Gov. Tarcísio Maia) 

5) Rua Jaguarari / Rua Meira e Sá 
6) Rua Interventor Mário Câmara / Rua dos Canindés / Rua Olinto Meira / Av. Deodoro da 

7) Rua Cel. Estevam / Rua Cel. José Bernardo / Av. Rio Branco 

8) Rua Fonseca e Silva / Rua Amaro Barreto / Rua Dr. Mário Negócio 
9) Av. Cap. Mor Gouveia 

10) Av. Bernardo Vieira 

11) Av. Dr. João Medeiros Filho 
12) Rua Pres. Médice / Rua Pst. Joaquim B. de Macedo / Rua Sta. Luzia / Av. das Fronteiras / 

Rua Votuporanga / Rua Tocantínea 

CATEGORIA 

DAS REDES 
CLASSES VIAS 

C 

O 

L 

E 

T 

O 

R 

A 

COLETORA I 

(Distribui fluxo 

estrutural e 

local) 

1) Rua Cidade do Sol  
2) Rua Oiti / Rua Perdizes  

3) Av. dos Caiapós  

4) Rua Serra da Jurema / Rua Rio Sanhoá  
5) Rua dos Pintassilgos / Rua Serra dos 

Carajás 

6) Av. dos Xavantes  
7) Rua Oeste / Av. Solange Nunes / Av. 

Rio Grande do Norte 

8) Rua Monte Calvo / Rua N. Senhora do 
Rosário / Rua N. Senhora do Livramento 

9) Av. das Alagoas  

10) Av. Jerônimo Câmara  
11) Rua Norton Chaves / Av. Lima e Silva  

12) Av. Miguel Castro  
13) Av. Amintas Barros  

14) Av. Nascimento de Castro  

15) Av. Antônio Basílio  
16) Rua Pres. Sarmento (Av. 04)  

17) Rua Pres. Bandeira (Av. 02)  

 

18) Av. Alm. Alexandrino de Alencar 
19) Rua Apodi 

20) Rua Jundiaí 

21) Rua João Pessoa 
22) Rua Mossoró / Rua Ulisses Caldas 

23) Rua Trairí / Rua João XXIII 

24) Rua Potengi / Rua Juvino Barreto 
25) Rua Joaquim Manoel / Rua Gal. Gustavo 

Cordeiro de Farias / Av. Tavares de Lira 

26) Av. 25 de Dezembro 
27) Rua do Motor 

28) Rua Fabrício Pedrosa 

29) Av. Paulistana 
30) Av. Maranguape 

31) Rua Florianópolis 
32) Rua Senhor do Bonfim 

33) Av. Itapetinga 

34) Av. Gov. Antônio de Melo (Pompéia) 
35) Av. Moema Tinôco da Cunha Lima 

(Estrada de Genipabu) 

COLETORA II 

(Apoia 

circulação 

das estruturais) 

1) Rua Rio Tamanduateí / Rua da 
Algaroba  

2) Av. Abreu e Lima  

3) Rua Lago da Pedra  
4) Rua Dr. Euclídes da Cunha  

5) Rua Poetisa Cecília Meireles  

6) Av. São Miguel dos Caribes 
7) Av. Porto das Pedras  

8) Rua Américo Soares Wanderley 

9) Rua Walter Duarte Pereira 
10) Rua Vicente E. Cavalcante  

11) Rua Walter Fernandes  

12) Rua Des. José Gomes Costa  
13) Rua Profa. Dirce Coutinho 

14) Rua Alterosa 

15) Rua José Mauro Vasconcelos  
16) Rua Historiador Francisco Fausto de 

Souza  
17) Av. Praia de Genipabu  

18) Av. Praia de Ponta Negra 

19) Av. Praia de Tibau 
20) Av. Praia de Muriú  

21) Av. Praia de Búzios  

22) Rua Ver. Manoel Sátiro 
23) Rua Manoel Coringa de Lemos 

24) Av. dos Pinheirais  

25) Av. dos Ipês  
26) Rua Dr. Sólon de Miranda Galvão  

27) Rua Odilon Gomes de Lima  

28) Anel Viário do Campus / Av. Cap. 
Mor Gouveia 

29) Av. Santos Dumont  

30) Av. Brancas Dunas  

47) Rua São Geraldo 
48) Rua Pres. Leão Veloso 

49) Rua Pres. José Bento 

50) Rua Pres. Quaresma / Rua Dr. Luís Dutra 
51) Rua Joaquim Fagundes 

52) Rua Alberto Maranhão 

53) Rua Ceará Mirim 
54) Av. Juvenal Lamartine (Av. Beira Canal) / 

Av. do Contorno 

55) Av. Afonso Pena / Rua Dionísio Filgueira 
56) Rua Rodrigues Alves 

57) Rua Campos Sales 

58) Rua Floriano Peixoto / Prolongamento da 
Floriano Peixoto / Rua Miramar 

59) Rua Princesa Isabel 

60) Rua Almino Afonso / Rua Pereira Simões 
61) Rua São João de Deus / Rua do areal 

62) Rua Pedro Afonso / Rua R. Dias / Rua 
Feliciano Coelho 

63) Av. pres. Café Filho / Rua Cel. Flamínio 

64) Av. Duque de Caxias / Av. Câmara 
Cascudo / Rua Pe. João Manoel / Pça. André 

de Albuquerque / Rua Pe. Pinto / Rua Mermoz 

65) Rua Tomé de Souza 
66) Rua Maristela Alves 

67) Rua Rainha do Mar 

68) Rua Acaraú 
69) Av. Guadalupe 

70) Rua Paranduva 

71) Rua Nova Russas 
72) Rua Blumenau 

73) Rua Serra Negra 

74) Av. Pico do Cabugi 
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CATEGORIA 

DAS REDES 
CLASSES VIAS 

C 

O 

L 

E 

T 

O 

R 

A 

Cont. 

COLETORA II 

(Apoia 

circulação 

das estruturais) 

31) Rua Frei Henrique de Coimbra  

32) Rua Ataulfo Alves / Rua Bento 
Gonçalves  

33) Rua Raimundo Chaves  

34) Rua Djalma Maranhão / Av. Brig. 
Gomes  

35) Av. Xavier da Silveira  

36) Rua Rui Barbosa / Rua Zacarias 
Monteiro  

37) Av. Romualdo Galvão  

38) Rua São José / Rua Régulo Tinoco / 
Rua José de Alencar  

39) Rua dos Tororós  

40) Rua Potiguares  
41) Rua Adolfo Gordo / Rua dos Caicós  

42) Av. Rio Grande do Sul 

43) Av. Paraíba  
44) Rua Bom Pastor  

45) Rua dos Paiatis  

46) Rua dos Pegas 

75) Av. Rio Doce 

76) Rua Atol das Rocas 
77) Rua Serra do Araguaia / Rua Angra dos 

Reis 

78) Rua Bela Vista 
79) Rua Araruna 

80) Av. dos Caboclinhos 

81) Av. Guararapes 
82) Av. Bumba-meu-boi 

83) Av. da Ciranda 

84) Av. da Chegança 
85) Rua do Pastoril 

86) Av. Pedro Álvares Cabral 

87) Av. dos Expedicionários 

Fonte: Plano Diretor 1994 (Lei Complementar Nº 055/00 – Anexo I Sistema Viário Principal) 

 

As vias estruturais (arteriais 1 e 2) suportam os maiores deslocamentos e tem a 

capacidade do comportar grandes volumes de tráfego. Essas vias desempenham funções de 

penetração e de articulação, constituindo-se na principal estrutura viária da cidade e de seu 

entorno. Com padrão mínimo de largura definido em 25,00 metros, este tipo de via deve 

contar com duas ou mais pistas separadas por canteiro central e margeadas por passeios 

laterais. 

As vias coletoras são destinadas a estabelecer ligações entre as demais vias e alimentar 

a via estrutural, desempenhando funções de distribuição e de apoio, com importância 

intermediária na articulação da malha urbana. Com padrão mínimo de largura definido em 

17,00 metros, este tipo de via deve contar com uma ou duas pistas separadas ou não por 

canteiro central e margeadas por passeios laterais. 

As vias locais são caracterizadas pelo baixo volume de circulação de veículos e 

desempenham a função de acesso direto aos lotes. Com padrão mínimo de largura definido 

em 10,00 metros, este tipo de via deve contar com uma única pista, margeada por passeios 

laterais.  

O trânsito de Natal, apesar de ser considerado moderado já apresenta sinais de 

agravamento susceptíveis a congestionamento em determinados pontos da cidade em horários 

de maior fluxo de trânsito, a exemplo da Ponte de Igapó e da Avenida Senador Salgado Filho 

(BRITO, 2005; FUNDEP/SEMPLA, 2009). 

A frota que circula na cidade é predominantemente composta por veículos 

particulares, a qual vem historicamente crescendo, junto com as motocicletas, num ritmo 

superior a outras categorias de veículos. Segundo dados do Departamento de Trânsito do Rio 

Grande do Norte (DETRAN/RN, 2013), até dezembro de 2013, Natal possuía 199.284 carros 
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particulares, o que equivale a 59% do total de 337.882 veículos registrados na cidade
5
.  Em 

segundo lugar estão as motocicletas e seus similares, com o total de 81.220, representando 

24% da frota de veículos da Natal.  

 A fig. 4 mostra o fluxo trânsito emergindo do Complexo viário Professor Ulisses de 

Góis no sentido a Ponte de Igapó na Zona Norte de Natal. Por meio desta figura é possível 

observar a quantidade de veículos particulares e motocicletas que trafega nesse trecho viário.  

 

Figura 4 - Fluxo de veículos em horário de maior demanda na Ponte 

de Igapó (Zona Norte de Natal/RN), 2012 

 

                               Fonte: Amaral (2012) 

 

No que concerne ao transporte público da cidade, dados da Secretaria de Mobilidade 

Urbana SEMOB (2013) mostram que a frota operacional do sistema é constituída por 714 

ônibus dos quais 630 compõem a frota efetiva, 1.010 táxis, 177 veículos opcionais (vans), 304 

transportes escolares e duas linhas de trem.  

Atualmente, o sistema de transporte coletivo por ônibus da cidade de Natal é 

organizado pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município 

do Natal (SETURN) e gerenciado pela SEMOB, sendo operado por seis empresas privadas 

em regime de permissão, operando com integração apenas intraurbana, transportando em 

média 352.486 passageiros por dia. O sistema está estruturado em 22 terminais, sendo 02 

localizados na Zona Sul, 03 na Zona Leste, 07 na Zona Oeste e 10 na Zona Norte da cidade. 

Os ônibus operam 91 linhas, das quais 13 possuem operação compartilhada entre duas ou 

mais empresas. O transporte opcional, também denominado de alternativo, opera em 

itinerários diferentes dos ônibus sendo que em alguns trechos, se sobrepõem as linhas destes 

                                                           
5
 Dados atualizados em tempo real disponíveis no site do DETRAN/RN. Fonte: Departamento Estadual de 

Trânsito do RN. Distribuição da Frota do Rio Grande do Norte, segundo o tipo de veículo em 12 de dez. 

2013.  Disponível em: <http://www.detran.rn.gov.br/estatistica/est_Tipo.asp>. Acesso em: 12 dez. 2013. 
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últimos. Ao longo dessas linhas, encontram-se 1.693 pontos de paradas de transporte coletivo 

(SEMOB, 2010). 

Hoje, o sistema de transporte público por ônibus em Natal não conta mais com o 

sistema de integração tarifária física, constituído de 11 estações de transferência do tipo tubo 

implantado na cidade em fevereiro de 2005. Tal sistema permitia ao usuário do serviço atingir 

as mais diversas áreas da cidade pagando apenas uma passagem e utilizando mais de uma 

linha que faz transbordo em uma dessas estações.  

Este sistema de integração foi sendo substituído, gradativamente, pela integração 

tarifária temporária, denominado de “passe livre”, que começou a atuar em maio de 2009. 

Nesse tipo de integração o usuário realiza o pagamento de uma tarifa única com cartão 

eletrônico e pode fazer uso de dois veículos no período de tempo de uma hora. Ressalta-se 

que a prática desse sistema só foi possível após o uso da bilhetagem eletrônica nos veículos. 

No entanto, em decorrência da venda ilegal da passagem contida no vale transporte em 

determinadas paradas de ônibus em Natal, novas restrições de uso do cartão eletrônico foram 

impostas. O tempo de integração foi reduzido para 50 minutos, sendo este realizado somente 

após ter transcorrido 10 minutos a partir do acesso ao primeiro ônibus. 

Essas são algumas das características da cidade do Natal no que concerne ao recorte 

espacial desta pesquisa. Diante do exposto, e buscando alcançar os objetivos propostos neste 

trabalho, será desenvolvida uma análise da mobilidade urbana da cidade do Natal, 

considerando os indicadores selecionados no IMUS. Embora os demais municípios que 

compõem a  Região Metropolitana de Natal tenham uma significativa influência na 

mobilidade urbana da capital potiguar, esse estudo não contemplará a RMN, devido a algumas 

limitações, dentre elas o tempo para desenvolver a pesquisa. 
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3 METODOLOGIA GERAL 

 

O trabalho apresentado baseou-se em uma pesquisa do tipo descritiva e exploratória, 

utilizando-se da análise de natureza quantitativa e qualitativa, pois essas abordagens não são 

excludentes ou contrárias, mas complementam-se uma à outra no processo de compreensão da 

realidade e construção do conhecimento (FLICK, 2009). 

Quanto aos procedimentos técnicos, recorreu-se a  pesquisa bibliográfica para fins de 

aprofundamento teórico e sobre a historiografia local e de pesquisa documental em órgãos 

públicos municipais e privados de Natal, como Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

(SEMOB), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Finanças (SEMPLA),  Sindicato das Empresas de Transportes 

Urbanos de Passageiros do Município do Natal (SETURN) e em sites de instituições em 

nível estadual e federal, como: Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte 

(DETRAN/RN), Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande 

do Norte (IDEMA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Agência Nacional 

de Petróleo (ANP), visando construir a base de informações a ser aplicada no IMUS. 

Também foi realizado pesquisa de campo como forma de contribuir para análise do 

Índice. Na ocasião, foram realizados registros fotográficos e levantamento da velocidade 

média do transporte coletivo e individual nos horários de maior demanda de fluxo nas 

principais vias de Natal. 

A avaliação das atuais condições de mobilidade urbana da cidade  foi realizada por 

meio dos métodos propostos no IMUS, procedendo-se a avaliação de disponibilidade e 

qualidade e posterior coleta, organização e análise dos dados secundários necessários ao 

cálculo dos indicadores que compõem o referido Índice.  

 

3.1 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DISPONIBILIDADE DE DADOS 

 

A aplicação do IMUS inicia-se com a avaliação da disponibilidade e qualidade de 

dados necessários
6
. Como já constatado, o Índice necessita de uma grande quantidade de 

dados e, muitas vezes, apesar de sua existência não são propriamente confiáveis, por terem 

origem em fontes não seguras ou não se encontrarem disponíveis para uso imediato. Assim, 

para viabilidade da aplicação do IMUS, é necessário que ocorra uma avaliação prévia de quais 

dados estão efetivamente disponíveis e são confiáveis. Estes aspectos são analisados segundo 

                                                           
6
 Essa avaliação, que precedeu a coleta de dados, encontra-se no Apêndice I deste trabalho, pois esta não foi 

possível colocar no corpo do trabalho devido às limitações de conteúdos/textos impostas no artigo científico. 
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a disponibilidade de dados em curto (C), médio (M) e longo (L) prazos e a sua qualidade é 

dada conforme a confiabilidade da fonte de informação, classificada em alta (A), média (M) e 

baixa (B).  A combinação da avaliação referente à disponibilidade e qualidade dos dados 

indica, portanto, a mensurabilidade do indicador.   

Segundo Miranda (2010), muitas vezes as informações necessárias à aplicação do 

Índice são produzidas pela prefeitura do município, como bancos de dados, registros 

fotográficos e mapeamentos. Essas informações podem, em geral, ser consideradas de boa 

procedência, uma vez que a administração municipal é uma das fontes mais indicadas para 

fornecer dados confiáveis, pois faz uso desses dados para desenvolver suas políticas públicas. 

Por outro lado, algumas dessas informações podem ser encontradas em fontes não oficiais, 

como reportagens de jornais e revistas. Sem dúvida, tais referências podem ser responsáveis 

por informações valiosas, mas nem sempre são confiáveis, visto que não demonstram 

preocupação científica ou muitas vezes preocupam-se mais em produzir jornalismo 

sensacionalista. 

Costa (2008) recomenda que para o cálculo do IMUS seja realizado um procedimento 

de coleta de dados por meio de fontes diretas ligadas a órgãos da prefeitura municipal 

(infraestrutura, gestão de trânsito, planejamento, entre outros) e fontes indiretas, tais como 

página oficial da prefeitura municipal na internet, dados e estudos publicados por instituições 

de ensino e pesquisa, entre outros.  

 

3.2 CÁLCULO DOS INDICADORES DO IMUS 

 

Feito o levantamento dos dados necessários para análise, as informações são 

organizadas a partir da metodologia adequada para cada indicador
7
, permitindo que seu score 

seja calculado. Para facilitar o processo de normalização do score dos indicadores do IMUS e 

atender às diferentes características dos mesmos, Costa (2008) elaborou tabelas com a escala 

de avaliação para cada indicador. Nessas tabelas os scores são associados a valores: mínimo, 

intermediário e máximo, variando de 0,00 a 1,00. Estes valores correspondem aos padrões 

internacionais difundidos na literatura, limites propostos pelo pesquisador e outras 

referências, que permitem uma avaliação geral da situação representada por cada indicador. 

 O método de cálculo do IMUS é bastante diversificado e varia conforme o indicador 

(ver apêndice III). Para alguns cálculos são utilizados programas de computador, como 

                                                           
7
O método para o cálculo dos 87 indicadores é criteriosamente descrito no Guia de Indicadores do IMUS 

(COSTA, 2008), que estabelece para cada indicador: unidade de medida; referências; pesos; fontes de dados; 

método de cálculo; normalização e avaliação. Estes também encontram-se no apêndice III deste trabalho na 

medida em que cada indicador foi avaliado. 
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planilhas eletrônicas (Excel), Sistemas de Informações Geográ ficas (SIG) - ferramenta 

Arcgis (9.3), Desenho Assistido por Computador (CAD, 2012), Google Earth (2013), 

Mapsource (5.0), permitindo a manipulação e cruzamento de dados com maior facilidade.  

Para os outros indicadores, o score obtido se desenvolve por um processo mais direto e 

simples, como a constatação da existência de alguma lei ou a adoção de alguma ação por parte 

do gestor municipal.  

Nesta pesquisa, para cada indicador foi elaborada uma síntese do processo de 

levantamento dos dados e cálculo. Essa síntese constitui, juntamente com a Planilha de 

Cálculo  do IMUS para a Cidade do Natal – RN, o Apêndice III. Neste, as informações para 

cada um dos indicadores apresentam-se organizadas conforme a estrutura exemplificada a 

seguir, que mostra o resumo do cálculo de 02 dos 77 indicadores analisados. 

 

Indicador 1.1.1 Acessibilidade ao transporte público 

 

A. Definição 

Porcentagem da população urbana residente na área de cobertura de um ponto de 

acesso aos serviços de transporte público, considerando todos os modos disponíveis (COSTA, 

2008). Para o cálculo deste indicador foi adotado o procedimento realizado por Miranda 

(2010), em que a população urbana foi substituída pela quantidade de domicílios cobertos 

pelo raio de abrangência recomendado. 

 

B. Fontes de Dados 

- Base georreferenciada localizando os pontos de ônibus em Natal, fornecida pela SEMOB 

(2010); 

- Base georreferenciada de Setores Censitários do IBGE (2010); 

- Base georreferenciada de domicílios de Natal/RN (SEMURB 2013) 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas, Sistema de Informações Geográficas – 

Arcgis 9.3;  Mapsource e Google Earth (2013); 

- Criação de um banco de dados georreferenciado referente às paradas de Ônibus, 

compatível com a ferramenta utilizada. 

- Sobreposição do conjunto de dados georreferenciados com os pontos de ônibus sobre a 

base de setores censitários do IBGE (2010). 
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- Criação de um buffer no entorno de cada ponto de ônibus com raios de 300 metros, 

considerando a junção das áreas sobrepostas.  

- Levantamento do total de domicílios no município segundo o IBGE (2010) 235.533 

domicílios 

- Cálculo dos domicílios na área total coberta pelo buffer: 218.656 domicílios 

- O Score é obtido pela razão entre a quantidade de domicílios cobertos pela camada buffer 

de 300 metros e o total  de domicílios do município. 

 

Tabela 2 - Acessibilidade aos sistemas de transporte urbano em Natal/RN em 2013  

Domicílios Quantidade (Unid.) Porcentagem (%) 

Cobertos pelo Buffer 218.656 92,83 

Fora da área de cobertura do 

Buffer 16.877 7,17 

Total de Domicílios (IBGE, 2010) 235.533 100,00 

    Fonte: Org. da autora 

 

Figura 5  - Acessibilidade ao transporte público em Natal/RN - 2013 

 
            Fonte: Org. da autora 



59 

 

D. Score 

92,83% 

E. Normalização 

 

Tabela 3  -  Normalização do indicador Acessibilidade 

aos sistemas de transporte urbano (IMUS) 
Score 

 

Valores de Referência 

1,00 100 % 

0,75 77,5% 

0,50 55% 

0,25 32,5% 

0,00 Até 10% 

                       Fonte: Costa (2008) 

 

F. Avaliação 

0,90 

 

Indicador 7.8.1 Plano Diretor 

A. Definição 

O Guia de Indicadores para o cálculo do IMUS (COSTA, 2008) define esse indicador 

como sendo a existência e ano de elaboração/atualização do Plano Diretor Municipal.  

B. Fontes de Dados 

Site oficial da Prefeitura Municipal de Natal 

C. Método de Cálculo 

Para o cálculo foi apenas necessário realizar uma consulta à legislação municipal, 

através do site oficial da prefeitura, que revelou a existência da Lei Complementar Municipal 

(Lei nº 082/07) que trata da atualização do Plano Diretor.   

D. Score 

O município dispõe de Plano Diretor, implantado ou atualizado há menos de 7 anos. 

E. Normalização 

Tabela 4 -  Normalização do Indicador Plano Diretor (IMUS) 

Score Valores de Referência 

1,00 Menos de 7 anos 

0,50 Mais de 7 anos 

0,00  O município não dispõe de Plano Diretor 

                  Fonte: Costa (2008) 

F. Avaliação 

O score obtido foi equivalente a 1,00, conforme normalização estabelecida. 
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3.3 CÁLCULO DO IMUS GLOBAL E SETORIAL 

 

O resultado obtido para cada conjunto de indicadores não é o único a ser considerado 

para o desempenho do IMUS. Como o Índice é composto por um sistema de pesos, a 

importância de cada indicador varia em relação aos demais. Desse modo, para o resultado 

Global e Setorial do Índice, é preciso considerar o peso acumulado dos indicadores, que 

equivale ao produto de pesos dos domínios, temas e indicadores correspondentes. Assim, 

indicadores que possuírem maiores pesos acumulados são os que proporcionam as maiores 

variações no resultado final do IMUS. A seguir é mostrada a equação para cálculo dos pesos 

acumulados. 

PA = PD x PT x PI 

Onde,  

PA: Peso Acumulado 

PD: Peso do Domínio 

PT: Peso do Tema 

PI: Peso do Indicador 

Como exemplo, tem-se o cálculo do peso acumulado do indicador Acessibilidade ao 

transporte público: 

PD = 0,108 

PT = 0,290 

PI= 0,33  

Multiplicando-se os pesos tem-se: 

PA = 0,108 x 0,290 x 0,330  

PA = 0,0103 

 O resultado global do IMUS é calculado a partir da soma dos indicadores que tiverem 

os scores calculados combinados com os seus respectivos pesos acumulados, conforme 

demonstrado na equação a seguir. 

IMUS Global = (i1 x PA1) + (i2 x PA2)...+ (i87 x PA87) 

i: Indicador  

PA: Peso acumulado 

 

3.4 AUSÊNCIA DE DADOS PARA CÁLCULO DO IMUS 

 

A estrutura proposta para o IMUS permite a avaliação baseada na ausência de um ou 

mais indicadores, caso ocorra a inexistência ou indisponibilidade de dados. Nesse caso, 



61 

 

recomenda-se que se faça a redistribuição dos pesos dos indicadores não calculados entre os 

demais dentro do mesmo tema, de forma igualitária e de modo que o somatório dos mesmos 

mantenha-se igual a 1,00. O mesmo procedimento pode ser feito para os temas dentro dos 

domínios, em casos em que nenhum indicador do respectivo tema possa ser calculado. 

A Tabela 5 apresenta um exemplo de redistribuição dos pesos dos indicadores 

correspondentes ao domínio ACESSIBILIDADE e ao tema Acessibilidade aos sistemas de 

transporte. Neste exemplo, para realizar o cálculo do IMUS é necessário que o peso (0,33) 

do terceiro indicador que está indisponível seja igualmente redistribuído entre os demais 

indicadores do mesmo tema, sendo que cada um ficará com peso equivalente a 0,50. 

 

Tabela 5 - Distribuição de peso nos demais indicadores do IMUS no caso de ausência de dados 

INDICADORES (DOMÍNIO 

ACESSIBILIDADE) 
PESO PROPOSTO SCORE 

1.1.1  Acessibilidade ao transporte público 

1/3 

0,33 Passível de Cálculo 

1.1.2 
 Transporte público para pessoas 

com necessidades especiais 
0,33 Passível de Cálculo 

1.1.3  Despesas com transportes 0,33 Dado Indisponível  

INDICADORES (DOMÍNIO 

ACESSIBILIDADE) 
PESO REDISTRIBUÍDO SCORE 

1.1.1  Acessibilidade ao transporte público 

1/2 

0,5 Passível de Cálculo 

1.1.2 
 Transporte público para pessoas 

com necessidades especiais 
0,5 Passível de Cálculo 

1.1.3  Despesas com transportes 0,0 Vazio 

Fonte: Adaptado de Costa (2008) 

 

Miranda (2010) alerta que indicadores não calculados podem encobrir pontos fracos 

para a mobilidade e até provocar certo desequilíbrio no resultado final do Índice, caso esses 

sejam muitos. Isso se deve ao fato de que seus pesos são divididos entre os demais 

indicadores e, caso o desempenho desses seja favorável, os problemas correspondentes às 

informações não avaliadas, devido a ausência de um ou mais indicador, acabam sendo 

encobertos. Assim, deve-se ter atenção nos quesitos não contidos na avaliação e, acima de 

tudo, adotar uma visão crítica a respeito do resultado obtido para o Índice Global. 

 

3.5 AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE URBANA EM NATAL 

 

Para avaliar as condições de acessibilidade urbana em Natal e verificar em quais áreas 

da cidade, em decorrência das distâncias, o acesso a equipamentos públicos essenciais como 

saúde, educação, lazer e transporte público é facilitado ou dificultado, foram selecionados 

alguns dos indicadores relacionados aos temas Acessibilidade universal, Planejamento da 
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infraestrutura urbana/equipamentos urbanos e Acessibilidade ao transporte público, propostos 

no IMUS. 

Esses indicadores foram analisados considerando a totalidade do espaço natalense e 

suas Regiões Administrativas/bairros, onde se concentram os maiores problemas de 

acessibilidade devido às distâncias a serem percorridas para se chegar ao destino desejado. 

Em síntese, o objetivo é verificar se as áreas segregadas sociales pacialmente têm a 

acessibilidade dificultada em decorrência de sua localização espacial e da renda da população.  

Para atingir tal objetivo foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em autores 

como Costa (2000), Silva (2003) e Queiroz (2010 e 2011), que tratam da produção do espaço 

de Natal. Em seguida, foram trabalhados os dados espaciais referentes à localização de áreas 

verdes, praças, unidades de saúde, escolas, linhas e paradas de ônibus e opcionais, adquiridos 

principalmente na SEMURB e SEMOB.   

Embora a metodologia de cálculo para o indicador que necessitar de dados 

cartográficos seja semelhante, este tem suas especificidades, as quais serão detalhadas, 

conforme o tema. 

Acessibilidade universal 

Indicador: Acessibilidade aos serviços essenciais - Porcentagem dos domicílios situados até 

500 metros de distância de serviços essenciais, entendidos como equipamentos de saúde de 

atendimento primário e equipamentos públicos de educação infantil e ensino fundamental e 

médio. 

Método de cálculo: Efetuar a unificação das bases de equipamentos de saúde e educação para 

a seleção dos equipamentos de interesse; criar uma área (buffer) ao redor de cada 

equipamento com raio de 500 metros, considerando junção das áreas sobrepostas; selecionar e 

calcular os domicílios que ficaram fora da área de cobertura e, em seguida, subtraí-los do total 

de domicílios registrados pelo Censo Demográfico de 2010 (IBGE); verificar em quais 

regiões administrativas/bairros a acessibilidade a equipamentos públicos de educação e saúde 

encontra-se comprometida. 

Indicador: Acessibilidade aos espaços abertos - Porcentagem da população urbana residente 

próxima a áreas abertas (áreas verdes ou de lazer), considerando os seguintes parâmetros: até 

500 metros de praças, playgrounds e outras áreas de recreação de pequeno e médio porte até 

1000 metros de parques urbanos. 

Método de cálculo: Criar um buffer ao redor de cada área com largura de 500 metros para 

áreas de lazer, com menos de 05 hectares e 1000 metros para áreas de lazer de dimensão igual 

ou superior a 5 hectares; calcular a razão entre a quantidade de domicílios contida na área de 

cobertura e o total de domicílio instalados na cidade fornece o score. 
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Acessibilidade ao sistema de transporte público 

Indicador: Acessibilidade ao transporte público - Porcentagem dos domicilios situados na 

área de cobertura  de um raio de 300 metros de um ponto de acesso aos serviços de transporte 

público, considerando todos os modos disponíveis. 

Método de cálculo: Criar um banco de dados georreferenciado referente às paradas de 

ônibus, compatível com a ferramenta utilizada; gerar   um buffer no entorno de cada ponto de 

ônibus com raio de 300 metros, considerando a junção das áreas sobrepostas.  

 Vale salientar que no Apêndice I são mostrados os resultados para a avaliação de 

disponibilidade de dados, que antecedeu a aquisição e análise dos indicadores. Ja no Apêndice 

II encontram-se  registros fotográficos referentes à mobilidade urbana de Natal. E no 

Apêndice III tem-se os cálculos detalhados para cada indicador, sendo demostrados a 

definição, a fonte, o método de cálculo, o score obtido, a tabela de normalização e o valor do 

indicador normalizado. 
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Space, iniquity and public transportation: assessment of urban accessibility 

in the Natal/RN city through sustainability indicators 
 

RESUMO 

 

Na atualidade, a mobilidade urbana configura um dos principais desafios das grandes e 

médias cidades brasileiras, haja vista os sinais de insustentabilidade que apresenta em relação 

a muitos aspectos que a envolve. Nas referidas cidades, onde a concentração de riqueza, terra 

e poder contrastam com a distribuição desigual da renda, a reprodução de iniquidades e os 

problemas cotidianos resultantes da acelerada urbanização afetam a mobilidade e 

acessibilidade urbanas. No tocante à acessibilidade urbana, a renda e a valorização de 

determinados espaços, aliadas a maiores investimentos em infraestrutura, fazem com que as 

áreas centrais das cidades apresentem melhores condições que as áreas periféricas.  Diante do 

exposto, este trabalho tem como objetivo analisar as condições de acessibilidade urbana na 

cidade de Natal/RN e verificar em que medida o acesso a serviços e equipamentos urbanos é 

facilitado ou dificultado em virtude da localização da população e do seu poder aquisitivo. 

Adotou-se, como procedimentos metodológicos, a pesquisa bibliográfica e documental, bem 

como aferição e análise de alguns dos indicadores de sustentabilidade relacionados à 

acessibilidade urbana, que compõem o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS). 
 

Palavras-chave: mobilidade urbana, acessibilidade urbana, reprodução do espaço, índice de 

mobilidade urbana sustentável. 
 

 

ABSTRACT 

 
 

Nowadays, the urban mobility appears as one of the main challenges of large and medium 

cities in Brazil, because it has signs of unsustainability relative to many aspects that involves 

it. In Brazilian cities, where the wealth concentration, land and power contrast with an 

irregular income distribution, the reproduction of inequalities and daily problems resulting 

from rapid urbanization affecting urban mobility and accessibility. Particularly in relation to 

urban accessibility, the income and the valuation of certain spaces, combined with efficient 

infrastructure, make the central areas have better conditions when compared to peripheral 

areas.  In this manner, this paper intends to analyze the conditions of urban accessibility in 

Natal / RN and verify to what extent access to urban services and equipments is facilitated or 

difficulted because of the location and the purchasing power of its population. Therefore, the 

methodological procedures utilized were bibliographic and documentary surveys, as well as 

analysis of some of the sustainability indicators related to urban accessibility that comprise 

the Index of Sustainable Urban Mobility (I_SUM).  
 

Keywords: urban mobility, urban accessibility, reproduction of space, sustainability 

indicators, index of sustainable urban mobility. 



71 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a expansão periférica e a segregação socioespacial associadas às precárias 

condições dos sistemas de transporte e de infraestrutura nas cidades têm prejudicado a 

dinâmica econômica e a qualidade de vida da população no que diz respeito à mobilidade e 

acessibilidade urbanas. 

De acordo com Pereira (2008), a estruturação urbana em países capitalistas interfere 

no cotidiano dos citadinos à medida que estes se locomovem em busca de atendimento a 

demandas de trabalho e serviços, como práticas religiosas, educação, saúde e lazer, as quais se 

encontram dispersas na cidade e são necessárias à reprodução social. Desse modo, a situação 

espacial de cada indivíduo pode facilitar ou dificultar esses deslocamentos, assim como o 

poder aquisitivo, que definirá os meios de locomoção a serem utilizados para que ocorram o 

uso e a apropriação do espaço urbano.  

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, a ocupação periférica da cidade, sem o 

devido planejamento, tem aumentado, consideravelmente, a necessidade de transporte e 

serviços públicos de infraestrutura, os quais, frequentemente, não têm suprido a demanda 

adequadamente. 

No que se refere à história da ocupação do solo urbano de Natal, Costa (2000) sinaliza 

que o crescimento da cidade, mesmo com as intervenções e os planos urbanísticos, ocorreu de 

forma tendenciosa à segregação do espaço entre as classes de alta renda e as classes de baixa 

renda, tendo em vista que o padrão de infraestrutura adotado propiciou maior valorização da 

área mais central, fazendo com que as pessoas de baixa renda ocupassem a periferia, onde há 

ausência de uma infraestrutura adequada. 

Gomide (2006) argumenta que o impacto da ocupação periférica nas cidades, sem que 

ocorra um planejamento adequado, impõe uma das piores iniquidades, a da acessibilidade 

urbana.  A inadequação na oferta dos serviços em áreas periféricas somada às altas tarifas do 

transporte público, além de prejudicar a parcela mais pobre da população, restringindo as 

oportunidades de trabalho e de acesso aos serviços de saúde, educação e lazer, tem estimulado 

o uso do transporte individual. Essa situação contribui para o aumento dos níveis de poluição 

e de congestionamentos e reforça os fenômenos da desigualdade de oportunidades e da 

segregação espacial, propiciadores de exclusão social. 

Em relação ao sistema de transporte público de Natal, Torquato e Santos (2004) 

afirmam que algumas áreas mais centrais da cidade são atendidas de forma demasiada, já nas 

áreas periféricas, a situação de atendimento é deficitária. Diante da expansão da cidade, esse 

sistema de transporte já não atende às necessidades de forma lógica, pois conserva ainda uma 

grande oferta de viagens para a tradicional área central da cidade, embora o desejo de destino 

para essa área tenha decrescido. Já as áreas periféricas, especificamente, os bairros das regiões 

administrativas Norte e Oeste, apresentam uma oferta de viagens de transporte público por 

passageiro menor que a demanda, especialmente nos horários de maior fluxo. 

Diante do exposto, objetiva-se analisar as condições de acessibilidade urbana em Natal 

e verificar em que medida o acesso a serviços e equipamentos urbanos é facilitado ou 

dificultado em virtude da localização e do poder aquisitivo de sua população. Como objetivos 

específicos, têm-se: avaliar, por meio de alguns indicadores proposto no Índice de Mobilidade 

Urbana Sustentável (IMUS) as condições de acessibilidade urbana em Natal e comparar a 

situação de acessibilidade entre bairros localizados em zonas distintas na cidade, em termos 

de acesso a equipamentos e serviços públicos urbanos. 

Na perspetiva de compreender a problemática discutida e atingir os objetivos 

propostos, este trabalho busca suporte no uso de indicadores de sustentabilidade relacionados 

à mobilidade urbana. Pretende-se utilizar o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável 

desenvolvido por Costa (2008), que se baseia nas  dimensões da sustentabilidade (social, 
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econômica, política, cultural, territorial e ambiental), e tem como referência pesquisas 

brasileiras e europeias e workshops em 11 cidades brasileiras.   

 A metodologia adotada para a realização deste trabalho consistiu em pesquisa 

descritiva exploratória, de natureza quantitativa e qualitativa, estando em consonância com 

um referencial bibliográfico por meio da qual realizou-se uma reflexão teórico-conceitual 

acerca do tema acessibilidade  urbana, exclusão social e (re)produção do espaço. Também foi 

realizada pesquisa documental, princialmente, em orgãos públicos locais, possibilitando a 

aquisição de dados para avaliar os indicadores referentes à acessibilidade propostos no IMUS. 

 

MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

Um estudo sobre a cidade pode enveredar por diferentes trilhas, dentre elas, a análise 

da dinâmica de crescimento urbano, incluindo as transformações que configuram a sua 

estruturação e, consequentemente, são responsáveis pelo processo de produção do espaço.  

O termo produção do espaço, segundo Lefebvre (2000), visa responder aos processos 

de reprodução das relações capitalistas de produção.  Ao formular sua teoria, esse autor 

considera o capitalismo um processo e o espaço como seu produto. Sendo assim, relações 

capitalistas se reproduzem no espaço e se refletem em manifestações de conflitos e 

contradições da sociedade. 

Santos (2004, p. 21) conceitua espaço como um “conjunto indissociável de sistemas de 

objetos e sistema de ações”. A produção do espaço, para o autor, significa a produção de 

objetos que articulam e organizam, em suas funções específicas, intercâmbios sociais que 

envolvem o trabalho. O espaço seria, nesse caso, a materialidade e a mediação entre os 

sistemas de controle, e a reprodução do trabalho se traduziria em sua dimensão técnica e 

material.  

Nessa perspectiva, entende-se que o espaço produzido é susceptível a novas 

transformações pela sociedade. Sendo assim, o espaço produzido é usado para (re) fazer 

estruturas e para (re) construir a sociedade, desse modo surge também o termo (re) produção 

do espaço. De acordo com Silva Júnior e Rutkovski (2011), a (re) produção do espaço urbano 

nas cidades implica o avanço de novas técnicas que, ao se inserirem no espaço produzido pelo 

homem, desenvolvem novas estruturas e infraestruturas que perpetuam a produção do capital 

e da sociedade.  

Segundo Santos (2004), a materialização das técnicas no espaço é determinante para 

que a mobilidade e acessibilidade se desenvolvam no espaço urbano.   Nesse sentido, 

Mondardo (2009) alega que, para que o espaço urbano seja (re) produzido, é necessário que 

ocorra a mobilidade de pessoas, de objetos, de ações, de representações, de ideias, de 

mercadorias, dentre outros. O espaço urbano é um conjunto de elementos que se movem, 

interagem e são solidários e contraditórios, porque criam espaços diferenciados, cada um com 

sua função, com sua relação social. 

Diante desse cenário discursivo, torna-se oportuna a compreensão do significado de 

mobilidade urbana que, por vezes, se confunde com acessibilidade urbana. No entanto, é 

importante esclarecer que, embora se completem, os termos possuem significados diferentes.  

De acordo com Vasconcellos (2001), a mobilidade urbana refere-se ao ato de se 

movimentar de acordo com condições físicas e econômicas.  A mobilidade implica a 

disponibilidade de meios de transporte, não motorizados e pessoais (a pé e de bicicleta) ou 

motorizados (públicos ou privados), e toda a infraestrutura para realizar os deslocamentos.  

A esse respeito, Pereira (2008) alega que a mobilidade como um fim a ser obtido por 

um meio de transporte varia de acordo com a forma em que é realizada. Em alguns casos e 

situações, o deslocamento pelo espaço urbano ocorre a pé. À medida que a extensão territorial 

se amplia e parte dos equipamentos coletivos ainda permanece centralizada, faz-se necessário 

o deslocamento por meio de transporte motorizado. De acordo com a renda dos usuários, 

esses meios podem ser públicos e coletivos ou privados e individuais, sendo que a oferta, a 
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qualidade, a eficiência e o tempo de deslocamento entre eles serão bastante diferenciados, 

implicando menor grau de acessibilidade dos que dependem do transporte público para se 

deslocar. 

Portanto, a ideia de ligação física e temporal entre os meios de transporte e os destinos 

desejados requer uma melhor compreensão das diferenças entre uma visão simplista da 

mobilidade urbana pessoal e uma visão mais abrangente da acessibilidade.  

Pereira (2008) afirma que a acessibilidade tem um enfoque mais amplo que o da 

mobilidade. Ao se tratar de acessibilidade, considera-se que há uma conexão entre a oferta do 

sistema de circulação e a estrutura urbana, que se refere ao modo como o indivíduo pode usar 

e (re) produzir o espaço da cidade.  

Para Vasconcellos (2001), a acessibilidade é entendida como a facilidade ou 

dificuldade para a realização das necessidades que se refletem na produção do espaço.  Já 

Litman (2012), a define como a facilidade de alcançar bens, serviços, atividades e destinos, 

que, juntos, são chamados de oportunidades.  

Com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre acessibilidade urbana, Cardoso 

(2008) a classifica em duas categorias. A primeira trata da acessibilidade ao sistema de 

transporte medida pela facilidade que o usuário dispõe para acessar o sistema de transporte 

coletivo em seu local de moradia, trabalho, dentre outros. A segunda categoria corresponde à 

acessibilidade a destinos, que pode ser entendida como a facilidade de se chegar ao local 

desejado após o acesso ao sistema de transporte.   

Segundo Vasconcellos (2001), nas cidades brasileiras, a acessibilidade cresce 

conforme a renda e o espaço de circulação são acessados de forma desigual, refletindo a 

disparidade de condições socioeconômicas entre os cidadãos. Enquanto as famílias de renda 

mais baixa, segregadas espacialmente, têm uma mobilidade limitada e consomem menos 

espaço, ou seja, tem menor acessibilidade, as famílias de renda mais alta usam transporte mais 

rápido, o automóvel, para realizar mais viagens e consumir mais espaço. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que, na maioria dos casos, as pessoas de baixo 

poder aquisitivo, por não possuírem automóvel particular, usam o transporte público, 

possuindo menor acessibilidade e mobilidade devido às poucas opções de itinerários, 

frequência e custos. Desse modo, a renda apresenta-se como um dos principais elementos de 

avaliação das condições de acessibilidade urbana. Outro fator determinante para uma maior 

ou menor acessibilidade é a localização no espaço urbano. A acessibilidade não ocorre em 

igualdade de condições para todos os habitantes de uma cidade. Tal fato está relacionado ao 

processo de produção e reprodução do espaço urbano que reflete as iniquidades sociais.  

Santos (1996) afirma que, nas cidades, as periferias são materializações de 

mecanismos de exclusão/diferenciação espacial, os quais adquirem visibilidade por meio de 

habitações insuficientes e de má qualidade, da inexistência de infraestrutura básica, da baixa 

possibilidade de acesso rápido e confortável aos lugares de trabalho e malha viária, bem como 

da ausência de equipamentos de transporte coletivo eficientes, evidenciando a desigualdade 

socioespacial. 

Pode-se mencionar, como exemplo de desigualdade social, a segregação espacial 

imposta à população de baixo poder aquisitivo em áreas periféricas das cidades. De acordo 

com Villaça (2001, p.142), segregação socioespacial “é um processo, segundo o qual 

diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes 

regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole”. 

Desse modo, considera-se que, no modo de produção capitalista, o processo de 

segregação socioespacial não se desvincula das formas de (re) produção do espaço urbano. No 

âmbito desse sistema, ocorre a diferenciação socioespacial no interior da cidade, com áreas 

mais bem servidas de infraestrutura e de ofertas de bens e serviços; em contraposição, há 

outras que são precariamente providas. Segundo Villaça (2001), o valor de uso solo urbano é 

determinante para diferenciar as acessibilidades que cada fragmento urbano tem em relação 
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ao todo e, consequentemente, à cidade, como cada bairro se comunica e se articula com o 

centro. 

Diante dessa e de outras externalidades que envolvem a mobilidade urbana, é possível 

pensar que as cidades brasileiras vivem um momento de crise. Conforme reflexões realizadas 

por Litman (2003), essa situação exige uma mudança de paradigma. Trata-se de reverter o 

atual modelo de mobilidade, integrando-a aos instrumentos de gestão urbanística voltados 

para os princípios da sustentabilidade ambiental e para a inclusão social. 

No Brasil, os princípios da sustentabilidade vêm sendo incorporados em diversas 

políticas de  planejamento urbano.   No que tange à mobilidade urbana,  estes foram 

incorporados à Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), lançada em 2004 no 

PlanMob e instituída por meio da Lei 1.247 em 2012. O PlanMob prevê para a avaliação do 

impacto dessa política nas cidades brasileiras uma metodologia  que envolve  o 

estabelecimento de indicadores.  

Ao longo dos últimos anos, a preocupação com o desenvolvimento sustentável tem 

incentivado o estudo e a implantação de estratégias em diversos setores de planejamento do 

governo, incluindo, como uma das principais pautas, a mobilidade urbana. É possível afirmar 

que, paralelamente, também tem crescido a necessidade de buscar ferramentas práticas que 

auxiliem na avaliação das ações de planejamento, destacando-se, nesse contexto, o uso de 

indicadores de sustentabilidade.  

 

ÍNDICE DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (IMUS) 

 

Na sociedade atual, amplia-se a importância da análise dos fenômenos socioespacias 

por meio de indicadores, sobretudo aqueles voltados para aferição do desenvolvimento 

urbano. Nesse processo, a identificação de indicadores que permitam avaliar o 

comportamento de determinados setores do planejamento urbano em relação aos princípios do 

desenvolvimento sustentável tornam-se fundamentais.   

De acordo com Mourelo (2002), um indicador atende a uma dupla necessidade: por 

um lado, fornece a informação adequada para a tomada de decisões e, por outro, reduz uma 

grande quantidade de informações a um número de parâmetros de mais fácil controle, o que 

serve tanto para a tomada de decisões como para informar o público. 

Aportada nessa lógica e considerando o contexto brasileiro, Costa (2008) propôs o 

Índice de Mobilidade Sustentável (IMUS) com o objetivo de oferecer uma metodologia capaz 

de avaliar quantitativamente e qualitativamente a mobilidade urbana,  a partir de indicadores 

relacionados  aos aspectos social, político, econômico, cultural e ambiental.  

O IMUS consiste em uma ferramenta desenvolvida para auxiliar a avaliação e 

identificação dos aspectos críticos e de maior impacto que comprometem a mobilidade 

urbana, fornecendo subsídios para políticas públicas que visem à sustentabilidade dos 

sistemas de mobilidade e inclusão social. 

Segundo Miranda e Rodrigues da Silva (2012), o IMUS foi formulado para atender 

tanto às questões voltadas para o planejamento tradicional quanto àquelas relacionadas à 

mobilidade sustentável. Apresenta-se como um índice fácil de calcular e analisar, sendo 

flexível o suficiente para ser aplicado em cidades com características diversas. Seus 

indicadores são avaliados por um sistema de peso que os qualifica de maneira individual e 

em grupo. Sua composição se divide em 9 Domínios: acessibilidade, aspectos ambientais, 

aspectos sociais, aspectos políticos, infraestrutura, modos não motorizados, planejamento 

integrado, tráfego e circulação urbana e sistema de transporte urbano. Esses Domínios, por 

sua vez, se subdividem em 37 temas, totalizando 87 indicadores. O resultado do índice varia 

de 0,00 a 1,00, sendo que quanto mais próximo estiver de 1,00, o resultado tende a ser 

sustentável.  O processo de normalização sugerido para chegar ao resultado baseia-se em 

valores de referência de normas brasileiras e internacionais encontrados na literatura, sendo 

os valores de referência existentes adaptados ao contexto das cidades brasileiras. 
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O recorte espacial desta pesquisa corresponde à cidade do Natal, capital do Rio 

Grande do Norte, localizada na Microrregião homônima, que se insere na Mesorregião Leste 

Potiguar. A cidade encontra-se localizada sob as coordenadas geográficas: latitude 5º47’42’’ 

Sul e longitude: 35º12’34” Oeste (IDEMA, 2008). De acordo com o Censo Demográfico 2010 

(IBGE), Natal possui 803.739 habitantes, 235.533 domicílios e uma taxa de urbanização de 

100%. A cidade está dividida em quatro Regiões Administrativas, constituídas por 36 bairros. 

Sua área compreende cerca de 170 km
2
, que equivalem a 0,32% da superfície estadual (Figura 

1). 
Figura 1-Localização de Natal/RN 

 
Fonte: Org. da Autora 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa fundamenta-se numa análise descritiva e exploratória. Segundo 

Gil (2007, p. 43), “uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto 

que a identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja 

suficientemente descrito e detalhado”.  

A pesquisa foi realizada em consonância com a pesquisa bibliográfica e documental, 

utilizando-se da análise de natureza quantitativa e qualitativa, pois de acordo com Flick 

(2009), essas abordagens não são excludentes ou contrárias, mas se complementam uma à 

outra no processo de compreensão da realidade e construção do conhecimento. 

Para avaliar as condições de acessibilidade urbana em Natal, foram selecionados 

alguns dos indicadores do IMUS relacionados ao Domínio Acessibilidade e às Temáticas - 

Acessibilidade aos sistemas de transporte e Acessibilidade universal, sendo estes: 

Acessibilidade aos serviços essenciais, Acessibilidade aos espaços abertos e Acessibilidade ao 

transporte público.  
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Para a análise desses indicadores, foi necessário recorrer a bancos de dados espaciais 

sobre as Temáticas citadas, adquiridos, principalmente, na Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana (SEMOB, 2010), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo  

(SEMURB, 2013) e Institudo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).  Como 

ferramenta auxiliar para essa análise, utilizou-se, basicamente, de Sistema de Informações 

Geográficas - Arcgis 9.3 e de planilhas eletrônicas (Excel 2010).  

De posse dos dados e com auxílio das referidas ferramentas foram feitas sobreposições 

do conjunto de arquivos georreferenciados de interesse para atender aos objetivos.  Em 

seguida, foram criadas áreas com os respectivos raios de abrangência determinado no IMUS 

para cada um dos indicadores. Ex.: para o indicador de Acessibilidade ao transporte público 

foram criados raios de 300 metros no entorno das paradas de ônibus. Em seguida,  

considerando a junção dos áreas sobrepostas, foi gerada uma única área de abrangência total.  

A partir do banco de dados georreferenciado de domicílios e dos setores censitários do 

IBGE (2010) situados em Natal, foi feita a contagem dos domincílios dentro dessa área de 

abrangência e, posteriormente, foi realizada a subtração destes em relação ao total de 

domicílios registrados pelo Censo Demográfico do IBGE (2010), chegando, desse modo, ao 

percentual de domícilios situados dentro e fora da área de cobertura determinada para  cada 

Indicador. 

Para comparar as condições de acessibilidade a serviços e equipamentos públicos entre 

os bairros e Regiões Administrativas de Natal, foram elaborados mapas temáticos que 

ilustram as áreas cobertas e não cobertas pelo raio de abrangência, indicando maior e menor 

facilidade de acesso ao destino desejado. Posteriormente,  através de planilha eletrônica, 

foram confeccionados gráficos  a partir da contagem de domicílios por bairro externos às 

áreas de cobertura do respectivo indicador.  
 

RESULTADOS 
 

Neste artigo, são apresentados os principais resultados obtidos para Natal no que se 

refere à acessibilidade urbana.  Primeiramente, é considerado o desempenho da cidade em 

face dos indicadores analisados. Num segundo momento, foram obtidos resultados da 

aplicação do método de avaliação em áreas distintas da cidade, o que permitiu compreender 

os diferentes cenários de acessibilidade no espaço urbano de Natal/RN.  
 

ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS EM NATAL/RN 
 

A análise das condições de acessibilidade urbana para a população de Natal parte da 

localização dos domicílios e da posição em relação a outras edificações em que são prestados 

serviços essenciais, como escolas e unidades básicas de saúde públicas. A acessibilidade da 

população a esses serviços públicos depende do nível de provimento que apresentam, tal 

como o número de vagas nas escolas ou de atendimentos nos postos de saúde, assim como da 

distribuição da população e da forma de alcance desses equipamentos.  

A forma de deslocamento utilizada pelo usuário é um fator que facilita ou dificulta o 

acesso ao serviço de saúde e de educação. Desse modo, quanto maior for a oferta e melhor a 

distribuição desses equipamentos, menor será o tempo gasto com deslocamento e menor será 

a necessidade de usar veículos motorizados, impactando, positivamente, a acessibilidade.  

 Diante disso, para o Indicador Acessibilidade aos Serviços Essenciais é considerado 

como ideal, uma distância de até 500 metros das unidades de saúde de atendimento básico e 

de escolas públicas em relação aos domicílios (COSTA, 2008).  

Na cidade do Natal, são registrados 256 estabelecimentos públicos de educação, dos 

quais 58 são centros municipais de educação infantil (CMEI), 71 são escolas municipais, 120 

são escolas estaduais e 07 são escolas federais (de educação infantil e ensino médio/técnico). 

Quanto aos estabelecimentos de saúde, a cidade possui 55 unidades de atendimento primário e 
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02 unidades mistas (SEMURB, 2013). A Figura 2 ilustra a distribuição espacial desses 

equipamentos públicos em Natal. 
 

Figura 2 - Acessibilidade aos serviços essenciais (saúde e educação) em Natal/RN 

 
Fonte: Org. da Autora 

 

De acordo com a distribuição espacial e a distância desses equipamentos em relação 

aos domicílios existentes na cidade, os resultados para esse indicador mostram que 187.570 

dos 235.533 domicílios de Natal registrados pelo Censo Demográfico 2010 (IBGE), o que 

equivale a 79,64%, localizam-se a uma distância inferior ou igual a 500 metros dos 

equipamentos de saúde e/ou educação. Desse modo, considerando a normalização proposta no 

IMUS, a avaliação para o indicador foi de aproximadamente 0,77, podendo-se considerar que, 

em termos de Acessibilidade aos Serviços Essenciais, esse é um bom resultado para a cidade.  

Todavia, uma parcela significativa da população apresenta maiores dificuldades de 

acesso a esses equipamentos em decorrência das distâncias. Esse aspecto assume nitidez 

quando se observa que 47.963 domicílios, equivalente a 20,36% do total de domicílios da 

cidade, se encontram fora da área de cobertura de serviços públicos de saúde e de educação. A 

maior quantidade de domicílios externa ao raio de cobertura encontra-se nas zonas Sul, Oeste 

e Norte da cidade (Figuras 2 e 3). Com exceção de alguns bairros localizados nas zonas Sul e 

Leste, os demais se situam em áreas periféricas que apresentam renda per capita baixa.  

Entre os bairros que apresentam a maior quantidade de domicílios localizados num 

raio superior a 500 metros, portanto fora da área de cobertura, destacam-se o Bairro Planalto, 

na Zona Oeste; o Bairro Nossa Senhora da Apresentação na Zona Norte e, os bairros Capim 

Macio, Ponta Negra, Lagoa Nova e Candelária, na Zona Sul. Na Zona Leste, o único bairro 

que possui uma quantidade considerável de domicílios externos à área de cobertura de 

serviços públicos de saúde e de educação, é o de Tirol (Figura 3).  

No entanto, salienta-se que o bairro de Tirol e o de Petrópolis, ambos localizados na 

Zona Leste, juntos concentram a maior quantidade de serviços de saúde mais complexos, 

incluindo tanto a rede pública quanto a particular e apresentam as duas maiores renda per 

capita da cidade. 
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Figura 3 - Domicílios externos ao raio de cobertura de 500 metros de serviços essenciais em Natal/RN 

 
Fonte: Org. da Autora 

 

Em contrapartida, os bairros Planalto, situado na Zona Oeste e Nossa Senhora da 

Apresentação na Zona Norte, considerados periféricos e cuja população é de baixa renda, 

juntos contabilizam 26,83% dos domicílios que têm problemas de acessibilidade aos serviços 

essenciais em decorrência da distância.  É importante destacar que, em termos populacionais, 

estes são os dois bairros que mais cresceram em Natal, entre os anos de 2000 e 2010.  De 

acordo com o Censo Demográfico 2010 (IBGE), a população do Bairro Planalto cresceu 

117%, passando de 14.314 habitantes para 31.206 em dez anos. O Bairro Nossa Senhora da 

Apresentação, considerado o mais populoso da cidade desde 2000, cresceu 41%, passando de 

56.522 para 79.759 habitantes no mesmo período. Todavia, evidencia-se que investimentos 

em equipamentos de saúde e educação não cresceram na mesma proporção nesses bairros, de 

modo que uma fração considerável da população que neles reside realiza longos percursos, 

seja a pé, de bicicleta ou de veículo motorizado, para ter acesso a esses serviços, o que não é 

garantido em sua plenitude, pois a quantidade existente revela-se insuficiente. 

Diante dos resultados apresentados até o momento, conclui-se que a cidade de Natal 

possui um déficit de equipamentos de saúde e de educação que afeta uma parte significativa 

da população da cidade, que reside nas zonas Sul, Norte e Oeste. No entanto, a camada da 

população de menor poder aquisitivo, que mora, principalmente nas duas últimas zonas 

citadas, é a mais afetada pelo problema, visto que, em sua maioria, não pode recorrer a 

serviços de plano de saúde e escolas privadas, diferentemente dos moradores da zona Sul, que 

possuem melhores condições econômicas. 
 

ACESSIBILIDADE A ÁREAS ABERTAS EM NATAL/RN 
 

Nesse indicador são avaliadas as distâncias dos domicílios em relação às praças, áreas 

verdes e parques. São considerados imersos na área de cobertura aqueles domicílios 

localizados a uma distância de até 500 metros de praças e outras áreas de recreação de 

pequeno e médio porte, e de 1.000 metros de parques urbanos.   

Esses locais, além de lazer e recreação, desempenham outras funções importantes no 

meio urbano, como a presença de solo permeável essencial para infiltração da água da chuva, 

melhoria do clima e qualidade do ar e estética ligada à apreciação da paisagem, implicando 

melhorias na qualidade de vida da população. 

OESTE  NORTE  SUL LESTE  
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 Para Loboda e De Angelis (2005), a qualidade de vida urbana está diretamente 

atrelada a vários fatores como infraestrutura, desenvolvimento socioeconômico e àqueles 

ligados à questão ambiental. No caso do ambiente, as áreas verdes públicas constituem-se 

elementos imprescindíveis para o bem-estar da população, pois influenciam diretamente na 

saúde física e mental. 

A Cidade do Natal possui 251 praças, das quais 90 localizam-se na Zona Sul; 72 na 

Zona Leste; 60 na Zona Norte e 29 na Zona Oeste. As áreas verdes de pequeno porte somam 

581, correspondentes a canteiros, reservas florestais, praças, quadras, áreas reservadas ou 

remanejadas pela prefeitura, entre outros. No que se refere aos parques, a cidade possui dois: 

o Parque Estadual das Dunas e o Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte. O primeiro localiza-

se entre as zonas Sul e Leste e o segundo entre as zonas Sul e Oeste da cidade (Figura 4). 
 

Figura 4 - Acessibilidade aos espaços abertos em Natal/RN 

 
Fonte: Org. da Autora 

 

Conforme os resultados da avaliação acerca da Acessibilidade aos espaços abertos, 

Natal apresenta aproximadamente 93% dos domicílios inseridos na área de cobertura proposta 

para esse indicador, o que equivale a um valor normalizado de 0,93, representando um 

excelente resultado para a cidade. Dentre os 7% de domicílios localizados fora da área de 

cobertura (17.093), a maioria situa-se nos bairros periféricos das zonas Sul, Norte e Oeste da 

cidade (Figura 4).  

O Bairro Nossa Senhora da Apresentação, com 4.105 domicílios, é o que tem a maior 

incidência de residências fora da área de cobertura determinada para esse indicador, o que 

corresponde a um valor maior que a soma dos domicílios dos bairros de Ponta Negra (1.797) 

e Igapó (1.598), que detém a segunda e terceira maior quantidade domicílios inseridos fora da 

área de cobertura, respectivamente. O Bairro do Alecrim, localizado na zona leste, também se 

destaca com 1.580; embora algumas áreas sejam residenciais, predomina o comércio e a 

prestação de serviços, existindo poucas áreas abertas destinadas ao lazer (Figura 5). 

É importante ressaltar que, apesar da quantidade de praças e áreas verdes em Natal ser 

bem expressiva, o acesso com qualidade não é garantido, visto que uma grande parte desses 
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equipamentos de lazer e recreação, principalmente aqueles localizados na periferia, 

encontram-se em péssimas condições de uso. Essa situação é reforçada por Amaral (2013), ao 

afirmar que mais de 80% das praças e canteiros da cidade precisam de manutenção.   
 

Figura 5 - Domicílios externos ao raio de cobertura de espaços aberto por bairro em Natal/RN 

  
Fonte: Org. da Autora 

 

Quanto aos parques urbanos, apenas o Parque Estadual das Dunas está aberto ao 

público. O Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte encontra-se interditado por diversos 

motivos, entre eles, financeiro e de gestão.   

 

ACESSIBILIDADE AO TRANSPORTE PÚBLICO EM NATAL/RN 

 

 Na análise para o Indicador de Acessibilidade ao Transporte Público é considerada a 

porcentagem dos domicílios situados na área de cobertura  de um raio de 300 metros de um 

ponto de acesso aos serviços de transporte público, considerando todos os modos disponíveis.  

A Associação Nacional de Transporte Público (ANTP, 1995) define ponto de acesso 

aos serviços de transporte público, ou simplesmente ponto de parada, como o local 

estabelecido na via pública onde se realiza a parada do veículo de transporte coletivo para o 

embarque e/ou desembarque de passageiros.   

Em Natal, as definições do local e do tipo dos pontos de parada de transporte público 

são atribuições da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB). O sistema de 

transporte público por ônibus está estruturado em 22 terminais, sendo 2 localizados na Zona 

Sul; 3, na Zona Leste; 7, na Zona Oeste; e 10, na Zona Norte da cidade. A frota operacional 

do sistema é constituída de 714 ônibus dos quais 630 compõem a frota efetiva, que operam 91 

linhas, sendo que 13 possuem operação compartilhada entre duas ou mais empresas. O 

transporte opcional, também denominado de alternativo, é composto por 177 veículos do tipo 

Van, que operam 27 linhas, as quais, em alguns trechos, se sobrepõem as linhas de ônibus. Ao 

longo dessas linhas, encontram-se 1.693 pontos de paradas de transporte coletivo (SEMOB, 

2010), conforme pode ser visualizado na Figura 6.  

A análise para o Indicador de Acessibilidade ao Transporte Público mostrou que 

92,83% das residências situam-se a uma distância de até 300 metros dos pontos de paradas de 

ônibus e/ou opcionais. A avaliação para esse indicador ficou em torno de 0,9, o que representa 

um resultado aceitável. 

OESTE  NORTE  SUL LESTE  
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No que tange ao cálculo dos domicílios fora do raio de cobertura determinado para 

esse indicador, os dados mostram que 16.877 domicílios de Natal localizam-se a uma 

distância superior a 300 metros da parada de transporte público. Esse valor representa 7,17% 

do total de domicílios registrados pelo IBGE no município (2010).  
 

Figura 6 - Acessibilidade ao transporte público em Natal/RN 

 
Fonte: Org. da Autora 

 

Os dados também permitem aferir que, apesar da Zona Norte ter a maior quantidade 

de terminais de ônibus, os bairros que a compõem são os que apresentam o maior número de 

domicílios distantes dos pontos de parada.  Nessa zona destacam-se os bairros Nossa Senhora 

da Apresentação, Lagoa Azul, Redinha, Igapó e Pajuçara (Figura 7). 
 

No que se refere à acessibilidade a destinos, além de maiores distâncias a percorrer e 

dos serviços precários de transporte, a população da Zona Norte da cidade vivencia, ainda, 

longos congestionamentos nos horários de maior fluxo no trânsito, ocorrendo, principalmente, 

nas cabeceiras da Ponte de Igapó. Esse fato se reflete no tempo de espera do transporte 

público que, muitas vezes, chega ao ponto de parada já lotado, ocasionando desconforto ao 

usuário durante a viagem. Evidentemente que, por se localizar mais distante das áreas centrais 

de Natal, os moradores dos bairros da Zona Norte gastam mais tempo no trânsito. 
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Figura7 - Domicílios externos a área de cobertura de 300 metros de distância das 

paradas de transporte público por bairro em Natal/RN 

 
Fonte: Org. da Autora 

 

Todavia, salienta-se que o tempo gasto para deslocamento na cidade como um todo 

tem aumentado no decorrer dos últimos anos, devido ao crescimento do fluxo de veículos, o 

que se reflete em congestionamentos nas principais vias expressas, cujos destinos são os 

locais onde se encontram os Polos Geradores de Viagem, ou seja, empreendimentos de grande 

porte que atraem ou produzem grande número de viagens, tais como: shoppings, 

hipermercados, bares e restaurantes, lojas, escritórios, hotéis, universidades, entre outros. Para 

efeito comparativo, ressalta-se que, segundo dados do Sindicato de Transporte Urbano do Rio 

Grande do Norte (SETURN), em 2007, o percurso da linha de ônibus 33, cujo itinerário é 

realizado entre os bairros Planalto e Mãe Luiza, localizados nas zonas Oeste e Leste, 

respectivamente, era feito em 75 minutos. Hoje, o tempo oficial é de 110 minutos, 46% maior 

que o registrado há seis anos, podendo ser ainda mais demorado em horários de grande fluxo. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

De acordo com o exposto, verifica-se que os indicadores referentes à acessibilidade 

urbana, analisados para a cidade do Natal, incidiram em bons resultados. No entanto, quando 

esses indicadores foram analisados separadamente, respeitando os limites de bairros e Regiões 

Administrativas de Natal, verificou-se que existem iniquidades inerentes a esses espaços.  

A camada da população que reside na periferia de Natal, principalmente nos bairros 

das zonas Norte e Oeste da cidade vivenciam problemas decorrentes da ausência ou 

precariedade na infraestrutura urbana tendo em vista que as necessidades de equipamentos 

públicos considerados fundamentais, como escolas, unidades básicas de saúde, áreas de lazer, 

entre outros, não são supridas de forma adequada. Isso faz com que a população, diante da 

impossibilidade de atendimento das necessidades básicas no próprio bairro onde mora, se 

desloque, diariamente, para outras áreas da cidade a fim de supri-las.  No entanto, a parcela 

que depende do transporte público, continua tendo suas oportunidades reduzidas por não 

dispor desse serviço com qualidade.  

Sendo assim, percebe-se que o tratamento dado ao problema de acessibilidade urbana 

em Natal não tem se mostrado adequado às distintas realidades locais. A cidade, atualmente, 

OESTE  NORTE  SUL LESTE  
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atinge mais de trezentos mil veículos, sem possuir uma estrutura compatível para atender a 

essa frota. Ademais, verifica-se a ausência de infraestrutura adequada para os segmentos mais 

carentes da população, além da má qualidade e do preço oneroso do serviço de transporte 

público. Nesse contexto, há uma percepção geral de que o tratamento dado à questão de 

mobilidade e acessibilidade urbanas, até o momento, não tem se refletido em resultados 

condizentes com a realidade da cidade, gerando insatisfação da população em decorrência das 

condições que envolvem o deslocamento pelo espaço urbano. 

Recentemente, o reajuste da tarifa do transporte público em diversas cidades 

brasileiras, incluindo Natal, estimulou a população a demonstrar insatisfação, culminando, 

assim, em grandes manifestações que surgiram, inicialmente, com o movimento de estudantes 

para contestar o aumento da tarifa do transporte público. Contudo, no decorrer dos eventos, 

outros segmentos da população passaram a apoiar as mobilizações e promover reivindicações, 

acrescentando temas de interesse coletivo, como os gastos públicos com eventos esportivos, 

envolvendo, principalmente, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de 2014; 

corrupção na política; melhores investimentos no setor de saúde e de educação, entre outras 

reivindicações. 

Diante do exposto, torna-se evidente que os serviços e equipamentos urbanos em Natal 

precisam ser urgentemente melhorados por meio da efetivação de políticas públicas em 

diversas áreas. No que tange, especificamente, à mobilidade urbana, melhorar as condições de 

acessibilidade é um grande desafio e o IMUS, por ser uma ferramenta capaz de avaliar muitos 

aspectos relacionados à mobilidade urbana, entre eles, a acessibilidade, pode ser um 

importante instrumento para o setor de planejamento. Conforme Rodrigues da Silva et al. 

(2008), o IMUS pode ser aplicado ao contexto de qualquer cidade. 

A análise de indicadores, conforme previsto, reduziu uma grande quantidade de 

informações a um número que pode ser facilmente analisado, possibilitando a interpretação de 

informações relevantes para a cidade do Natal. Além disso, o uso de softwares do SIG 

facilitou as análises, o que confirma os argumentos de Calijuri e Röhm (1994) de que, por 

meio dos SIGs, é possível realizar uma série de análises no espaço urbano, tais como: otimizar 

o sistema de transporte público; planejar formas de avanço das redes de infraestrutura; definir 

locais estratégicos para instalação de escolas, creches, postos de saúde, áreas de lazer, etc.  

Portanto, o estudo baseado na aplicabilidade do IMUS na cidade do Natal possibilitou 

identificar as áreas com maiores desigualdades na oferta de serviços e de infraestrutura que 

interferem no deslocamento da população, limitando suas oportunidades.  Logo, os 

indicadores que contemplam a distância entre a casa, o trabalho e outros espaços e o tempo 

necessário para cumprir esses percursos são de suma importância para a análise da 

acessibilidade, já que evidenciam os espaços onde ocorrem as maiores iniquidades.  
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ANÁLISE DA MOBILIDADE URBANA DE NATAL/RN À LUZ DA 

SUSTENTABILIDADE: APLICAÇÃO DO IMUS COMO FERRAMENTA PARA 

SUBSIDIAR POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

RESUMO 

 

Na atualidade, a mobilidade urbana se apresenta como um dos principais desafios das grandes e médias 

cidades brasileiras, por revelar sinais de insustentabilidade, tendo em vista a crise que enfrenta e se reflete 

por meio de externalidades negativas, sobretudo no que se refere aos congestionamentos, aos acidentes, à 

poluição atmosférica, entre outros. A mobilidade é considerada fundamental ao desenvolvimento urbano 

sustentável e a complexidade dos problemas que a envolve exige uma análise integrada. Buscando melhor 

compreender tal problemática e na tentativa de minimizar os diversos impactos dela decorrentes, Costa 

(2008) propôs o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS) com o objetivo de oferecer uma 

metodologia capaz de avaliar quantitativamente aspectos pertinentes à mobilidade, incluindo as 

dimensões social, política, econômica e ambiental. Diante do exposto, realizou-se um estudo com o 

objetivo primordial de analisar a mobilidade urbana de Natal/RN na perspectiva da sustentabilidade e, de 

forma específica, analisar a mobilidade urbana de Natal, utilizando como ferramenta o Índice de 

Mobilidade Urbana Sustentável, considerando toda a cidade e, de forma particular, as suas quatros regiões 

administrativas. Metodologicamente, recorreu-se a pesquisa bibliográfica, documental e de campo. O 

resultado do IMUS, no intervalo entre 0,00 e 1,00, revelou o valor Global de 0,510 para Natal. Esse 

desempenho mostrou que muitos dos aspectos referentes à mobilidade na cidade devem ser melhorados 

para se alcançar a sustentabilidade. Sendo assim, o IMUS pode servir de respaldo para as políticas 

públicas que atuam na área. 

 

 Palavras-Chaves: mobilidade urbana, sustentabilidade, IMUS, políticas públicas, gestão pública. 

 

 

ANALYSIS OF URBAN MOBILITY OF NATAL/RN IN THE LIGHT OF 

SUSTAINABILITY: APPLICATION I_SUM AS A TOOL TO SUPPORT PUBLIC 

POLICIES 
 

ABSTRACT 

 

In contemporary times, the urban mobility is presented as one of the main challenges of large and 

medium-sized Brazilian cities, it presents signs of unsustainability, in view of the crisis facing and is 

reflected by negative externalities, especially with regard to congestion, accidents, air pollution, among 

others. Mobility is considered fundamental to sustainable urban development and the complex issues 

surrounding it requires an integrated analysis. Trying to understand this problem and in the attempt to 

minimize its impacts, Costa (2008 ) proposed the Index of Sustainable Urban Mobility (I_SUM). with the 

goal of providing a methodology capable to assess quantitatively relevant aspects of mobility, including 

social dimensions, political, economic and environmental. Based on the above, it was realized a study 

whose main objective is to analyse Natal/RN’s urban mobility from the perspective of sustainability and, 

specifically, to analyze urban mobility, using like a tool the Index of Sustainable Urban Mobility, 

considering the whole city and, in particular, for each of its four administrative regions . 

Methodologically, it was necessary to use bibliographic, documentary and field research. The I_SUM’s 

result, in the range between 0.00 and 1.00, showed for Natal an Global value of 0,510. This data revealed 

that many of the aspects related about mobility in the city should be improved to achieve sustainability. 

Thus, I_SUM can serve as support for public policies that operate in the area. 

 

Palavras-Chaves: Urban mobility, sustainability, I_SUM, public policies, public management. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, entre tantos temas envolvidos na gestão urbana e com sérias implicações 

socioambientais presentes nas cidades de médio e grande porte do Brasil reportam-se a questão 

de mobilidade urbana e seus efeitos sobre a saúde humana e sobre os ecossistemas.  A 

mobilidade urbana tem se destacado por estar relacionada a alguns dos problemas que mais 

afetam a qualidade de vida nos centros urbanos, tendo impactos ambientais e socioeconômicos 

significativos nas cidades.  

Uma referência dessa situação é a cidade do Natal/RN que, nas últimas décadas, vem 

enfrentando problemas relacionados à mobilidade urbana decorrentes do intenso crescimento de 

seu tecido urbano e do número de automóveis particulares.  

A população de Natal, assim como as demais cidades brasileiras de médio e grande porte, 

passou a crescer de forma mais acelerada a partir do final década de 1940. Verifica-se, segundo 

dados do Censo Demográfico (IBGE), que o município sofreu a primeira explosão de 

crescimento entre as décadas de 40 (54.836 hab.) e 60 (103.215 hab.), onde a população cresceu 

88% nesse período. Já o segundo impulso no crescimento ocorreu entre 1970 (163.537 hab.) e 

1980 (416.898), o que proporcionou um aumento em torno de 155%. A partir da década de 1990, 

constata-se que apesar de haver uma redução nas taxas de crescimento anual em relação aos anos 

anteriores, Natal continua crescendo significativamente, a ponto de em três décadas quase 

duplicar sua população. Apresentando uma população de 803.739 hab. em 2010, verifica-se que 

esta aumentou cerca de 93% em relação à população de 1980. 

No que concerne ao aumento da frota veicular da cidade, o rápido processo de crescimento 

urbano e industrial ocorrido a partir do final do último século, associado às políticas 

governamentais de incentivo à indústria automobilística, em que se promovem facilidades ao 

crédito e a apelação ao consumo de novos veículos motorizado, bem como a deterioração do 

transporte público, vêm contribuindo cada vez mais para o aumento da dependência do uso do 

transporte individual motorizado. Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande 

do Norte DETRAN-RN (2013) mostram que a frota veicular da Natal duplicou em treze anos.  

Em 2000 existiam 163.180 veículos cadastrados na Capital. Já em dezembro de 2013, o registro 

alcançou um valor de 338.460 veículos, resultando num aumento de 107,4%. Isso sem 

mencionar a frota da Região Metropolitana que tem grande influência no tráfego de Natal.  

De acordo com Costa (2003), o aumento do número de pessoas vivendo nas cidades; a 

ampliação da  frota veicular somada a necessidade crescente de ampliação da infraestrutura e das 

instalações urbanas; a contínua sobrecarga nos recursos e a geração de insumos, além de 
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agravarem os impactos no meio ambiente, têm como consequência principal a deteriorização da 

qualidade de vida nas áreas urbanas. 

Destacá-se que o uso ampliado de transporte individual motorizado tem promovido 

alterações expressivas na operação e gestão do sistema viário, o  que implica na necessidade de 

investimentos em novas vias e reparação de vias antigas, adequando-as ao uso mais eficiente dos 

automóveis e motocicletas, em detrimento dos demais modos de transporte.  

Acrecenta-se, ainda que, o aumento de veículos de transporte individual tem colaborado 

para a intensificação dos impactos ambientais nas áreas urbanas, tais como: esgotamento de 

recursos energéticos não renováveis;  redução de áreas verdes, visando ampliar os espaços de 

circulação e estacionamento; altos níveis de ruídos; aumento da poluição atmosférica derivada 

do uso de combustíveis fósseis como fonte energética, bem como de outros insumos que 

contribuem para a poluição do solo e da água devido à geração de grande quantidade de resíduos, 

como pneus, óleos e graxas  (LITMAN,1999; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005).   

Somados a esses problemas, têm-se outros,  de ordem social,  relacionados  às condições 

de deslocamento na cidade, como: baixa oferta de transporte público, aumento dos custos e 

tempos de viagem, elevados índices de morte e de deficiência física devido aos acidentes de 

trânsito, congestionamentos crônicos, preço oneroso do transporte, dispersão de bens e serviços, 

segregação socioespacial e, consequentemente, aumento das distâncias a serem  percorridas 

(GOMIDE, 2006). 

Em se tratando de Natal, verifica-se que as políticas e as gestões públicas, tanto em nível 

local como nacional, tem privilegiado o uso do automóvel, fazendo com que ocorra um processo 

de deterioração das condições de operação do transporte público.  

Em nível local evidencia-se que os projetos de construção e reestruturação de vias na 

cidade, nos últimos anos, têm privilegiado o transporte individual, salvo o projeto de 

reestruturação da Avenida Bernardo Vieira já executado, e os novos projetos de mobilidade 

urbana da Copa 2014. No entanto, a retirada do trecho de ciclovias desses últimos projetos, como 

alternativa para superar o problema de desapropriação de imóveis no entorno das vias atingidas, 

revela que a política de mobilidade urbana praticada em Natal continua privilegiando o uso do 

transporte individual motorizado.   

Essa constatação confirma os argumentos de Gudmundsson e Sorensen (2012) que 

alegam que grande parte dos tomadores de decisão ignoram ou fazem usos limitados, ou 

completamente diferente do que está posto nas políticas públicas que atende a área. 

Outrossim, observa-se que as políticas e ações públicas em nível nacional têm entrado em 

contradição. Em janeiro de 2012 foi instituída a nova Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(PNMU) por meio da Lei 1247/2012, que reforça a premissa de uma mobilidade sustentável, 
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estabelecendo que os novos projetos priorizem os meios de transporte coletivos públicos e os não 

motorizados, ao invés de oferecer vantagens ao veículo individual. Todavia, o rápido processo de 

crescimento urbano e industrial ocorrido no Brasil no último século, associado às políticas 

governamentais de incentivo à indústria automobilística, vêm contribuindo cada vez mais  para o 

aumento da dependência do uso do transporte individual motorizado. Ao reduzir o Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) de automóveis e caminhões, incentivando o aumento da frota 

com a compra de novos veículos, o Governo Federal tem agido de forma contraditória com as 

premissas da referida política. 

Essas decisões mostram o grau de desarticulação e contradição entre as políticas 

governamentais e a gestão do espaço urbano, pois se o objetivo da PNMU é incentivar ações 

mais sustentáveis em relação à mobilidade urbana, as facilidades ao crédito e a apelação ao 

consumo de novos veículos motorizados não estaria contribuindo para um cenário ambiental 

insustentável? 

Nesse sentido, Ferreira (1998) argumenta que, apesar do discusso servir de referência, 

inclusive às relações internacionais,  chega a ser contraditório em relação a gestão promovida no 

Brasil. O que dizer da internalização da preocupação com a sustentabilidade e com a qualidade 

de vida pelas políticas públicas de um país que há muitos anos vem lutando a qualquer custo para 

atingir taxas de crescimento econômico capazes de lançá-lo em evidência no cenário mundial? 

Todavia, o distanciamento entre a teoria e a prática em relação as questões ambientais 

não quer dizer que a legislação no país não as incorporou significativamente. Pelo contrário, 

segundo Ferreira (1998) e Maricato (2001), as legislações brasileiras representaram muitos 

passos adiante no processo de institucionalização da questão ambiental. 

Ferreira (1998, p. 107) alega que “a importância discursiva da questão ambiental 

traduziu-se numa legislação comparativamente avançada, porém os comportamentos individuais 

estão muito aquém da consciência ambiental presente no discurso”. 

Diante do exposto, fica envidente que a mobilidade urbana vem enfrentando crise tendo 

como reflexos externalidades negativas nas cidades. Isso faz com que mesmo diante das 

contradições entre planejar e agir, no que tange a mobilidade urbana, há a necessidade em se 

pensar novos rumos para mimizar os problemas nela decorrentes. De acordo com Litman (1999), 

essa condição levou ao surgimento de um novo paradigma de planejamento na área, sendo 

conhecida como o planejamento da mobilidade urbana sustentável.   

A preocupação com as questões ambientais é um aspecto central hoje de todas as 

atividades humanas, refletindo em dicussões no que tange a um modo diferente de pensar e agir, 

o que se denominou como desenvolvimento sustentável, isto é, um modelo de desenvolvimento 

defendido pela Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991, p. 46) que 
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permite “às gerações presentes satisfazer as suas necessidades sem que com isso ponham em 

risco a possibilidade das gerações futuras virem a satisfazer as suas próprias necessidades”.  

Conforme discutido, os problemas relacionados ao deslocamento e acessibilidade de 

pessoas, bens e serviços no espaço urbano, tem se tornado cada vez mais crítico com crescimento 

acelerado das cidades. Desse modo, buscando melhor compreender tal problemática e 

proporcionar controle mais rigoroso no que diz respeito ao uso do espaço urbano, pesquisadores 

têm trabalhado com a finalidade de alcançar métodos e ferramentas adequados para avaliação da 

mobilidade urbana, tendo como base a aplicabilidade de indicadores de sustentabilidade capazes 

de avaliar e monitorar o desempenho de políticas públicas relacionadas a essa área.  

Nessa perspectiva, Costa (2008) propôs o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável 

(IMUS) com o objetivo de oferecer uma metodologia capaz de avaliar quantitativamente muitos 

dos aspectos pertinentes à mobilidade, incluindo o social, o político, o econômico e o ambiental.  

Logo, o objetivo desse trabalho é analisar, dentro da perspectiva da sustentabilidade, a 

mobilidade urbana da Cidade do Natal/RN. Para tanto, tem-se como objetivos específicos: 

analisar a mobilidade urbana de Natal, utilizando como ferramenta o IMUS tanto para a cidade 

como um todo, quanto para cada uma das suas quatros Regiões Administrativas; e Comparar o 

desempenho do índice  obtido entre a cidade e as quatros Regiões Administrativas. 

 

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

 

Iniciativas governamentais têm sido adotadas nas cidades brasileiras no intuito de apontar 

novos caminhos mais sustentáveis para as atividades desenvolvidas pela sociedade. Nesse 

sentido, os princípios de sustentabilidade vêm sendo incorporados em diversas políticas de  

planejamento.  No que tange a mobilidade urbana,  este princípios estão postos na Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) instituída por meio da lei 1247/2012. Essa política 

vem reforçar a premissa de uma mobilidade sustentável discutida na Rio-92, no Protocolo de 

Kyoto (1997), na Conferência de Copenhague (2008) e mais recentemente na Rio+20 (2012), 

estabelecendo que os novos projetos priorizem os meios de transporte coletivos públicos e os não 

motorizados, em vez de oferecer vantagens ao veículo individual motorizado. 

Para dar continuidade a essa discussão, faz-se necessário a compreensão do que seja 

mobilidade urbana. Para Vasconcellos (2001) a mobilidade urbana refere-se ao ato movimentar-

se de acordo com condições físicas e econômicas.  A mobilidade implica na disponibilidade de 

meios de transporte, seja meios não motorizados e pessoais (a pé e de bicicleta), seja meios 

motorizados (públicos ou privados) e toda a infraestrutura para realizar os deslocamentos.  
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É fato que a mobilidade urbana vem enfrentando crise na esfera socioambiental, se 

refletindo em externalidades negativas, agravadas por questões ligadas ao paradigma 

hegemônico de planejamento urbano voltado para o automóvel individual em detrimento dos 

outros meios de transporte.  

Diante dessa constatação, é de extrema importância  a incorporação dos princípios da 

sustentabilidade na política pública que atende o setor e que haja esfoços para que estas sejam 

efetivadas. Desse modo, com o intuito de uma melhor equidade social e de diminuir os impactos 

ambientais causados pelos transportes motorizados, desenvolveu-se a definição de mobilidade 

urbana sustentável. Conquanto apresente algumas variações, conforme analisado em fontes como 

Litman (1999); Gudmundsson (2004);  Ministério das Cidades (2007); Mancini (2011);  Silva, 

Costa e Macedo (2010), o termo mobilidade urbana sustentável, em suma, pode ser entendido 

como a capacidade de satisfazer as necessidades de deslocamento dos indivíduos e da sociedade 

de mover-se de forma eficiente e segura e em consonância com a saúde humana e sem prejuízo 

aos ecossistemas. O uso de recursos não renováveis deve ser minimizado e as emissões e 

resíduos devem ser limitadas a quantidades que possam ser absorvidas pelo planeta. Deve-se 

considerar também a oferta de transporte público e seu custo em relação exclusão social. Em 

síntese, o conceito de mobilidade sustentável, como pode ser observado, é uma extensão do 

conceito de desenvolvimento sustentável.  

As discussões a respeito dos problemas relacionados à mobilidade e diretrizes para torná-la 

mais sustentável vem sendo discutido, de maneira mais intensificada, desde o início da década de 

1990 com as argumentações da Comunidade Econômica Europeia. De acordo com Castro (2006) 

essas argumentações foram reforçadas no maior encontro ambiental do planeta, a ECO-92 no 

Rio de Janeiro. Na ocasião, novos padrões ambientais foram propostos para todas as 

modalidades de transporte, visando a incentivar aquelas mais adequadas e promover as diretrizes 

para o desenvolvimento da infraestrutura e do transporte urbano.  

No caso do Brasil, segundo Castro (2006), o primeiro aspecto a se ressaltar neste segmento 

foi o lançamento, em novembro de 2004, da Política Nacional da Mobilidade Sustentável como 

embasamento político e institucional federal favorável à aplicação do Gerenciamento da 

Mobilidade. Isso representou o primeiro passo do Governo Federal, definindo um norte para os 

gestores públicos direcionarem as linhas de pensamento quando à necessidade de mudança da 

mobilidade urbana.  

A partir desse momento inicia-se um novo marco em nível federal para direcionar o 

propósito do gerenciamento da mobilidade nas cidades brasileiras, sendo o ponto de partida para 

a instituição da PNMU. Entretanto, já se passaram quase 10 anos desde o lançamento da política 

e se questiona em que medida a mobilidade urbana praticaca nas cidades brasileiras está 
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consonância com o que está previsto na referida Política. Nesse caso, indicadores de 

sustentabilidade podem ser recomendados como ferramentas para mensura-la. 

INDICADORES E ÍNDICE DE MOBILIDADE URNANA 

 

Ao longo dos últimos anos, a preocupação com o desenvolvimento sustentável tem 

incentivado o estudo e a implantação de estratégias em diversos setores de planejamento do 

gorverno. É possível afirmar que paralelamente a isso, também tem crescido a necessidade de 

buscar ferramentas práticas que auxiliem na avaliação das ações de planejamento, destacando-se, 

neste contexto, o uso de indicadores de sustentabilidade. 

Para Van Bellen (2005), indicadores são variáveis individuais ou uma variável que é 

função de outras variáveis, podendo ser de fato um modelo da realidade, mas não podem ser 

considerados a própria realidade. Entretanto, devem ser analiticamente legítimos e construídos 

dentro de uma metodologia coerente de mensuração.  Para o autor supracitado o objetivo dos 

indicadores é agregar e quantificar informações de modo que sua significância fique mais 

aparente. Eles simplificam as informações sobre fenômenos complexos tentando melhorar com 

isso o processo de comunicação. 

No tocante a seleção dos indicadores, Van Bellen (2005) informa que existem duas 

abordagens dominantes: top-down e bottom-up. Na abordagem top-down são os especialistas e 

pesquisadores que definem tanto o sistema quanto o grupo de indicadores a ser utilizado. Na 

abordagem bottom-up, os temas de mensuração e os grupos de indicadores são selecionados a 

partir de um processo participativo que se inicia com a opinião de diversos autores sociais 

envolvidos, como líderes tomadores de decisão, comunidade e finaliza com a consulta de 

especialistas.  

Van Bellen (2005) alega que para a validação de um sistema de indicadores de 

sustentabilidade, este deve seguir alguns requitos universais, tais como: seus valores devem ser 

mensuráveis; deve existir disponibilidade de dados; a metodologia para a coleta e para o 

processamento de dados, bem como para construção dos indicadores deve ser limpa, transparente 

e padronizada; sua análise deve ser financeiramente viável e devem ser legitimados pelos 

tomadores de decisão. 

Rossetto  et al. (2004) complementa, afirmando que para sua efetiva utilização, os 

indicadores devem possuir características representativas e científicas; ser quantificáveis, ser 

simples e de fácil interpretação e divulgação; ser sensíveis a mudanças no ambiente ou na 

economia; ser referente a dados já existentes ou coletados a custos razoáveis; ser baseados em 

dados confiáveis e possuir um parâmetro com que possam ser comparados. 
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Para Gudmundsson e Sorensen (2012) os indicadores tornaram-se elementos 

imprescindíveis no planejamento de transportes e elaboração de políticas voltadas para a 

mobilidade urbana. Além disso, funcionam com uma importante ferramenta para monitorar e 

sustentar a transição do modo de planejamento tradicional voltado para os princípios da 

sustentabilidade. 

Nesse sentido, com o objetivo  de desenvolver uma ferramenta para avaliação e 

monitoramento da mobilidade urbana, capaz de revelar as condições atuais e medir os impactos 

de medidas e estratégias visando a mobilidade sustentável, Costa (2008) criou o  Índice de 

Mobilidade Urbana.  O IMUS, segundo Silva, Costa e Ramos (2010), consiste em uma 

ferramenta desenvolvida para auxiliar na avaliação e identificação dos aspectos críticos e de 

maior impacto na melhoria da mobilidade urbana, fornecendo subsídios para e políticas públicas, 

visando à sustentabilidade dos sistemas de mobilidade e a melhoria da qualidade de vida. 

O Índice de Mobilidade Urbana Sustentável foi desenvolvido em várias fases. O primeiro 

passo foi à definição do conceito de mobilidade urbana sustentável, que poderia ser adotado em 

atividades de planejamento e gestão urbana no contexto das cidades brasileiras.  

Na formulação do índice, Costa (2008) optou por uma abordagem bottom-up, recorrendo a 

reuniões e workshops com grupos de gestores públicos e planejadores, vinculados às secretarias 

municipais, órgãos de gestão municipal e regional, empresas públicas, órgãos de gestão e 

fiscalização de trânsito e transportes, entre outros, de forma a reunir os principais atores 

envolvidos no processo de gestão do desenvolvimento urbano, ambiental e da mobilidade. 

Os workshops  foram realizados em onze cidades brasileiras, entre maio de 2005 e 

novembro de 2006. As análises dos aspectos discutidos nas cidades em que foram organizadas 

as oficinas teveram como resultado uma lista de noventa e seis Pontos de Vista Fundamentais 

(FPVs) dos gestores e tomadores de decisões. Estes, por sua vez, após sucessivas rodadas de 

análises, comparações e combinações de conceitos, foram reduzidos em 37 Temas baseado em 

idéias semelhantes que envolviam cada aspecto da mobilidade urbana. Teve-se, ainda como 

resultado final desses debates, o processo de identificação de nove grupos, chamado de 

Domínios, cujo objetivo principal seria representar a ideia individualmente por trás de cada 

Tema (MIRANDA; SILVA, 2012).  

Uma vez definida a hierarquia dos Domínios e dos Temas, a etapa posterior consistiu na 

identificação de indicadores para cada um dos Temas que integram a estrutura do índice a ser 

construído. A seleção de indicadores para ser utilizados no IMUS baseou-se na análise de dois 

conjuntos de informações: em primeiro, no sistema de referência com cerca de 2.700 indicadores 

urbanos organizados pelos autores, baseados em experiências desenvolvidas no Brasil e no 



95 

 

exterior e, em segundo, no conjunto completo de indicadores obtidos nos workshops realizados 

nas cidades brasileiras. Esse processo resultou em um conjunto final de 87 indicadores. 

Os pesos para os critérios que compõem o IMUS foram obtidos através de um painel de 

especialistas nas áreas de planejamento urbano, transportes, mobilidade e sustentabilidade, do 

Brasil e de outros países como Portugal, Alemanha, Estados Unidos e Austrália. A seleção dos 

especialistas foi feita com base em sua experiência prévia e trabalhos desenvolvidos nas áreas 

relacionadas. Segundo Costa (2008), a intenção foi envolver pesquisadores com conhecimento 

em diferentes campos, permitindo uma análise comparativa dos critérios que compõem o índice 

e a determinação de sua importância relativa para a sustentabilidade urbana, com base nas 

experiências anteriores e nos resultados obtidos em suas pesquisas e trabalhos sobre o tema.  

Os pesos dos Domínios, Temas e dos Indicadores foram obtidos diretamente dos resultados 

do painel de especialistas. Foi obtida primeiramente a média aritmética dos valores definidos por 

todos os participantes. Posteriormente, estes valores foram normalizados para o intervalo entre 

0,00 a 1,00, alcançando-se, assim, o peso final para cada Domínio, Tema e Indicador. Desta 

forma, os pesos dos Domínios, dos Temas por Domínio, e dos Indicadores por Tema, se 

somados, resultam no valor igual a 1,00.  

Vale salientar que a estrutura proposta para o IMUS permite a avaliação baseada em um 

número reduzido de indicadores, em situações em que não é possível o cálculo de todos os 

indicadores que compõem o índice em função da inexistência ou indisponibilidade de dados, ou 

outros aspectos. Sendo assim, o IMUS é adaptável à ausência de informações. Dessa forma, 

caso não seja possível ter acesso a todos os dados, o peso dos indicadores ausentes poderão ser 

redistribuídos de forma igualitária entre os demais.  O mesmo procedimento pode ser feito para 

os temas dentro dos domínios, em casos em que nenhum Indicador do respectivo Tema possa 

ser calculado (COSTA, 2008; MIRANDA, 2010). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa fundamenta-se numa análise descritiva e exploratória, estando em 

consonância com  pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se da análise de natureza 

quantitativa e qualitativa. 

Para análise dos indicadores foi necessária a aquisição de grande quantidade de dados das 

mais diversas áreas. Sendo assim, foi preciso consultar várias instituições públicas e outras 

fontes de informação, destacando-se as secretarias municipais como as maiores fornecedoras de 

dados. Dessa forma, os principais colaboradores foram: Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana (SEMOB), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo  (SEMURB), 
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Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEMPLA), Sindicato das Empresas de 

Transportes Urbanos de Passageiros do Município do Natal (SETURN), Departamento de 

Trânsito do Rio Grande do Norte (DETRAN/RN), Instituto de Desenvolvimento Econômico e 

Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).   

Feito o levantamento dos dados necessários para análise, às informações foram 

organizadas a partir da metodologia adequada para cada indicador, permitindo que seu score 

fosse calculado. Para facilitar o processo de normalização do score dos indicadores do IMUS e 

atender às diferentes características dos mesmos, Costa (2008) elaborou tabelas com a escala de 

avaliação para cada indicador. Nessas tabelas os scores são associados a valores: mínimo, 

intermediário e máximo, variando de 0,00 a 1,00. Estes valores correspondem aos padrões 

internacionais difundidos na literatura, limites propostos pelo pesquisador e outras referências, 

que permitem uma avaliação geral da situação representada por cada indicador. 

 O método de cálculo do IMUS é bastante diversificado e varia conforme o indicador. Para 

alguns cálculos são utilizados programas de computador, como planilhas eletrônicas (Excel), 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG)- ferramenta Arcgis (9.3), Desenho Assistido por 

Computador (CAD), Google Earth, permitindo a manipulação e cruzamento dados com maior 

facilidade.  Já para os outros indicadores, o score obtido se desenvolve por um processo mais 

direto e simples, como a constatação da existência de alguma lei ou a adoção de alguma ação por 

parte do gestor municipal. O método para o cálculo dos 87 indicadores é criteriosamente descrito 

no Guia de Indicadores do IMUS (COSTA, 2008), que estabelece para cada indicador: unidade 

de medida; referências; pesos; fontes de dados; método de cálculo; normalização e avaliação. 

Ressalta-se que o resultado obtido para cada conjunto de indicadores não é o único a ser 

considerado para o desempenho do IMUS. Como o índice é composto por um sistema de pesos, 

a importância de cada indicador varia em relação aos demais. Desse modo, para o resultado 

Global e Setorial do índice é preciso considerar o peso acumulado dos indicadores, que equivale 

ao produto dos pesos dos domínios,  temas e indicadores correspondentes. Feito isso, os scores 

encontrado para cada indicador é multiplicado pelos pesos acumululados. Assim, indicadores 

que possuírem maiores pesos acumulados são os que proporcionam as maiores variações no 

resultado final do índice.  

Como meta final para atingir os objetivos, Natal foi submetida a um 

avaliação regional, ou seja, o índice foi recalculado para as quatro Regiões Administrativas da 

cidade. Salienta-se que o processo de análise apresentou algumas limitações, pois nem todos os 

dados necessários para a cálculos estavam disponíveis. Em casos que os indicadores possuiam 
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um carater mais generalizados, estes tiveram os escores encontrados para a cidade como um 

todo, transferidos para as análises de cada Região.  

 

RESULTADOS 

 

A análise da mobilidade urbana de Natal sob a perspectiva da sustentabilidade, foi 

realizada com base na aplicação do IMUS. Do total de 87 indicadores que estruturam o índice, 

77 foram analisados, considerados de alta e média qualidade e obtidos em curto prazo.  

Quanto aos 10 indicadores não analisados, a ausência de dados necessários ou a 

indisponibilidade de contato com os responsáveis pela gerência das informações inviabilizou o 

uso integral da estrutura original do IMUS. Os dados não calculados equivalem a informações 

diversas e estão associados à sete dos nove domínios que constituem o índice. Somente os 

domínios, Modo não Motorizado  e Tráfego e Circulação foram completamente considerados no 

cálculo.  

DESEMPENHO DO IMUS EM NATAL 

 

A mobilidade urbana de Natal, a partir dos resultados do IMUS, que varia de 0,00 a 1,00, 

apresenta uma situação intermediária. Embora alguns indicadores tenham obtido bons e ótimos 

resultados, o valor global do IMUS revela que muitos aspectos precisam ser melhorados para se 

alcançar uma mobilidade urbana mais sustentável na cidade do Natal. O IMUS Global e Setorial 

de Natal pode ser visualizado na Tabela 1.  

Em Natal, o IMUS Global denota um índice um pouco acima da média e o Setorial revela 

resultados bastante equilibrados. A dimensão social apresenta um valor ligeiramente superior a 

econômica e a ambiental. Essa situação já era esperada, pois reflete o equilíbrio de valores 

sugerido desde o desenvolvimento do método, por meio do painel de especialistas, que atribuiu 

os pesos de cada dimensão.   

 

Tabela 1 - Resultado do IMUS Global e Setorial de Natal -2013 

DIMENSÃO DO 

IMUS VALOR NORMALIZADO 

IMUS Global 0,510 

IMUS Social 0,173 

IMUS Econômico 0,170 

IMUS Ambiental 0,167 

               Fonte: Adaptado de Costa (2008) 

Os resultados do índice tornam-se mais elucidativos mediante a análise do desempenho por 

Domínio e por seus respectivos indicadores. Esses resultados podem ser observados na Tabela 2, 

que mostram o desempenho dos indicadores calculados.  
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Tabela 2 - Desempenho dos Indicadores no cálculo do IMUS para a cidade do Natal- 2013 

D
O

M
ÍN
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P
E

S
O

 

DIMENSÕES 
TEMAS  PESO INDICADORES PESO SCORE 

S E A 

A
C

E
S

S
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ID

A
D

E
  

0
,1

0
8
 

0,38 0,36 0,26 
Acessibilidade aos sistemas de 

transporte  
0,29 

1.1.1 Acessibilidade ao transporte público 0,33 0,90 

1.1.2 
Transporte público para pessoas com 
necessidades especiais 

0,33 0,80 

1.1.3 Despesas com transportes 0,33 0,25 

0,4 0,32 0,27 Acessibilidade universal 0,28 

1.2.1 
Travessias adaptadas para pessoas 

com necessidades especiais 
0,33 0,32 

1.2.2 Acessibilidade aos espaços abertos 0,33 0,93 

1.2.3 
Vagas de estacionamento para 

necessidades especiais pessoas com 
0,00 Vazio 

1.2.4 Acessibilidade a edifícios públicos 0,00 Vazio 

1.2.5 
Acessibilidade aos serviços 

essenciais 
0,33 0,77 

0,38 0,3 0,32 Barreiras físicas  0,22 1.3.1 Fragmentação urbana 1,00 0,00 

0,46 0,28 0,27 

Legislação para pessoas com 

necessidades especiais  
0,21 1.4.1 Ações para acessibilidade universal 1,00 0,75 

 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

A
M

B
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N
T

A
IS

  

0
,1

1
3
 0,29 0,28 0,43 

Controle dos impactos no meio 

ambiente 
0,52 

2.1.1 Emissões de CO 0,33 0,00 

2.1.2 Emissões de CO2 0,33 0,00 

2.1.3 
População exposta ao ruído de 
tráfego 

0,00 Vazio 

2.1.4 Estudos de impacto ambiental 0,33 1,00 

0,26 0,32 0,42 Recursos naturais  0,48 

2.2.1 Consumo de combustível 0,50 1,00 

2.2.2 
Uso de energia limpa e combustíveis 

alternativos 
0,50 0,10 
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0
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0,40 0,31 0,29 Apoio ao cidadão  0,26 3.1.1 Informação disponível ao cidadão 1,00 1,00 

0,45 0,30 0,25 Inclusão social  0,00 3.2.1 Equidade vertical (renda) 0,00 Vazio 

0,39 0,30 0,31 Educação e cidadania  0,24 3.3.1 
Educação para o desenvolvimento 

sustentável 
1,00 0,75 

0,41 0,27 0,32 Participação popular  0,24 3.4.1 Participação na tomada de decisão 1,00 0,66 

0,35 0,30 0,35 Qualidade de vida  0,26 3.5.1 Qualidade de vida 1,00 0,55 
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0,33 0,34 0,32 Integração de ações políticas  0,34 
4.1.1 Integração entre níveis de governo 0,50 0,75 

4.1.2 Parcerias público-privadas 0,50 0,00 

0,33 0,40 0,27 
Captação e gerenciamento de 

recursos  
0,33 

4.2.1 Captação de recursos 0,00 Vazio 

4.2.2 
Investimentos em sistemas de 

transporte 
0,33 1,00 

4.2.3 
Distribuição dos recursos (coletivo x 

privado) 
0,33 0,25 

4.2.4 
Distribuição dos recursos 

(motorizados x não motorizados) 
0,33 0,25 

0,34 0,33 0,32 Política de mobilidade urbana 0,33 4.3.1 Política de mobilidade urbana 1,00 0,60 
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0
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1
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 0,28 0,41 0,31 

Provisão e manutenção da 

infraestrutura de transportes  
0,46 

5.1.1 
Densidade e conectividade da rede 

viária 
0,50 1,00 

5.1.2 Vias pavimentadas 0,50 0,76 

5.1.3 
Despesas com manutenção da 

infraestrutura 
0,00 Vazio 

5.1.4 Sinalização viária 0,00 Vazio 

0,33 0,35 0,33 

Distribuição da infraestrutura 

de transporte 
0,54 5.2.1 Vias para transporte coletivo 1,00 0,08 
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0,32 0,29 0,39 Transporte cicloviário 0,31 

6.1.1 
Extensão e conectividade de 

ciclovias 
0,33 0,25 

6.1.2 Frotas de bicicletas 0,33 1,00 

6.1.3 Estacionamento de bicicletas 0,33 0,00 

0,33 0,28 0,39 Deslocamentos a pé  0,34 
6.2.1 Vias para pedestres 0,50 0,25 

6.2.2 Vias com calçadas 0,50 0,91 

0,28 0,32 0,40 Redução de viagens  0,35 

6.3.1 Distância de viagem 0,25 0,45 

6.3.2 Tempo de viagem 0,25 0,75 

6.3.3 Número de viagens 0,25 0,80 

6.3.4 
Ações para redução do tráfego 

motorizado 
0,25 0,25 
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DIMENSÕES 
TEMAS  PESO INDICADORES PESO SCORE 
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A
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0
,1

0
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0,31 0,37 0,32 Capacitação de gestores  0,13 
7.1.1 

Nível de formação de técnicos e 
gestores 

1,00 0,75 

0,35 0,30 0,35 7.1.2 Capacitação de técnicos e gestores 0,00 Vazio 

0,31 0,40 0,35 
Áreas centrais e de interesse 

histórico  
0,00 7.2.1 Vitalidade do centro 0,00 Vazio 

0,38 0,32 0,31 Integração regional  0,13 7.3.1 Consórcios intermunicipais 1,00 0,00 

0,31 0,32 0,38 
Transparência do processo de 

planejamento  
0,15 7.4.1 Transparência e responsabilidade 1,00 1,00 

0,31 0,32 0,36 
Planejamento e controle do uso 

e ocupação do solo  
0,16 

7.5.1 Vazios urbanos 0,25 1,00 

7.5.2 Crescimento urbano 0,25 0,84 

7.5.3 Densidade populacional urbana 0,25 0,10 

7.5.4 Índice de uso misto 0,00 1,00 

7.5.5 Ocupações irregulares 0,25 0,75 

0,32 0,35 0,33 
Planejamento estratégico e 

integrado 
0,15 

7.6.1 
Planejamento urbano, ambiental e de 

transporte integrado 
0,50 0,25 

7.6.2 Efetivação e continuidade das ações 0,50 0,25 

0,31 0,39 0,3 

Planejamento da infraestrutura 

urbana e equipamentos 
urbanos  

0,14 

7.7.1 Parques e áreas verdes 0,33 1,00 

7.7.2 Equipamentos urbanos (escolas) 0,33 0,46 

7.7.3 
Equipamentos urbanos (postos de 
saúde) 

0,33 0,00 

0,32 0,35 0,33 
Plano diretor e legislação 

urbanística  
0,14 

7.8.1 Plano diretor 0,33 1,00 

7.8.2 Legislação urbanística 0,33 1,00 

7.8.3 
Cumprimento da legislação 
urbanística 

0,33 1,00 

 

T
R

Á
F

E
G

O
 E

 C
IR

C
U

L
A

Ç
Ã

O
 

U
R

B
A

N
A

  

0
,1

0
7
 

0,37 0,38 0,26 Acidentes de trânsito 0,21 

8.1.1 Acidentes de trânsito 0,33 0,98 

8.1.2 Acidentes com pedestres e ciclistas 0,33 0,68 

8.1.3 Prevenção de acidentes 0,33 0,05 

0,39 0,31 0,30 Educação para o trânsito  0,19 8.2.1 Educação para o trânsito 1,00 0,60 

0,29 0,35 0,36 Fluidez e circulação  0,19 
8.3.1 Congestionamento 0,50 0,50 

8.3.2 Velocidade média do tráfego 0,50 0,39 

0,34 0,33 0,33 
Operação e fiscalização de 

trânsito 
0,2 8.4.1 Violação das leis de trânsito 1,00 0,00 

0,32 0,31 0,36 Transporte individual 0,21 
8.5.1 Índice de motorização 0,50 0,50 

8.5.2 Taxa de ocupação de veículos 0,50 0,15 
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0,35 0,33 0,32 
Disponibilidade e qualidade do 

transporte público  
0,23 

9.1.1 Extensão da rede transporte público 0,17 0,23 

9.1.2 
Frequência de atendimento do 

transporte público 
0,14 0,75 

9.1.3 Pontualidade 0,14 0,75 

9.1.4 
Velocidade média do transporte 

público 
0,14 0,50 

9.1.5 
Idade média da frota de transporte 

público 
0,14 0,87 

9.1.6 Índice de passageiros por quilômetro 0,14 0,00 

9.1.7 
Passageiros transportados 

anualmente 
0,14 0,25 

9.1.8 
Satisfação do usuário com o serviço 

de transporte público 
0,00 Vazio 

0,31 0,34 0,34 Diversificação modal  0,18 

9.2.1 Diversidade de modos de transporte 0,33 0,75 

9.2.2 
Transporte coletivo x transporte 

individual 
0,33 0,13 

9.2.3 
Modos não motorizados x modos 
motorizados 

0,33 0,00 

0,34 0,35 0,31 
Regulação e fiscalização do 

transporte público  
0,18 

9.3.1 Contratos e licitações 0,50 0,00 

9.3.2 Transporte clandestino 0,50 0,25 

0,37 0,33 0,30 

Integração do transporte 

público  0,22 
9.4.1 Terminais intermodais 0,50 0,00 

  9.4.2 Integração do transporte público 0,50 0,40 

0,38 0,37 0,25 Política tarifária 0,19 

9.5.1 Descontos e gratuidades 0,33 0,21 

9.5.2 Tarifas de transporte 0,33 0,66 

9.5.3 Subsídios públicos 0,33 1,00 

Fonte: Adaptado de Costa (2008) 
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Também na avaliação preliminar do desempenho do IMUS na cidade de Natal foram 

analisados os valores obtidos para cada um dos Domínios que constitui o índice, 

desconsiderando os indicadores não calculados (Fig. 1).  

 

Figura 1 - Desempenho dos Domínios do IMUS para a cidade do Natal – 2013 

 
     Fonte: Org. da Autora 

 

Os dados indicam que os Domínios referentes aos Aspectos Sociais, Planejamento 

Integrado, Acessibilidade e Modo não Motorizado obtiveram resultados acima do valor 

intermediário (0,500), o que corresponde a um desempenho bom (acima de 0,599) e regular 

(entre 0,500 e 0,599). Dentre os Domínios com desempenho ruim, ou seja,  abaixo de 0,500, 

destacam-se o Sistema de Transporte Urbano, Tráfego e Circulação Urbana, Aspectos 

Ambientais, Aspectos Políticos e Infraestrutura. 

Na análise de desempenho por indicador verificou-se que 14 dos 77 indicadores calculados 

atingiram score máximo equivalente a 1,00 e 22 obtiveram scores  com valores iguais ou 

superiores a 0,600.  Isso significa que 46,75% do total de indicadores calculados alcançaram 

resultados bons ou excelentes. Por outro lado, 13 indicadores obtiveram score 0,0 (zero),  23 

registraram scores que variam entre 0,050 e 0,499 (ruim) e 05 notificaram scores entre 0,500 e 

0,599 (regular). Isso mostra que 53,25% dos indicadores alcançaram desempenho ruim ou 

regular. 

Entre os indicadores que tiveram score passíveis de cálculo, alguns podem ser destacados 

por apresentarem impactos significativos para o resultado final do IMUS.  Considerando os 

indicadores que incidiram em bons desempenho, ressalta-se no Domínio Planejamento, o 

indicador “Plano Diretor”. A análise para esta variável mostrou que Natal possui um Plano 



101 

 

Diretor atualizado, que foi revisado a menos de sete anos, o que possibilitou o alcance do score 

máximo. 

No Dominínio Aspectos Sociais tem-se o indicador “Informação disponível ao cidadão”. A 

avaliação desse indicador revelou que a Prefeitura Municipal de Natal oferece meios para que a 

população interfira em aspectos relacionados à mobilidade urbana, principalmente no processo 

de fomento às obras. Isso pode ser feito através de ouvidorias, associações de bairros, audiências 

públicas, fóruns ou mesmo por meio da iniciativa própria de moradores que se dirigem as sedes 

das secretarias em busca de respostas e/ou explicações para assuntos referentes à mobilidade. 

Diante dessas informações, o valor calculado para este indicador resultou em 1,00. No entanto, 

embora seja reconhecível a existência desses canais de informações, isso não significa que há 

uma ampla comunicação, pois grande parte da população local desconhece esses meios de 

participação ou não enxergam neles algo efetivo.   

No Domínio Aspectos Políticos, assumiu relevância o indicador “Investimentos em 

sistemas de transporte”.  Foi constatado que, no ano de 2013, o governo local  investiu em obras 

de infraestrutura, realizou audiências públicas na provisão e melhoria de serviços de transporte 

coletivo; iniciou a execução de projetos para a ampliação do sistema de acessibilidade para 

pessoas com restrições de mobilidade, além de ter iniciado a revisão do plano de mobilidade 

urbana. Todavia, destaca-se que neste ano (2014) ocorreu a Copa do Mundo e as obras de 

mobilidade urbana foram umas das condicionantes para a realização desse evento na cidade. 

Sendo assim, os investimentos em curso não priorizam o atendimento as demandas da população 

local, mas as determinações que foram postas para que a cidade se tornasse uma das sedes do 

referido evento. 

No tocante aos indicadores com desempenho pouco satisfatório, destacam-se os referentes 

ao Domínio Aspectos Ambientais. Os indicadores relacionados à “Emissões de CO”, “Emissões 

de CO2” e o “Uso de energia limpa e combustíveis alternativos” revelaram um desempenho 

ruim. A explicação para esse resultado pode ser encontrada nos dados do DETRAN (2013), que 

mostram a existência de 338.460 veículos cadastrados na cidade, sendo que apenas 5,6% deles 

utilizam combustíveis menos poluentes como gás natural veicular, gás natural líquido e 

eletricidade. Segundos dados do IPEA (2011) os automotóveis e motoclicletas respondem juntos 

por cerca de 90% das emissões de monóxido de carbono e 70% das emissões de hidrocarbonetos. 

Essa situação é preocupante em Natal, pois esses tipos de veículos correspondem a 83% de sua 

frota veicular. Esse dado reflete o que ocorre no Brasil, pois Segundo o IPEA (2011), em 15 

anos, a frota de automóveis do país cresceu em média 7% ao ano; a de motocicletas, 15%; 

enquanto a demanda por transporte público recuou cerca de 30%. Acrescente-se a esse cenário, a 

repercussão de políticas que enfraquecem e reduzem a demanda por  transporte público, pois  as 
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facilidades de circulação de veículos individuais, seja por ampliação do sistema viário, por 

subsídios aos combustíveis ou mesmo devido à própria aquisição do veículo, leva ao aumento da 

demanda por transporte individual e, consequentemente, contribui para o aumento da poluição 

atmosférica urbana. 

O Domínio Sistema de Transporte Urbano também obteve, no geral, um desempenho ruim. 

O indicador “Passageiros transportados anualmente”, por exemplo, obteve score  de 0,25. Esse 

resultado é fruto de um sistema de transporte público que vem perdendo gradualmente 

passageiros aos longo dos últimos anos. Segundo dados do SETURN (2013),  em 2011 foram 

transportados 136.598.068 passageiros, enquanto em 2012 o total foi de 128.657.597, 

representando um decréscimo de 5,81%. 

A “Extenção da rede de tranporte público” é outro indicador que apresentou baixo 

desempenho. O desenho da rede de transporte público de Natal caracteriza-se pela concentração 

de viagem em grandes corredores de transporte, evidenciando superposição de itinerários com 

muitas ligações de longa distância. Desse modo, a elevada extensão média das linhas de ônibus 

tem induzido a necessidade de uma frota elevada para manter em níveis aceitáveis a frequência e 

a ocupação dos veículos. Por outro lado, a baixa rotatividade de passageiros em algumas linhas e 

horários proporcionam um baixo índice de passageiros por quilômetro rodado (IPK). Esses e 

outros problemas, como fraudes de vale transporte nas paradas de ônibus, têm contribuído para o 

preço oneroso da tarifa de transporte público. 

O indicador “Velocidade média em horário de maior fluxo” também demonstrou um 

resultado não satisfatório. O trânsito em Natal, nos horários de maior fluxo de veículos, tem se 

tornado cada vez mais lento e, em muitos casos, travado. Resultados apresentados pela Oficina 

Consultores (2008) sobre a projeção do volume de tráfego até 2017 mostram progressivamente 

os trechos que estarão propícios à saturação em dez anos.  Hoje, já é possível perceber 

notadamente alguns dos pontos de saturamento apontados nesse estudo. Um deles é a Ponte de 

Igapó que saiu da situação de saturamento para a de equilíbrio instável com a inauguração da 

Ponte Newton Navarro. Entretanto, essa situação não durou muito tempo, pois o aumento da 

frota de veículos na cidade vem superando cada vez mais este equilíbrio. No horário de maior 

demanda de trânsito são frequentes os congestionamentos nesta área.  

Diante do exposto, percebe-se que em Natal, a mobilidade urbana apresenta aspectos que 

registram um bom desempenho sinalizando para a sustentabilidade, embora ainda persistam 

limitações. Por outro lado, conforme assinalado por Abdalla e Pasqualetto (2013), a maior parte 

do indicadores resultaram em baixo desempenho e, esses, por apresentarem maiores deficiências, 

necessitam urgentemente  de intervenções e ações diretas que visem a melhoria da mobilidade 

urbana na perspectiva de torná-la sustentável. 
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É importante reforçar que os resultados obtidos para o município de Natal indicam que 

tanto os indicadores de scores com valores superiores a 0,50 quanto aqueles com valores 

inferiores a 0,49, poderão ser utilizados como referência nos planos de governo, fornecendo 

elementos para a proposição de políticas e estratégias que priorizem ações direcionadas à 

melhoria da mobilidade urbana.  

Essas recomendações também são reforçadas por Gudmundsson e Sorense (2012). Para 

esses autores os indicadores se comportam como ferramentas de medição apropriadas e 

importantes para a formulação de políticas públicas, planejamento e monitoramento das questões 

relativas a mobilidade urbana. 

No que tange aos indicadores com bons resultados, estes devem ser frequentemente 

monitorados para que não percam suas peculiaridades positivas. Quanto aos indicadores com 

desempenho regular e ruim, estes devem ser alvo de ações como: planejamento para correção, 

adequação e melhoria dos espaços públicos já construídos e daqueles que ainda estão por serem 

edificados (ABDALLA; PASQUALLETO, 2013). Enfim, é importante que a gestão pública 

esteja em conformidade com as leis, normas e planos, de modo a evitar contradições e 

potencializar as decisões políticas com vistas a uma mobilidade urbana sustentável. 

 

DESEMPENHO DO IMUS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE NATAL 

 

As cidades, segundo Burgos (2005), se comportam como uma agregação de territórios, 

fazendo com que a categoria “território” apresente vantagens análiticas  sobre os fenômenos da 

fragmentação urbana e de seus efeitos políticos e sociais. Para esse autor, a noção de território 

remete a ideia de um microcosmo, que inclui diferentes formas de organização e poder que se 

diferenciam dentro das cidades.  

Natal, como qualquer outra cidade, possui essas diferenças, as quais se refletem na 

configuração do seu território. Em decorrência desse fato, torna-se emblemática a desigualdade 

existente na oferta de serviços e infraestrutura entre as áreas que compõem a cidade. Desse 

modo, torna-se possível aplicar o cálculo do IMUS tanto para a cidade  como um todo, como 

para suas subdivisões, conforme recomendado por  Miranda e Silva (2012). Para estes autores, 

tal divisão pode ser definida por bairros, setores censitários do IBGE, ou qualquer outro nível de 

escala, contanto que as informações necessárias para sua aplicação estejam disponíveis.  

Em se tratando de Natal, utilizou-se para a análise do IMUS a divisão das Regiões 

Administrativas, também conhecidas como Zonas:  Norte, Sul, Leste e Oeste. É importante 

ressaltar que a reduzida quantidade de dados relativos a cada região se traduziu em uma 

limitação para o cálculo do IMUS regional. Na maioria dos casos, as variáveis necessárias ao 
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cálculo estavam disponíveis apenas em nível de cidade. Desse modo, com exceção dos 

indicadores “Qualidade de Vida” e “Número de Viagens”, os demais foram analisados com base 

em dados espaciais, ou seja, georrefenciados, tendo como auxílio o uso de ferrementas do 

Sistema de Informações Geográficas - SIG. Essa limitação restringiu a análise do IMUS das 

regiões adminstrativas a 20 indicadores, conforme observado no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Indicadores utilizados para o cálculo do IMUS das Regiões 

Administrativas de Natal - 2013 
DOMÍNIO INDICADORES 

Acessibilidade 

Acessibilidade ao transporte público 

Acessibilidade aos espaços abertos 

Acessibilidade aos serviços essenciais 

Fragmentação urbana 

Aspectos Sociais Qualidade de vida 

Infraestrutura 
Vias pavimentadas 

Vias para transporte coletivo 

Modo Não Motorizado 

Extensão e conectividade de ciclovias 

Distância de viagem 

Número de viagens 

Planejamento Integrado 

Vazios Urbanos 

Crescimento urbano 

Densidade populacional urbana 

Ocupações irregulares 

Parques e áreas verdes 

Equipamentos urbanos (escolas) 

Equipamentos urbanos (postos de saúde) 

Sistema de Transporte Urbano  

Extensão da rede transporte público 

Transporte coletivo x transporte individual 

Modos não motorizados x modos motorizados 

            Fonte: Org. da Autora 

 

Na avaliação das regiões adminstrativas de Natal, para fins de cálculo do IMUS, não foram 

contemplados os Aspectos Ambientais, Aspectos Políticos e de Tráfego e  Circulação Urbana em 

função da ausência de dados. Nesse caso, os valores obtidos para Natal foram transferidos para o 

cálculo do IMUS regional, não  oferecendo qualquer interferência de valores  no caso específico 

da cada região avaliada. Isso também vale para os demais indicadores  avaliados para a cidade 

que não foram considerados no cálculo regional.  

Os resultados obtidos para o IMUS das Regiões Administrativas de Natal, em termos 

global e setorial, encontram-se expostos na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Resultado do IMUS Global e Setorial das Regiões  

Administrativas de Natal – 2013 

IMUS 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS 

NORTE SUL LESTE OESTE  

IMUS Global 0,494 0,517 0,537 0,495 

IMUS Social 0,168 0,175 0,181 0,168 

IMUS Econômico 0,164 0,172 0,180 0,165 

IMUS Ambiental 0,162 0,170 0,176 0,162 

Fonte: Adaptado de Costa (2008) 
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O IMUS global por Região Administrativa de Natal evidencia pequenas variações, sendo 

as regiões Norte e Oeste as que apresentam os menores valores e as regiões Leste e Sul as que 

registram os índices mais elevados, estando muito próximo daquele encontrado para a cidade, 

que é de 0,510. O IMUS setorial por região também denota variações inexpressivas. 

Os dados tornam-se mais elucidativos por meio da representação da configuração espacial 

das Regiões Administrativas e dos respectivos desempenhos do IMUS (Fig. 2). 

 

Figura 2 - Desempenho do IMUS segundo as Regiões Administrativas de Natal - 2013 

 
              Fonte: Org. da Autora 
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As Regiões Adminstrativas que apresentaram melhores desempenhos no cálculo do IMUS 

foram a Leste e Sul. Essas regiões possuem melhor infraestrutura de equipamentos e de oferta de 

serviços e oferecem melhores condições de acessibilidade urbana.  

No aspecto qualidade de vida os desempenhos também se mostraram mais favoráreis 

nessas duas regiões.  Os resultados para este indicador foram obtidos de um estudo realizado 

pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEMPLA) em 2003, para medir o 

Índice de Qualidade de Vida (IQV) da população de Natal por bairro, com base nas dimensões 

renda, educação e qualidade ambiental. Os resultados desse estudo mostraram que os mais altos 

níveis de qualidade de vida da cidade encontram-se em bairros das regiões Leste e Sul, 

destacando-se na porção Leste,  os bairros de Petrópolis, com o mais alto IQV (1,0), e Tirol que 

obteve 0,96; e, na Zona Sul, o Bairro de Capim Macio (0,82). Por outro lado, a maioria dos 

bairros das zonas Norte e Oeste alcançaram os níveis mais baixos, ressaltando-se Guarapes (0,0), 

na Região Oeste, e Salinas (0,18) na Região Norte.  

No que se refere ao Domínio Infraestrutura  e Modos não Motorizados, as Regiões Sul e 

Leste novamente obtiveram resultados superiores em relação as demais regiões. Estas áreas 

possuem uma quantidade maior de vias pavimentadas e os moradores gastam menos tempo com 

viagens,  pois nesses locais a oferta de serviços e de empregos é maior.  

As Regiões Sul e Leste também possuem uma extensão maior de ciclovias. 

Contraditoriamente, segundo a Oficina Consultores (2008), a maior quantidade de viagens 

realizadas por bicicleta na cidade concentra-se nas  Regiões Norte de Natal, nos bairros de Nossa 

Senhora da Apresentação, Lagoa Azul e Pajuçara, e na Zona Oeste, nos bairros de Felipe 

Camarão e Bom Pastor.   

Salienta-se que as atuais ciclovias implantadas na capital estão relacionadas a espaços de 

lazer, encontrando-se, em sua maioria, próximas a parques urbanos (Parque Estadual das Dunas 

e Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte) e praias (Ponta Negra, Via Costeira, Areia Preta, Praia 

do Meio e dos Artistas). No que diz respeito ao atendimento da demanda, observa-se que há um 

grande déficit, principalmente em locais onde o deslocamento por meio de bicicleta encontra-se 

além da necessidade de lazer. 

As regiões Norte e Oeste, além de serem mais fragmentadas, devido a presença de cordões 

de dunas, mangues e rio, também são as áreas com maiores problemas de infraestrutura urbana.  

As linhas de transporte público não cobrem de maneira adequada toda a extensão dessas regiões, 

o que submete uma parcela significativa da população a percorrer distâncias superiores a 300 

metros para chegar aos pontos de ônibus. Outro problema, são as distâncias a serem percorridas 

após acesso ao transporte.  Na Zona Norte, por exemplo, apesar da ampliação dos setores de 

comércio e prestação de serviços, uma grande quantidade de moradores ainda se dirige para as 
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regiões Leste e Sul, chegando a percorrer até mais de 15 km para ter acesso à trabalho, educação, 

serviços de saúde mais complexos, entre outros. 

Mediante este cenário, é possível perceber que as Regiões Admistrativas de Natal, 

apresentam características distintas quanto à mobilidade urbana e que, apesar da pequena 

diferença numérica no resultado do IMUS entre elas, a avaliação qualitativa dos indicadores 

permite identificar os aspectos que mais interferem para essa diferenciação. Também foi possível 

inferir que, para todas  as Regiões Administrativas da cidade, os valores sinalizam para um 

padrão de mobilidade urbana com problemas, precisando melhorar em muitos aspectos para 

alcançar um maior grau de sustentabilidade. 

 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

O cálculo do IMUS de Natal evidencia que a cidade possui problemas de natureza 

diversas, relacionados à mobilidade urbana, o que se reflete no valor Global do IMUS (0,510). 

Esse valor revela que, apesar de alguns aspectos apresentarem tendências à mobilidade 

sustentável, outros registram scores baixos por se distanciarem das condições que atendem este 

fim. Os Domínios com melhores desempenhos são Aspectos Sociais e Planejamento Integrado.  

No que tange aos Aspectos Sociais, os indicadores de informação disponíveis ao cidadão, 

educação para o desenvolvimento sustentável e participação popular na tomada de decisão 

apresentaram bons resultados. Todavia, acredita-se que os canais de comunicação e os projetos 

de educação ambiental precisam ser melhorados para atender, com maior alcance, a população. 

O indicador tomada de decisão por parte dos cidadãos precisa ser revisto, tendo em vista que, 

apesar das organizações sociais serem ouvidas em audiência públicas, muitas vezes as decisões 

referentes a projetos de mobilidade encontram-se engessadas, com pouco ou nenhuma 

alternativa, contribuindo para que as decisões sejam tomadas apenas pelos gestores.  

No tocante ao Domínio Planejamento integrado, a cidade possui uma legislação urbanista 

sólida, fundamentada na Lei do Plano Diretor (Lei 082/07), Código de Obras (Lei 55/04), Lei de 

Zoneamento Ambiental, Área Especial de Interesse Social (Lei 4663/95); Código de Limpeza 

Urbana (Lei 4748/96), entre outros instrumentos de planejamento urbano. Portanto, esses e 

outros indicadores como transparência e responsabilidade, vazios urbanos, existência de parques 

e áreas verdes, contribuem para um melhor desempenho desse Domínio. Todavia, indicadores 

relacionados ao Planejamento urbano, ambiental e de transporte integrado, Efetivação e 

continuidade das ações e Equipamentos urbanos (postos de saúde e escolas) obtiveram resultados 

negativos. 
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O cálculo do IMUS em Natal revela vários pontos fracos da mobilidade urbana, 

principalmente nos Domínios Tráfego e Circulação Urbana e Sistema de Transporte Urbano.  

Em se tratando das condições de tráfego e circulação, os indicadores relacionados à prevenção de 

acidentes, congestionamentos, violação das leis de trânsito, índice de motorização e taxa de 

ocupação de veículos apresentam problemas, resultando em scores com valores baixo.  No 

tocante ao sistema de transporte urbano, os indicadores de baixo desempenho são representados 

pela: extensão da rede transporte público; inexistência de contratos de licitações; descontos e 

gratuidade; integração do transporte público; inexistência de transportes intermodais; tarifa de 

transporte, entre outros.  

Somado a esses, têm-se ainda, problemas relacionados à oferta e qualidade do transporte 

público e as políticas de incentivo a aquisição de veículos automotores que contribuem para a 

dependência da população de Natal pelos modos individuais motorizados, em particular o 

automóvel e a motocicleta, situação que reflete a elevada taxa de motorização da cidade e o 

aumento dos índices de emissão de poluentes atmosféricos.  

Diante desse quadro, torna-se evidente que, em termos de mobilidade urbana, é para esses 

aspectos mais problemáticos que a gestão pública deve direcionar, urgentemente, suas ações 

visando corrigir ou minimizar os efeitos negativos revelados por esse conjunto de indicadores.  

A aplicação do IMUS por Região Administrativa de Natal revelou índices muito próximos 

daqueles calculados para a cidade e, no que se refere ao desempenho entre as regiões, embora 

existam diferenças, os resultados não configuram discrepâncias. Não obstante, os índices 

permitiram identificar em quais regiões a mobilidade urbana apresenta maiores problemas, sendo 

as Zonas Norte e Oeste as que obtiveram menor desempenho, o que possivelmente está 

associado às desigualdades socioeconômicas. No entanto, ressalta-se a possibilidade de que, caso 

houvesse maior disponibilidade de dados por região, os resultados apresentassem valores mais 

diferenciados, visto que apenas 20 dos 87 indicadores do índice possuem informações 

desagregadas que permitiram o cálculo nessa escala. 

Quanto ao método proposto para avaliação da mobilidade urbana em Natal, o IMUS se 

mostrou uma ferramenta de fácil utilização, apesar da grande quantidade de dados necessários 

para analisar. Uma de suas grandes limitações é a aquisição de informações para a análise 

integral proposta no índice. Para fazer esse levantamento foi necessário recorrer a vários órgãos. 

A ausência ou desatualização de informações ou mesmo dificuldades de encontrar o gestor que 

poderia prove-la, fez com que o índice não fosse calculado integralmente. 

Apesar disso, o uso do IMUS é recomendado, pois mesmo com limitações, elucidou vários 

aspectos que comprometem a mobilidade urbana em Natal, mostrando a necessidade urgente da 
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atuação dos órgãos responsáveis pelo planejamento e gestão urbanos, no que diz respeito ao 

monitoramento e a melhoria dos aspectos que a envolve. 

Recomenda-se  que haja uma seleção dos indicadores propostos no índice, com o 

propóstito de reduzir a quantidade de variantes a serem  analisadas, respeitando o contexto de 

Natal. Para tanto,  os pesquisadores e gestores que atuam na área de planejamento urbano e 

mobilidade em Natal podem auxiliar nessa escolha.  

Espera-se que a proposta apresentada  neste artigo possa instigar a aplicação do IMUS, de 

forma mais ampliada em trabalhos futuros, como por exemplo no cálculo do índice nas cidades 

que compõe a Região Metropolitana de Natal (RMN). Desta forma, seria obtido um diagnóstico 

mais preciso, principalmente, no que se refere ao sistema de transporte urbano que envolve 

grande parte da RMN. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Sendo a mobilidade urbana considerada de especial interesse para o desenvolvimento 

urbano sustentável, este trabalho trouxe algumas discussões sobre esta  temática e todo o 

conjunto de aspecto que a envolve.  

Dentro da atual conjuntura em que se encontram as cidades brasileiras, em particular 

Natal, levantou-se a hipótese de que a mobilidade nela praticada apresentava sinais de 

insustentabilidade, principalmente, em decorrência do crescimento urbano sem planejamento 

adequado e do incremento no sistema de transporte motorizado, especialmente, o individual.  

Mediante esses e outros problemas, foram traçados alguns objetivo envolvendo  a análise 

das temáticas mobilidade e acessebilidade urbanas no contexto da cidade do Natal. Para tanto, 

buscou-se como método para atender os objetivos propostos, uma análise por meio do Índice de 

Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS) desenvolvido por Costa, até então aplicado em oito 

cidades brasileiras. 

Em se tratando, especificamente, da análise da acessibilidade urbana, os resultados 

obtidos para Natal, mostraram que os indicadores, em sua maioria incidiram em bons resultados. 

No entanto, quando estes foram analisados separadamente, respeitando os limites de bairros e 

Regiões Administrativas da cidade, verificou-se que existem iniquidades inerentes a esses 

espaços.  

A camada da população que reside na periferia de Natal, principalmente nos bairros das 

zonas Norte e Oeste da cidade vivenciam problemas decorrentes da ausência ou precariedade na 

infraestrutura urbana tendo em vista que as necessidades de equipamentos públicos considerados 

fundamentais, como escolas, unidades básicas de saúde, áreas de lazer, entre outros, não são 

supridas de forma adequada. Isso faz com que a população, diante da impossibilidade de 

atendimento das necessidades básicas no próprio bairro onde mora, se desloque diariamente para 

outras áreas da cidade a fim de supri-las.  No entanto, a parcela que depende do transporte 

público, continua tendo suas oportunidades reduzidas por não dispor deste serviço com 

qualidade.  

Diante do exposto, percebe-se que o tratamento dado ao problema de acessibilidade 

urbana em Natal não tem se mostrado adequado às distintas realidades locais. Através desse 

estudo foi possível identificar as áreas com maiores desigualdades na oferta de serviços e de 

infraestrutura que interferem no deslocamento da população, limitando suas oportunidades.   
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Nesse sentido, torna-se evidente que os serviços e equipamentos urbanos na capital 

potiguar precisam ser, urgentemente, melhorados por meio da efetivação de políticas públicas 

em diversas áreas, principalmente nas Regiões Administrativas Norte e Oeste.  

Quanto aos resultados da análise da mobilidade urbana, a realização do cálculo do IMUS 

em Natal mostrou que esta, assim como as cidades de médio e grande porte do Brasil, possui 

problemas de naturezas diversas. Isso se refletiu no valor Global de (0,510) encontrado para o 

índice. Esse valor revela que apesar de alguns aspectos tenderem para uma mobilidade 

sustentável, outros por apresentarem scores baixos, se distanciaram das condições que atendem 

este fim. Os Domínios com melhores desempenhos foram Aspectos Sociais e Planejamento 

Integrado.  

No que concerne aos Aspectos Sociais, os indicadores de informação disponível ao 

cidadão, educação para o desenvolvimento sustentável e participação popular na tomada de 

decisão, refletiram bons resultados. No tocante ao Domínio Planejamento integrado, indicadores 

relacionados a legislação urbanística, vazios urbanos, existência de parques e áreas verdes, entre 

outros, contribuíram para um melhor desempenho do referido Domínio. Todavia, indicadores 

relacionados ao Planejamento urbano, ambiental e de transporte integrado, Efetivação e 

continuidade das ações e Equipamentos urbanos (postos de saúde e escolas) obtiveram resultados 

negativos. 

O cálculo do IMUS em Natal revelou vários pontos fracos para a mobilidade urbana, 

sendo estes encontrados, principalmente, nos Domínios Tráfego e Circulação Urbana e Sistema 

de Transporte Urbano.  Em se tratando dos indicadores do primeiro Domínio, apresentaram 

problemas os relacionados à prevenção de acidentes, congestionamentos, violação das leis de 

trânsito, índice de motorização e taxa de ocupação de veículos.  Já no tocante ao sistema de 

transporte urbano, os indicadores de baixo desempenho são representados pela: extensão da rede 

transporte público; inexistência de contratos de licitações; descontos e gratuidade; integração do 

transporte público; inexistência de transportes intermodais; tarifa de transporte, entre outros.  

Somado a esses, têm-se ainda, problemas relacionados à oferta e qualidade do transporte 

público e as políticas de incentivo a aquisição de veículos automotores que acabam favorecendo 

a dependência da população de Natal pelos modos motorizados, em particular o automóvel e a 

motocicleta, situação que reflete a elevada taxa de motorização da cidade e o aumento dos 

índices de emissão de poluentes atmosféricos.  

Diante disso, fica evidente que são nessas áreas mais problemáticas que a gestão pública 

deve focar, de maneira urgente, suas ações para corrigir ou mesmo minimizar os efeitos 

negativos revelados por esses conjuntos de indicadores.  
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Sabe-se que o crescimento da cidade sem planejamento adequado, aliado à ampliação da 

frota veicular, são fatores preponderantes para a insustentabilidade da mobilidade urbana.  É 

preciso buscar ações que reverta esta situação. Todavia, acredita-se que a cultura do carro 

particular é uma barreira e que demanda tempo e depende de outros aspectos para ser superada.  

Dentre alguns fatores que podem contribuir para diminuir o tráfego, destacam 

intervenções visando impor restrições à circulação de veículos, em especial ao automóvel 

privado. Essas intervenções constituem-se em estratégias viáveis para minimizar 

congestionamentos, reduzir o consumo energético e os impactos ambientais negativos gerados 

pela circulação de transportes urbanos (CASTRO, 2006).  

 Assume-se ainda que a oferta, a qualidade e a integração entre os diferentes modos de 

transportes coletivos, somadas a melhorias na infraestrutura voltada para os modos não 

motorizados devem ter tratamento preferencial.  Evidentemente que as obras de mobilidade 

urbana são imprescindíveis, porém estas não devem se resumir a intervenções específicas onde à 

expansão da infraestrutura visa atender, prioritariamente, a demanda infinita de veículos 

particulares. 

Quanto à avaliação do IMUS em escala regional, esta revelou que em Natal os resultados 

isolados dos índices regionais indicaram diferenças percentuais muito pequenas com o índice 

global calculado para a cidade.  No que tange o desempenho do IMUS entre as Regiões 

Administrativas, embora existam diferenças entre elas, os resultados também ficaram muito 

próximos um dos outros. Todavia, foi suficiente para identificar em quais dela a mobilidade 

urbana apresentam maiores problemas, sendo as Zonas Norte e Oeste as que mostraram menor 

desempenho. Esse resultado teve como reflexo, entre outras, as desigualdades socioeconômicas 

evidenciadas entre os grupos avaliados. É possível que os resultados entre as regiões analisados 

pudessem incidir em valores mais diferenciados, se caso houvesse uma maior disponibilidade de 

dados peculiares a cada área avaliada, pois apenas 20 dos 87 indicadores do índice possuem 

informações segregadas que permitiram o cálculo regional. 

Quanto ao método proposto para avaliação da mobilidade urbana em Natal, o IMUS se 

mostrou como uma ferramenta de fácil utilização, apesar da grande quantidade de dados 

necessários para analisar. Uma de suas grandes limitações é a aquisição de dados para a análise 

integral proposta no índice. Para fazer esse levantamento foi necessário recorrer a vários órgãos. 

A ausência ou desatualização de informações ou mesmo dificuldades de encontrar o gestor que 

poderia prove-la acabou fazendo com que o índice não fosse calculado integralmente. 

Apesar disso, o uso do IMUS é recomendado, pois mesmo com suas limitações, elucidou 

muitos dos aspectos que comprometem a mobilidade urbana em Natal, mostrando a necessidade 
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urgente de respaldo junto aos órgãos responsáveis pelo planejamento urbano e gestão da 

mobilidade, a fim de haver monitoramento e melhoria dos aspectos que a envolve. 

Recomenda-se que haja uma seleção dos indicadores propostos no índice, com o 

propóstito de reduzir a quantidade de variantes a serem  analisadas, respeitando o contexto de 

Natal. Para tanto,  os pesquisadores e gestores que atuam na área de planejamento e mobilidade 

em Natal podem auxiliar nessa escolha.  

Espera-se que a proposta apresentada  neste trabalho possa instigar a aplicação do IMUS 

de forma mais ampliada em trabalhos futuros, como por exemplo, efetivar o cálculo do índice 

nas cidades que compõe a Região Metropolitana de Natal (RMN). Somente assim, se terá um 

diagnóstico mais preciso, principalmente, no que diz respeito ao sistema de transporte urbano 

que envolve grande parte da RMN. 
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ANEXO I - NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA SOCIEDADE & 

NATUREZA 

 

Diretrizes para Autores 

• Serão aceitos para publicação na Revista Sociedade & Natureza artigos inéditos sobre tema 

próprio à Ciência Geográfica ou resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou 

conceitual (com no mínimo 10 e no máximo 15 páginas).  

• A revista julgará a pertinência da publicação de artigos oriundos de áreas afins (que 

necessariamente incluam abordagem territorial/espacial).  

• Resenhas de livros e mídias poderão ser encaminhadas (com 3 a 5 páginas, discutindo obras 

de publicação recente) da área de Geografia ou ciências afins.  

• Serão aceitas submissões nos seguintes idiomas: português, espanhol, inglês e francês. O 

artigo deve ser apresentado apenas no idioma original do (s) autor (es).  

• Os artigos deverão ser editados em MS Office 2007 (Word) ou versões posteriores, em 

espaço simples, fonte Times New Roman, tamanho 12 (e máximo de 12MB). 

• A configuração da página deve ser A4 com margens de 2,5 cm (superior, inferior, direita e 

esquerda). O texto não deve conter notas de rodapé, notas finais ou cabeçalho. Em hipótese 

alguma o (s) autor (es) devem ser identificados (seja no início do texto, ao longo do mesmo 

ou na organização de Figuras ou Tabelas).  

• Todos os autores devem ser informados, separadamente, no formulário eletrônico de 

submissão (bem como sua área de formação, titulação e atuação profissional).  

• O título do trabalho (na língua original do texto e também em inglês) deve aparecer 

centralizado com fonte Times New Roman, tamanho 14 e em negrito. Textos em inglês 

devem ser acompanhados de versão do título e resumo em outra língua (preferencialmente 

português), com fonte Times New Roman, tamanho 12 e em negrito.  

• Após o título (em duas línguas) deve ser apresentado resumo seguido de abstract (para 

textos em português), ou então resumé e abstract (para textos em francês), ou resumen e 

abstract (para textos em espanhol), com um máximo de 15 linhas (250 palavras), incluindo 

um mínimo de três e máximo de cinco palavras-chave descritoras do conteúdo do trabalho 

apresentadas na língua original e em outro idioma. Não usar tradutor automático para os 

resumos. Recomenda-se passar por revisão de profissional especializado. 

• O artigo poderá ser dividido em itens (não numerados e em letras maiúsculas) e subitens 

(não numerados e em itálico). 

• Tabelas e Figuras (fotos, mapas, ilustrações) devem ser referidas no texto (ex: Tabela 01 / 

Figura 01) e numeradas de acordo com a sequência. As tabelas/figuras devem conter título na 

parte superior. As figuras podem conter legenda na parte inferior. 

• Figuras e tabelas não podem exceder o tamanho de uma página e não devem exceder as 

margens das páginas (e também não serão publicadas com orientação vertical). Figuras e 

Tabelas deverão conter título, que deve ser digitado no corpo do texto (e não repetidos no 

interior das mesmas). Em todos os casos, deve haver indicação (digitada, no corpo do texto e 

logo após a Figura/Tabela) de: fonte (ex: Fonte: IBGE, 2000.), organização (ex: Org. da 

Autora.) ou adaptação (ex: Adaptado de Silva, 2000.). 

• As ilustrações (gráficos, mapas e fotos) serão denominadas, em todos os casos, como 

“Figuras” e deverão ser enviadas em formato JPG, anexadas separadamente no momento da 

submissão (utilizar ferramenta “Anexar Documento Suplementar” disponível no sistema 

eletrônico), com resolução mínima de 300 dpi. As mesmas também devem ser inseridas no 

corpo do artigo, imediatamente após sua indicação no texto. As Figuras serão publicadas 

apenas em preto e branco, na versão impressa do periódico. 

• As referências deverão ser organizadas de acordo com a NBR-6023 da ABNT (agosto de 
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2002). Usar itálico ao invés de negrito. 

• As citações diretas e indiretas deverão ser organizadas de acordo com a NBR-10520 da 

ABNT (agosto de 2002). 

 

O artigo deverá ser submetido através do site da revista 

http://www.sociedadenatureza.ig.ufu.br, onde o Editor encaminhará a dois membros do 

Conselho Consultivo ou avaliadores ad hoc, que farão avaliação do mesmo. O processo é 

realizado em anonimato e com paridade acadêmica dos avaliadores. 

Os trabalhos serão publicados em mídia impressa (papel - em preto e branco) e em versão 

eletrônica (WEB).
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Login: luzimarpereira 
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ANEXO III - NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA MERCATOR 

 

DIRETRIZES PARA AUTORES 

PRE-CONDIÇÕES À SUBMISSÃO DE PAPERS  

 Os trabalhos submetidos à MERCATOR devem ser, impreterivelmente, inéditos e 

originais. 

 O conteúdo expresso é de inteira responsabilidade do autor, se furtando a revista de 

quaisquer responsabilidades. 

 Não é admitida submissão concomitante do trabalho em outros veículos de publicação. 

DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS/ PRESENTATION OF PAPERS 

 O original deverá conter título do artigo (em português e inglês), nome completo do 

autor, titulação, instituição a que está vinculado, endereço para correspondência, telefone 
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em português, acompanhado de sua tradução para o inglês, espanhol ou francês, redigido 

conforme as normas da NBR 6028, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

 Agradecimento: agradecimento por auxílios recebidos para a elaboração do trabalho 

deve ser mencionado no final do artigo. Notas: nota referente ao corpo do artigo deve ser 

indicada com um número alto, imediatamente depois da frase a que diz respeito. Deverá 

vir no final do texto. 

 Materiais gráficos: fotografias nítidas e gráficos (estritamente indispensáveis à clareza 

do texto) poderão ser aceitos, desde que no formato jpg, em versão colorida e com 

resolução mínima de 300 dpi's. Deverão ser assinalados no texto, pelo seu número de 

ordem, os locais onde devem ser intercalados. Se as ilustrações enviadas já tiverem sido 

publicadas, mencionar a fonte. Sua inclusão na plataforma deve ser realizada em arquivos 

individuais, guardando as especificações supramencionadas. 

 Tabelas e Quadros: as tabelas e os quadros deverão ser acompanhados de cabeçalho que 

permita compreender o significado dos dados reunidos, sem necessidade de referência ao 

texto, obedecendo às normas de apresentação tabular, da Fundação IBGE em vigor. 

Devem também ter numeração sequencial própria para cada tipo e suas localizações 
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DA NORMALIZAÇÃO DOS ARTIGOS/ STANDARD OF PAPERS.  
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(informação e documentação - citações em documentos - apresentação) e NBR-6023 

(informação e documentação- referências - elaboração) de agosto de 2002.   
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REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO/ GENERAL PRESENTATION RULES 

 Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou título 

incluído na sentença devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem 

entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas. 

Exemplos: 

 A ironia seria assim uma forma implicita de heterogeneidade mostrada, conforme a 

classificação proposta por Authier-Reiriz (1982).";;;;;;;;;;;;;;;;Apesar das aparências, a 

descontrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia 

[...]";;;;;;;;;;;;;;;;(DERRIDA, 1967, p.293). 

  Especificar no texto a(s) página(s), volume(s), tomo(s) ou seção(ões) da fonte 
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a indicação da(s) página(s) consultadas é opcional. 

Exemplos: 

 A produção de lítio começa em Searles Lake, Califórnia, em 1928 (MUMFORD, 
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clara.";;;;;;;;;;;;;;;; Meyer parte de uma passagem da crônica de ";;;;;;;;;;;;;;;;14 de 
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[...]";;;;;;;;;;;;;;;; (ASSIS, 1994, v.3, p.583). 

 As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. 

As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. 

Exemplos: 

 Barbour (1971, p.35) descreve: ";;;;;;;;;;;;;;;;O estudo da morfologia dos terrenos [...] 

ativos [...].";;;;;;;;;;;;;;; ";;;;;;;;;;;;;;;;Não se mova, faça de conta que está 

morta.";;;;;;;;;;;;;;;; (CLARAC; BONNIN, 1985, p.72).Segundo Sá (1995, p.27): 

";;;;;;;;;;;;;;;;[...] por meio da mesma ‘arte de conversação’ que abrange tão extensa e 

significativa parte da nossa existência cotidiana [...]";;;;;;;;;;;;;;; 

 As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 

4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas. 

Exemplos: 

 A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou 

regional sem a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de 

teleconferência incluem o uso da televisão, telefone, e computador. Através de 

áudio-conferência, utilizando a companhia local de telefone, um sinal de áudio 

pode ser emitido em um salão de qualquer dimensão. (NICHOLS, 1993, p. 181). 
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SISTEMA DE CHAMADA 

 As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamada: [...] autor-data... 

Quando o(s) nome(s) do(s) autore(s), instituição(ões) responsável(eis) estiver(em) 

incluído(s) na sentença, indica-se a data, entre parêntese, acrescida da(s) página(s), se a 

citação for direta. 

Exemplos: 

 Em Teatro Aberto (1963) relata-se a emergência do teatro do absurdo.Segundo 

Morais (1955, p.32) assinala ";;;;;;;;;;;;;;;;[...] a presença de concreções de bauxita 

no Rio Cricon.";;;;;;;;;;;;;;;; 

 As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados num mesmo ano, 

são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e 

sem espacejamento, conforme a lista de referências. 

Exemplos: 

 De acordo com Reeside (1927a)(REESIDE, 1927b). 

 As citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionados 

simultaneamente, devem ser separadas por ponto-e-vírgula, em ordem alfabética. 

 

Exemplos: 

 Ela polariza e encaminha, sob forma de ";;;;;;;;;;;;;;;;demanda 

coletiva";;;;;;;;;;;;;;;;, as necessidades de todos (FONSECA, 19997; PAIVA, 1997; 

SILVA, 1997)Diversos autores salientam a importância do 

";;;;;;;;;;;;;;;;acontecimento desencadeador";;;;;;;;;;;;;;;; no início de um processo 

de aprendizagem (CROSS, 1984; KNOX, 1986; MEZIROW, 1991).  
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ANEXO IV – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO 2 

 

Luzimar Pereida da Costa, 

 

Agradecemos a submissão do seu manuscrito "ANÁLISE DA MOBILIDADE URBANA 

DE NATAL/RN À LUZ DA SUSTENTABILIDADE: APLICAÇÃO DO IMUS COMO 

FERRAMENTA PARA SUBSIDIAR POLÍTICAS PÚBLICAS" para Revista Mercator. 

Através da interface de administração do sistema, utilizado para a submissão, será possível 

acompanhar o progresso do documento dentro do processo editorial, bastando logar no 

sistema localizado em: 

 

URL do Manuscrito: 

http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/author/submission/1406 

 

Login: luzimarpereira 

 

Em caso de dúvidas, envie suas questões para este email. Agradecemos mais 

uma vez considerar nossa revista como meio de transmitir ao público seu 

trabalho. 

 

Eustógio Dantas 

Revista Mercator 

 

Prof. Dr. Eustogio Wanderley Correia Dantas 

Editor MERCATOR 

 

 

http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/author/submission/1406
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APÊNDICE I - ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE DE DADOS PARA CÁLCULO 

DO IMUS 

 
DISPONIBILIDADE DE DADOS 

 

A avaliação da disponibilidade e qualidade das informações, que precedeu o cálculo 

do IMUS, permitiu reconhecer quais indicadores seriam efetivamente calculados para a 

cidade do Natal. Informações de qualidade baixa ou obtidas em longo prazo não permitem 

sua aplicação no índice, tendo sido, desconsiderados para o cálculo. 

Portanto, para a avaliação do IMUS em Natal, do total de 87 indicadores que 

estruturam o índice, 70 possuem dados considerados de alta qualidade, sendo que,  destes, 

66 poderiam ser obtidos em curto prazo e 04 a médio prazo. Outros 06 considerados de 

média qualidade podem ser obtidos em curto e médio prazo. Sendo assim, o levantamento 

prévio mostrou que 76 indicadores poderiam ser considerados passíveis de cálculo no índice, 

sendo que os 11 remanescentes não se encontram disponíveis e/ou a qualidade da 

informação seria baixa.   

O levantamento também permitiu constatar que seria possível calcular o índice para 

os 09 domínios. A Figura 1 apresenta o percentual de indicadores segundo a disponibilidade 

e a qualidade de dados para cada domínio passível de análise. 

 

Figura 3 - Disponibilidade e qualidade de dados, segundo o domínio para cálculo do IMUS em 

Natal/RN - 2013 
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Vale salientar que o cálculo do índice ultrapassou essa expectativa, pois foram 

calculados dois indicadores a mais que o previsto, sendo analisados 77 dos 87 que compõem 

a estrutura original do IMUS. Isso foi possível devido a levantamentos primários realizados 

em campo e por meio de ferrementas como o Google Earth. 
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APÊNDICE II - REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 

 

   
1 - Fluxo de veículos às 7:00 h. próximo a Ponte de 

Igapó, Zona Norte de Natal, no sentido Centro/Zona Sul 
2 - Fluxo de motocicletas entre os carros entre 7:00 e 
8:00 horas,  na saída do túnel e do viaduto de Igapó 

3 - Fluxo no túnel de Igapó no sentido Centro/Zona Sul 

   
4 - Fluxo sobre o Viaduto de Igapó no sentido 
Centro/Zona Sul 

5- Fluxo de veículos no complexo do 4º Centenário no 
sentido Zona Sul – Zona Oeste (9:00 h.) 

6- Fluxo de veículos no complexo do 4º Centenário no 
sentido Zona Sul – Zona Oeste (9:00 h.) 
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7 - Fluxo de veículos às 10:00 h. na Av. Senador Salgado 
Filho, próximo ao Arena das Dunas 

8- Fluxo de veículos às 11:00 h. na Av. Senador Salgado 
Filho, no sentido Zona Sul (vista da passarela de 

Potilândia) 

9 - Fluxo de veículos ás 11:30 na Av. Senador Salgado 
Filho, no sentido Zona Leste 

   
10 – Fluxo de veículos na Av. Senador Salgado Filho, no 
sentido Zona Leste 

11 - Fluxo de veículos na Av. Hermes da Fonseca as 
14:00 h. no sentido Zona Sul 

12- Fluxo de veículos na Av. Senador Salgado Filho às 
14: 30 h. no sentido Zona Sul 
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13 - Fluxo de veículos às 16:00 h. na BR-101 no sentido 
Parnamirim- Natal 

14 -  Grande fluxo de ônibus na Av. Bernardo Vieira 
após um acidente na Av. Senador Salgado Filho 

15 -Fluxo de veículos parados nos cruzamentos da Av. 
Bernardo Vieira com Av. Senador Salgado Filho  

   

16 -Fluxo de veículos na Av. Bernardo Vieira após 
abertura do sinal do cruzamento com a Av. Senador 
Salgado Filho no sentido Zona Norte (18:00 h.) 

17 - Fluxo de veículos na Av. Bernardo Vieira após 
abertura do sinal do cruzamento com a Av. Senador 
Salgado Filho no sentido Zona Sul (18:10 h.) 

18- Acidente de carro na saída do túnel próximo à UFRN 
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19- Calçada com obstáculo (poste e barras de ferro) na 
BR- 226, Bairro Bom Pastor 

20 -  Ausência de calçada no trecho da Prudente de 
Morais próximo ao Parque da Cidade 

21 -   Calçada com obstáculos na esquina da Av. 
Prudente Morais com a Rua Des. Vígilio Dantas 

   

22–Calçadas obstruídas por vendedores ambulantes no 
Alecrim 

23 – Calçada entre o Parque Estadual das Dunas e a Av. 
Eng. Roberto Freire 

24- Calçada do Shopping Midway Mall 
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25- Cigarreira no canteiro funcionando como obstáculo 
na faixa de Pedestre  - Alecrim  

26 -  Faixa de pedestre com obstáculo na Av. Eng. 
Roberto Freire 

27 – Ciclofaixa (faixa vermelha) paralela à calçada na 
Av. Itapetinga, Bairro Potengi (Zona Norte) 

 

 

  
28 - Ciclofaixa no calçadão da Praia de Ponta Negra 29 - Ciclofaixa na Avenida Ayrton Senna 30 - Ciclofaixa na Avenida Omar O ‘Gray 
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31- Obra de padronização de calçadas  na altura do IFRN 
(Zona xxxx) 

32- Obra de padronização de Calçadas  na altura do 
IFRN (Zona xxxx) 

33-  Obras de mobilidade urbana na Av. Romoaldo 
Galvão (Zona xxxx) 

   

34 - Desvio de veículos durante as obras de mobilidade 

no entorno do Arena das Dunas 

35 - Remoção do antigo asfalto para execução das obras 
de Mobilidade urbana na Av. Cap. Mor Gouveia (Zona 
Oeste) 

36 – Asfalta removido na Av. Cap. Mor Gouveia (Zona 
Oeste) 
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APÊNDICE III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO IMUS EM NATAL

 

1 ACESSIBILIDADE 

 

1.1 Acessibilidade aos sistemas de transporte 

 

1.1.1 Acessibilidade ao transporte público 

 

A. Definição 

Porcentagem da população urbana residente na área de cobertura de um 

ponto de acesso aos serviços de transporte público, considerando todos os modos 

disponíveis (COSTA, 2008). Para este indicador foi adotado o procedimento realizado 

por Miranda (2010), em que a população urbana foi substituída pela quantidade de 

domicílios cobertos pelo raio de abrangência recomendado. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada localizando os pontos de ônibus em Natal, fornecida pela 

SEMOB (2010); 

Base georreferenciada de Setores Censitários do IBGE (2010); 

Base georreferenciada de domicílios de Natal/RN SEMURB (2013). 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliar: Planilhas eletrônicas, Sistema de Informações Geográficas 

– Arcgis 9.3;  Mapsource e Google Earth (2013); 

- Criação de um banco de dados georreferenciado referente às paradas de Ônibus, 

compatível com a ferramenta utilizada. 

- Sobreposição do conjunto de um arquivo geográfico com os pontos de ônibus 

sobre a base de setores censitários do IBGE (2010). 

- Criação de um buffer no entorno de cada ponto de ônibus com raios de 300 

metros, considerando junção das áreas sobrepostas. 

- Cálculo dos domicílios na área total coberta pelo buffer: 218.656 domicílios 

- Total de domicílios no município segundo o IBGE: 235.533 domicílios 

- O Score é obtido pela razão entre a quantidade de domicílios cobertos pela 

camada buffer de 300 metros e o número domicílio total do município. 
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Acessibilidade aos sistemas de transporte urbano em Natal/RN 

Domicílios 
Quantidade 

(Unid.) 

Porcentagem 

(%) 

Cobertos pelo Buffer 218656 92,83 

Descobertos Pelo 

Buffer 16877 7,17 

Total de Domicílios 
(IBGE, 2010) 235533 100,00 

 

D. Score 

92,83% 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 100 % 

0,75 77,5% 

0,50 55% 

0,25 32,5% 

0,00 Até 10% 

 

F. Avaliação 

0,90 

 

1.1.2 Transporte público para pessoas com necessidades especiais 

 

A. Definição 

Porcentagem dos veículos da frota municipal de transporte público por ônibus 

adaptada para pessoas com necessidades especiais e restrições de mobilidade. 

 

B. Fontes de Dados 

SETURN (2013) 

 

C. Método de Cálculo 

- -Levantamento do número total de veículos que compõem a frota municipal de 

transporte público por  

- Ônibus: 714 

- Levantamento do número de veículos componentes da frota municipal adaptados 

para transporte de pessoas com necessidades especiais e restrições de mobilidade:  

- Ônibus: 464 
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- Levantamento da existência de serviço especial de transporte para pessoas com 

necessidades especiais: Sim  

 

D. Score 

 

- 65 % dos veículos são adaptados e também há serviços especiais para transporte de 

pessoas com necessidades especiais. 

- O PRAE constitui o programa instituído para viabilização da exigência realizada 

pelo TAC relativa à implantação de serviço porta-a-porta para atendimento às pessoas 

com deficiência. O Porta a Porta tem como objetivo principal promover a inclusão 

social das pessoas com mobilidade reduzida, devido à deficiência, idade ou qualquer 

outro fator, mas que não corra risco de vida, nem esteja em uma situação de urgência 

ou emergência. Destina-se exclusivamente às pessoas residentes no município de 

Natal e que estejam cadastradas no Programa. 

O serviço, que é composto por veículos acessíveis e adaptados (inicialmente com 10 

micro-ônibus, 03 vans e 03 ambulâncias), é prestado gratuitamente e oferecido de 

segunda a sexta das 5:00 às 23:00 h. no caso dos micro-ônibus e das 7:00 às 19:00 h. 

para vans e ambulâncias. Nos sábados, domingos e feriados os micro-ônibus atendem 

das 5:00 às 21:00 h. e as vans e ambulâncias operam em sistema de plantão. 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 Mais de 75% (ou há serviços especiais para transporte de pessoas com 

necessidades especiais) 

0,75 75% 

0,50 50% 

0,25 35% 

0,00 00% (ou não há serviços especiais para transporte de pessoas com 

necessidades especiais) 

 

F. Avaliação 

0,80 

 

 

 

1.1.3 Despesas com Transportes  

 

A. Definição  

Porcentagem da renda mensal pessoal (ou do domicilio) gasta com transporte público.  

 

B. Fontes de Dados 

IBGE - PNAD (2010) 

 

C. Método de Cálculo 

Informações obtidas a partir das fontes de dados.  

 

D. Score 

14,64 

 

E. Normalização  

Score Valores de Referência 

1,00 Porcentagem da renda mensal pessoal (ou domiciliar) 

relativa a despesas com transporte público 

0,75 Até 5% 

0,50 10% 

0,25 15% 

0,00 Mais de 20% 

 

F. Avaliação 

0,25 

 

1.2.1 Travessias adaptadas para pessoas com necessidades especiais  

 

A. Definição 

Porcentagem das travessias de pedestres, da rede viária principal, adaptadas e 

atendendo aos padrões de conforto e segurança para pessoas com necessidades 

especiais e restrições de mobilidade. 

 

B. Fontes de Dados 

- Levantamento com auxilio da ferramenta Street View do Google Earth (2013); 

- Base Vetorizada de ruas fornecida pela SEMURB (2013). 

 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramenta auxiliar: Desenho Assistido por Computador (CAD); Argis 9.3; Google 

Earth 
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- Conversão da base georreferenciada das principais vias e travessias de Natal do 

formato DWG e KMZ, respectivamente, para o formato shapefile. 

- Levantamento da ocorrência de guia rebaixada (rampa), piso podotátil e semáforo 

sonoro para deficientes visuais. Quando notada a presença desses elementos, os 

mesmos eram assinalados em um croqui da travessia, inicialmente no Google Earth. 

Em seguida, todos esses dados foram convertidos para o formato shapefile. 

Posteriormente , os dados coletados foram projetados no software Arcgis 9.3. 

Através do software obtiveram-se os seguintes dados: 

- Número de travessias adaptadas: 49 

- Número total de travessias observadas: 102 

- O score foi obtido através do cálculo do quociente entre o número de travessias 

adaptadas e o número total de travessias. 

 

D. Score 

32,45% 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 100% 

0,75 75% 

0,50 50% 

0,25 25% 

0,00 00% 

 

 

 
 

F. Avaliação 

0,32 
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1.2.2 Acessibilidade aos espaços abertos  

 

A. Definição 

Porcentagem da população urbana residente próxima a áreas abertas (áreas verdes ou 

de lazer), considerando os seguintes parâmetros: 

- Até 500 metros de praças, playgrounds e outras áreas de recreação de pequeno e 

médio porte; 

- Até 1000 metros de parques urbanos. 

 

B. Fontes de Dados 

-Base Georreferenciada de Setores Censitários do IBGE (2010); 

-Croquis fornecidos pela SEMURB (2013) contendo as áreas verdes, praças e Parques 

de Natal. 

 

C. Método de Cálculo 

-Criação de um buffer ao redor de cada área com largura de 500 m para áreas de lazer 

com menos de 5 ha e 1000 m para áreas de lazer de dimensão igual ou superior a 5 ha. 

- Domicílios na área coberta pelo buffer: 218.948 

- Domicílios na área descoberta pelo buffer: 16.585 

A razão entre a quantidade de domicílios contida no buffer e o total de domicílios do 

setor censitário do IBGE (2013) do município fornece o score. 

 

E. Normalização 

Score 

 

Valores de Referência 

Porcentagem de domicílios urbanos na área de influência de 

espaços verdes e de recreação 

1,00 100% 

0,75 75% 

0,50 50% 

0,25 25% 

0,00 00% 

 

 

1.2.3 Vagas de estacionamento para necessidades especiais pessoas com 

 

A. Definição Porcentagem de vagas em estacionamentos públicos para pessoas com 

necessidades especiais. 

 

B. Fontes de Dados 

Não calculado 

 

1.2.5 Acessibilidade aos serviços essenciais 

 

A. Definição 

Porcentagem da população urbana residente até 500 metros de distância de serviços 

essenciais, entendidos aqui como equipamentos de saúde de atendimento primário e 

equipamentos públicos de educação infantil e ensino fundamental e médio. 

 

B. Fontes de Dados 

- Base georreferenciada do município fornecida pelo IDEMA (2006). 

- Base georreferenciada de Setores Censitários do IBGE (2010). 

- Base georreferenciada dos equipamentos de saúde e educação, fornecida pela 

SEMURB (2013). 

 

C. Método de Cálculo 

Ferramenta auxiliar: Planilhas eletrônicas e Sistema de Informação Geográfica 

(Arcgis 9.3); 

 

- Efetuada a unificação das bases de equipamentos de saúde e educação para a 

seleção dos equipamentos de interesse: Postos de saúde de atendimento primário; 

Escolas de educação infantil e de ensino fundamental e médio. 

- Criação de um buffer ao redor de cada equipamento com raio de 500 m, 

considerando junção das áreas sobrepostas. 

- Domicílios na área coberta pelo buffer: 187.570 

- Total de domicílios segundo o Censo (2010): 235.533 

 

D. Score 

79,64% 

 



136 

 

 
 

 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 100% 

0,75 77,5% 

0,50 55% 

0,25 32,5% 

0,00 Até 10% 

 

F. Avaliação 

0,77 

 

1.3 Barreiras físicas 

 

1.3.1 Fragmentação urbana 

 

A. Definição 

Proporção de terra urbanizada contínua do total da área urbanizada do município, ou 

seja, não cortada por infraestrutura de transporte principal como vias de trânsito 

rápido (rodovias, vias expressas e vias arteriais), corredores de transporte coletivo, 

vias para transporte ferroviário ou metroviário de superfície, terminais de transporte 

de grande porte, ou qualquer outra barreira física, natural ou construída, que acarrete 

em descontinuidade do tecido urbano. 

 

B. Fontes de Dados 

 

Base georreferenciada do município fornecida pela SEMURB (2013); IDEMA 

(2012). 

 

C. Método de Cálculo. 

- Ferramentas auxiliares: Sistema de Informações Geográficas. 

- Identificação e delimitação na base geográfica fornecida dos elementos 

fragmentados: Rios; Dunas, mangues, grandes empreendimentos; 

- Junção de áreas contíguas e identificação das grandes áreas resultantes (blocos). 

- Resultado: 284 Blocos 
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D. Score 

Mais de 20 blocos. 

 

 
 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 100% da área urbanizada é contínua 

0,75 5 

0,50 10 

0,25 15 

0,00 20 ou mais 

 

F. Avaliação 

0,00 

 

1.4 Legislação para pessoas com necessidades especiais  

 

1.4.1 Ações para acessibilidade universal  

 

A. Definição 

Existência e tipos de ações, medidas, programas ou instrumentos, incluindo 

campanhas, projetos, legislação e normas técnicas destinadas à promoção de 

acessibilidade universal. 

 

B. Fontes de Dados 

- Site da Prefeitura Municipal de Natal 

- SEMOB (2013) 

 

C. Método de Cálculo 

Busca de ações, programas ou instrumentos voltados à promoção da acessibilidade 

universal, implantadas ou em desenvolvimento em nível municipal: 

- O município dispõe de programas ou campanhas formalizadas para acessibilidade 

universal, e também desenvolve ações pontuais, tais como: construção de rampas 

de acessibilidade às calçadas, principalmente nos cruzamentos da região central e, 

nas principais vias de alguns bairros, implantação de faixas de segurança com piso 

podotátil; 

- O município dispõe de Lei Municipal de Acessibilidade nº 4090/92, pioneira no 

país, que tem como objetivo assegurar a eliminação das barreiras arquitetônicas e 

adaptação dos prédios, edifícios e logradouros públicos para quem tem dificuldade 

de locomoção.  Além disso, existem projetos e programas voltados para 

mobilidade urbana prevendo a acessibilidade universal. 
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Identificação do score segundo estes dados. 

 

D. Score 

O município dispõe de legislação específica, normas técnicas e recomendações para 

acessibilidade universal. 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 O município dispõe de legislação específica, normas técnicas, 

recomendações, programas de iniciativa pública e campanhas de 

educação e sensibilização para acessibilidade universal. 

0,75 O município dispõe de legislação específica, normas técnicas, 

recomendações e ações ou programas de iniciativa pública para 

acessibilidade universal. 

0,50 O município dispõe de legislação específica, normas técnicas e 

recomendações para acessibilidade universal. 

0,25 O município dispõe de legislação específica sobre acessibilidade 

universal 

0,00 O município não dispõe de qualquer ação ou instrumento para 

acessibilidade 

 

F. Avaliação 

0,75 

 

2 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

2.1 Controle dos Impactos no Meio Ambiente 

 

2.1.1 Emissões de CO  

 

A. Definição  

Emissões anuais de monóxido de carbono (CO) por veículos automotores.  

 

B. Fontes de Dados 

DETRAN (2013); IBGE (2010); Costa (2008); SEMOB (2008). 

 

 

C. Método de Cálculo 

- Número da frota de veículos leve: 193.007 

- Número da frota de ciclomotores: 77.393 

- Limites de emissão para veículos Leve: 2,0g/km 

- Limites de emissão para ciclomotores: 5,5g/km 

- Quilometragem média anual de Natal: 12.000 km/ano (SEMOB, 2008) 

- População: 803.739 hab. (IBGE, 2010). 

- Padrão de controle de Emissão anual Por habitante (Kg/ano/hab.): 14,90 

- Parâmetro de controle = Padrão de controle x(frota veicular x Quilometragem 

anual x Limites de emissão para carros leves) / população) +Padrão de controle 

x(frota ciclomotores x Quilometragem anual x Limites de emissão para 

ciclomotores / população) 

- Calcular a soma da Porcentagem para cada categoria e calcular o quanto está 

acima do Parâmetro de controle de 14, 90 por veículo automotor 

 

D. Score 

153,00% 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
Parâmetro de controle: Quilometragem anual percorrida 

pela frota municipal de veículos leves em área urbana 

vezes o limite para níveis de emissão de CO para veículos 

leves novos (2,0 g/km) + quilometragem anual percorrida 

pela frota municipal de veículos ciclomotores em área 

urbana vezes o limite para níveis de emissão de CO para 

ciclomotores novos (5,5 g/km, respectivamente). 
1,00 A emissão de CO anual por veículos automotores é igual 

ou inferior ao parâmetro de controle 

0,75 A emissão de CO anual por veículos automotores é 25 % 

maior que o parâmetro de controle 

0,50 A emissão de CO anual por veículos automotores é 50 % 

maior que o parâmetro de controle 

0,25 A emissão de CO anual por veículos automotores é 75 % 

maior que o parâmetro de controle 

0,00 A emissão de CO anual por veículos automotores é 100 % 

maior que o parâmetro de controle 
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F. Avaliação 

0,00 

 

2.1.2 Emissões de CO2 

 

A. Definição  

Emissões anuais de dióxido de carbono (CO2) por veículos automotores.  

 

B. Fontes de Dados 

SEMOB (2008); IBGE (2010); Costa (2008); 

 

C. Método de Cálculo 

 

- Número da frota de veículos leve: 193.007 

- Número da frota de ciclomotores: 77.393 

- Limites de emissão para veículos Leve: 180,90g/km (SEMOB, 2008) 

- Limites de emissão para ciclomotores: 81,71g/km (SEMOB, 2008) 

- Quilometragem média anual de Natal: 12.000 km/ano (SEMOB, 2008) 

- População: 803.739 hab. (IBGE, 2010). 

- Padrão de controle de Emissão anual Por habitante (Kg/ano/hab.): 14,90 

- Parâmetro de controle = Padrão de controle x(frota veicular x Quilometragem 

anual x Limites de emissão para carros leves) / população) +Padrão de controle 

x(frota ciclomotores x Quilometragem anual x Limites de emissão para 

ciclomotores / população) 

- Calcular a soma da Porcentagem para cada categoria e calcular o quanto está 

acima do Parâmetro de controle de 168,78 kg/ano por veículo automotor 

 

D. Score 

372,94% 

 

 

 

 

 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 A emissão de CO2 anual por veículos automotores é igual 

ou inferior ao parâmetro de controle 

0,75 A emissão de CO2 anual por veículos automotores é 25 % 

maior que o parâmetro de controle 

0,50 A emissão de CO2 anual por veículos automotores é 50 % 

maior que o parâmetro de controle 

0,25 A emissão de CO2 anual por veículos automotores é 75 % 

maior que o parâmetro de controle 

0,00 A emissão de CO2 anual por veículos automotores é 100 

% maior que o parâmetro de controle 

 

F. Avaliação 

0,00 

 

2.1.3 População exposta ao ruído de tráfego  

 

A. Definição  

Porcentagem da população urbana exposta a ruído superior a65 dB (A)  

ocasionado por sistemas de transporte.  

 

B. Fontes de Dados 

Indicador não calculado por falta de dados 

 

2.1.4 Estudos de impacto ambiental 

 

A. Definição 

Exigência por parte do município de estudos de impacto ambiental, impactos urbanos 

e de vizinhança para projetos de transportes e mobilidade, incluindo: projetos de 

infraestrutura viária, terminais de transporte, corredores de transporte público, 

introdução de novas tecnologias, sistemas de média e alta capacidade, entre outros. 

 

B. Fontes de Dados 

Legislação Municipal 

 

C. Método de Cálculo 

- Verificação das Leis Municipais que tratam dos temas ambientais: 
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 Estudo e Impacto Ambiental: Lei complementar nº 82 de natal (82/2007), 

dispõe sobre o plano diretor de natal e dá outras providências. 

 Lei Federal n° 10.257/01, para orientação e controle de desenvolvimento 

integrado do Município. 

 

D. Score 

Estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança para projetos de 

transportes e mobilidade urbana, e define medidas compensatórias ou mitigadoras. 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
O município exige: 

1,00 Estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança para 

projetos de transportes e mobilidade urbana, e define medidas 

compensatórias ou mitigadoras. 

0,75 Estudo de impacto ambiental para projetos de transportes e 

mobilidade urbana e define medidas compensatórias ou mitigadoras. 

0,50 Estudo de impacto ambiental e estudo de impacto de vizinhança 

0,25 Para projetos de transportes e mobilidade urbana, mas não define 

medidas compensatórias ou mitigadoras. 

0,00 O município não exige qualquer estudo ou medida mitigadora sobre 

impactos dos sistemas de transportes e mobilidade urbana. 

 

F. Avaliação 

1,00 

 

2.2 Recursos naturais 

 

2.2.1 Consumo de combustível 

 

A. Definição 

Número de litros de gasolina consumido anualmente por pessoa utilizando veículo 

motorizado individual na área urbana. 

 

B. Fontes de Dados 

Agência Nacional de Petróleo (ANP), Anuário Estatístico (2013); e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo 2010. 

 

C. Método de Cálculo 

- Vendas, pelas distribuidoras, dos derivados combustíveis de petróleo por Unidade 

da Federação e produto – 2010 (m³): 

- Gasolina vendida no Rio Grande do Norte: 403.549.728 Litros 

- População de Natal em 2010: 803.739 habitantes. 

Cálculo da quantidade de combustível comercializado no Estado do Rio Grande do 

Norte por habitante:12,38 L/hab. 

 

D. Score 

127,38 L/hab. 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 Inferior a 150 l/habitante 

0,75 300 l/habitante 

0,50 450 l/habitante 

0,25 600 l/habitante 

0,00 750 ou mais l/habitante 

 

F. Avaliação 

1,00 

 

2.2.2 Uso de energia limpa e combustíveis alternativos  

 

A. Definição  

Porcentagem de veículos da frota municipal de Natal (todos os tipos de veículos) 

utilizando combustíveis menos poluentes ou fontes de energia alternativa como: gás 

natural, gás natural líquido, propano, eletricidade, biodiesel, gasolina híbrida ou 

hidrogênio.  

 

B. Fontes de Dados 

Dados fornecidos pela DETRAN (2013) * 

* Dados em tempo real 27/12/2013 

 

C. Método de Cálculo 

- Levantamento do número total de veículos que compõem a frota municipal de: 

338.460 Veículos 
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- Levantamento do número desses veículos que utilizam combustíveis menos 

poluentes ou fontes de energia alternativa: 18.089 Veículos 

- Da razão entre o número de veículos que utilizam combustíveis menos poluentes ou 

fontes de energia alternativa e o número total de veículos que compõem a frota 

municipal, obtemos o score. 

 

D. Score 

5,3% 

 

E. Normalização  

Score Valores de Referência 

1,00 100% 

0,75 75% 

0,50 50% 

0,25 25% 

0,00 0 

 

F. Avaliação 

0,1 

 

3 ASPECTOS SOCIAIS 

 

3.3.2 Educação para o desenvolvimento sustentável 

 

A. Definição 

 

Existência de ações continuadas de formação e sensibilização, equipamentos públicos 

específicos, programas e projetos desenvolvidos pelo município em matéria de 

educação para o desenvolvimento sustentável. 

 

B. Fontes de Dados 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e urbanismo (2013). 

C. Método de Cálculo 

- Levantamento dos equipamentos, ações e programas em matéria de educação para: 

- Equipamentos públicos: não há equipamentos específicos, o ambiente das próprias 

escolas é utilizado para educação ambiental e sustentável; 

- Existem programas voltados para educação ambiental, a saber: Agenda Verde;   

Baú Cênico Ambiental; Planeta "Em-Cena";  Formação de Agentes Comunitários 

Ambientais 

 

D. Score 

Promove campanhas de sensibilização para o desenvolvimento sustentável 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
O município dispõe de: 

1,00 Equipamentos específicos, ações de formação continuada para 

crianças, jovens e adultos e promove campanhas de 

sensibilização para o desenvolvimento sustentável. 

0,75 Ações de formação continuada para crianças, jovens e adultos e 

promove campanhas de sensibilização para o desenvolvimento 

sustentável. 

0,50 Ações de formação continuada somente para crianças e 

promove campanhas de sensibilização para o desenvolvimento 

sustentável. 

0,25 Promove campanhas de sensibilização para o desenvolvimento 

sustentável 

0,00 O município não dispõe de nenhuma ação em matéria de 

educação para o desenvolvimento sustentável 

 

F. Avaliação 

0,25 

 

 

 

 

3.4 Participação Popular 

 

3.4.1 Participação na tomada de decisão 

 

A. Definição 

Incentivo e viabilização por parte da administração municipal para a participação 

popular nos processos de elaboração, implementação e monitoramento das políticas, 

ações e projetos de transporte e mobilidade urbana. 

http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-860.html
http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-685.html
http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-687.html
http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-688.html
http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-688.html
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B. Fontes de Dados 

Informações disponíveis no endereço oficial da Prefeitura Municipal de Natal; 

Maranhão e Pequeno (2012). 

 

C. Método de Cálculo 

- Avaliação do processo de planejamento e gestão municipal no que diz respeito à 

participação popular na elaboração, implementação e monitoramento de políticas, 

ações e projetos de transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano. 

- Identificação do score segundo estes dados. 

 

D. Score 

O município oferece meios de a população interferir no processo de fomento das 

obras de mobilidade urbana visando à copa do mundo 2014 por: ouvidorias, 

associações de bairros, audiências públicas, fóruns e por meio de alguns moradores de 

iniciativa própria que buscam as sedes das secretarias em busca de respostas e/ou 

explicações. No entanto grande parte da população local desconhece esses canais de 

participação ou não enxergam neles, algo efetivo.  

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
A administração municipal: 

1,00 Incentivou e viabilizou a participação popular no 

desenvolvimento de políticas, ações e projetos de transportes, 

mobilidade e desenvolvimento urbano, em todas as suas etapas 

(elaboração, implementação e monitoramento). 

0,66 Incentivou e viabilizou a participação popular no 

desenvolvimento de políticas, ações e projetos de transportes, 

mobilidade e desenvolvimento urbano, em duas de suas etapas 

(elaboração, implementação ou monitoramento). 

0,33 Incentivou e viabilizou a participação popular no 

desenvolvimento de políticas, ações e projetos de transportes, 

mobilidade e desenvolvimento urbano, somente em uma de suas 

etapas (elaboração, implementação ou monitoramento). 

0,00 Não incentivou nem viabilizou a participação popular no 

desenvolvimento de quaisquer políticas, ações e projetos de 

transportes, mobilidade e desenvolvimento urbano. 

 

F. Avaliação 

0,66 

 

3.5 Qualidade de vida 

 

3.5.1 Qualidade de Vida 

 

A. Definição 

Porcentagem da população satisfeita com a cidade como local para viver. 

 

B. Fontes de Dados 

Setor de estatística da Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tecnologia da 

Informação (SEMPLA, 2003). 

 

C. Método de Cálculo 

- Levantamento do resultado do Índice de Qualidade de Vida (IQV) por bairro de 

Natal.  O IQV é o resultado da média aritmética de três subíndices: IQV - renda, 

IQV - ambiental e IQV -educação, provenientes de sete indicadores. 

- Cálculo da Média do IQV para Natal; 

 

D. Score 

Os resultados mostram que Natal possui uma média do IQV de 0,55.  Contribuíram 

para essa média, bairros concentrados nas regiões norte e oeste, juntamente com o 

bairro de Mãe Luíza, na região leste que obtiveram um IQV variando de 0,00 a 0,59. 

Já o resultado dos mais altos níveis de qualidade de vida, é composto por bairros das 

regiões leste e sul, destacando-se entre eles Petrópolis, com o mais alto IQV (1,0); 

Tirol, que obteve 0,96; e Barro Vermelho, 0,92. Os outros bairros, cujos IQVs variam 

de 0,7 a 0,82, são Capim Macio, Lagoa Nova, Areia Preta, Candelária, Pitimbu e 

Neópolis. 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
Resultado do IQV para Natal 

1,00 1,00 

0,75 0,75 

0,50 0,50 

0,25 0,25 

0,00 0,0 



143 

 

 

F. Avaliação 

0,55 

 

4 ASPECTOS POLÍTICOS 

 

4.1 Integração de ações políticas 

 

4.1.1 Integração entre níveis de governo 

 

A. Definição 

Frequência e grau de integração de ações, programas e projetos de transportes, 

mobilidade e desenvolvimento urbano, desenvolvidos pelo município, em conjunto 

com o governo estadual e/ou federal. 

 

B. Fontes de Dados 

Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tecnologia da Informação 

(SEMPLA, 2013); 

Portal de acompanhamento de gastos para copa 2014 do governo Federal e Municipal: 

http://www.copatransparente.gov.br/acoes/programa-de-mobilidade-urbana-da-

cidade-de-natal 

 

C. Método de Cálculo 

- Levantamento das ações e projetos de transportes e mobilidade realizados no 

município, desenvolvidos junto ao governo estadual e/ou federal: Frequentes, 

envolvendo os governos municipal, estadual e federal. Identificação do score 

segundo estes dados. 

 

D. Score 

Frequentes, envolvendo os governos municipal, estadual e federal. 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
As ações integradas são: 

1,00 Muito frequentes, envolvendo os governos municipal, estadual e 

federal. 

0,66 Frequentes, envolvendo os governos municipal, estadual e 

federal. 

0,33 Pouco frequentes, envolvendo os governos municipal, estadual e 

federal. 

0,00 Pouco frequentes, envolvendo somente os governos municipal e 

estadual. 

 

F. Avaliação 

0,75 

 

4.1.2 Parcerias público-privadas 

 

A. Definição 

Ações, projetos, serviços ou infraestrutura de transporte urbanos viabilizados por 

meio de parcerias entre o governo municipal e entidades privadas. 

 

B. Fontes de Dados 

- Prefeitura de Natal (Portal de transparência da Copa) 

 

C. Método de Cálculo 

- Verificação da existência de projetos de transportes e mobilidade urbana, 

desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas: 

- Constatar se já foram implementadas no município. 

- Identificação do score segundo estes dados. 

 

D. Score 

Em Natal existe apenas um projeto de Parceria Pública Privada em execução: o da 

Arena das Dunas que não é voltado para a mobilidade Urbana e a parceria é entre 

governo Estadual e Instituição Privada. 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 Já foram implementados no município 

0,50 Encontra-se em preparação no município 

0,00 Não estão previstos nem foram implementados no 

município 

 

F. Avaliação 

0,00 

http://www.copatransparente.gov.br/acoes/programa-de-mobilidade-urbana-da-cidade-de-natal
http://www.copatransparente.gov.br/acoes/programa-de-mobilidade-urbana-da-cidade-de-natal
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4.2 Captação e gerenciamento de recursos 

 

4.2.1Captação de recursos  

 

A. Definição  

Porcentagem dos recursos municipais para financiamento de projetos de transportes e 

mobilidade oriundos de taxações aos veículos/usuários, multas ou pedágios urbanos.  

 

B. Fontes de Dados 

Dados indisponíveis 

 

C. Método de Cálculo 

 - 

4.2.2 Investimentos em sistemas de transporte 

 

A. Definição 

Investimentos em sistemas de transportes e mobilidade urbana feitos pelo município 

no ano de referência. 

 

B. Fontes de Dados 

SEMOPI (2012) 

 

C. Método de Cálculo 

- Levantamento das áreas e tipos de investimentos feitos em sistemas de transportes 

e mobilidade pelo município no último ano: Obras de infraestrutura; Provisão e 

melhoria de serviços de transporte coletivo; 

- Projetos para os modos não-motorizados de transporte; Ampliação da mobilidade 

de pessoas com necessidades especiais.  

- Identificação do score segundo estes dados. 

 

D. Score 

Obras de infraestrutura, investimentos na provisão e melhoria de serviços de 

transporte coletivo, projetos para os modos não motorizados de transporte e ampliação 

da mobilidade de pessoas com necessidades especiais, além de planos de mobilidade 

urbana. 

 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
Houve investimentos no ano de referência no município em: 

1,00 Obras de infraestrutura, investimentos na provisão e melhoria de 

serviços de transporte coletivo, projetos para os modos não 

motorizados de transporte e ampliação da mobilidade de pessoas 

com necessidades especiais, além de planos de mobilidade 

urbana. 

0,75 Obras de infraestrutura, investimentos na provisão e melhoria de 

serviços de transporte coletivo, modos não-motorizados de 

transporte ou ampliação da mobilidade de pessoas com 

necessidades especiais. 

0,50 Obras de infraestrutura e investimentos na provisão e melhoria 

de serviços de transporte coletivo. 

0,25 Somente em obras emergenciais, corretivas e preventivas de 

infraestrutura de transportes. 

0,00 Não houve investimentos em infraestrutura, sistemas de 

transportes e mobilidade. 

 

 

F. Avaliação 

1,00 

 

4.2.3 Distribuição dos recursos (coletivo x privado)  

 

A. Definição  

Razão entre os investimentos públicos com infraestrutura para o transporte coletivo e 

infraestrutura para o transporte privado.  

 

B. Fontes de Dados 

Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Natal- Despesas com Mobilidade 

Urbana 2012 

 

C. Método de Cálculo 

-Levantamento de investimentos em infraestrutura para modos coletivos: R$ 

36.7500,00; 

-Levantamento de investimentos em infraestrutura para modos privados: R$ 

126.530.136,10 
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-Calcular a razão entre modos coletivos pelos modos privados.  

 

D. Score 

0,30 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
O município encontra-se no seguinte estágio no ano de 

referência: 

1,00 I >1 Os investimentos em infraestrutura para transporte coletivo 

no município no ano de referência foram superiores aos 
investimentos em infraestrutura para o transporte privado 

0,75 I = 1 Os investimentos em infraestrutura para transporte coletivo 

no município no ano de referência foram equivalentes aos 

investimentos em infraestrutura para o transporte privado 

0,50 0,5< I <1 Houve investimentos em infraestrutura para transporte 

coletivo no município no ano de referência, porém, estes foram 

um pouco inferiores aos investimentos em infraestrutura para o 

transporte privado. 

0,25 0< I< 0,5 Houve investimentos em infraestrutura para transporte 

coletivo no município no ano de referência, porém, estes foram 

bastante inferiores aos investimentos em infraestrutura para o 

transporte privado.  

0,00 I=0 Não houve investimentos em infraestrutura para transporte 

coletivo no município no ano de referência. Os recursos foram 

destinados à provisão, ampliação e manutenção de vias de uso 

predominante de automóveis. 

 

F. Avaliação 

0,25 

 

4.2.4Distribuição dos recursos (motorizados x não motorizados)  

 

A. Definição  

Razão entre os gastos públicos com infraestrutura para os modos não motorizados e 

infraestrutura para os modos motorizados de transporte.  

 

 

B. Fontes de Dados 

Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Natal- Despesas com Mobilidade 

Urbana 2012 

 

C. Método de Cálculo 

- Investimentos em infraestrutura para modos não motorizados: R$ 25.209.538,04 

- Investimentos em infraestrutura para modos motorizados: R$ 163.280.136,10 

 

- Calcular a razão entre modos não motorizados e motorizados 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
O município encontra-se no seguinte estágio no ano de 

referência: 

1,00 I > 1 Os investimentos em infraestrutura para modos não 

motorizados de transporte no município no ano de referência 

foram superiores aos investimentos em infraestrutura para os 

modos motorizados 

0,75 I = 1 Os investimentos em infraestrutura para modos não 

motorizados de transporte no município no ano de referência 

foram equivalentes aos investimentos em infraestrutura para os 

modos motorizados 

0,50 0,5 < I < 1 Houve investimentos em infraestrutura para modos 

não motorizados de transporte no município no ano de referência, 

porém, estes foram um pouco inferiores aos investimentos em 

infraestrutura para os modos motorizados. 

0,25 0 < I <0,5 Houve investimentos em infraestrutura para modos 

não motorizados de transporte no município no ano de referência, 

porém, estes foram bastante inferiores aos investimentos em 

infraestrutura para os modos motorizados. 

0,00 I = 0 Não houve investimentos em infraestrutura para modos não 

motorizados de transporte no município no ano de referência. Os 

recursos foram destinados à provisão, ampliação e manutenção 

de vias de uso de veículos. 

 

F. Avaliação 

0,25 
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4.3 Política de mobilidade urbana 

 

4.3.1 Política de mobilidade urbana 

 

A. Definição 

Existência ou desenvolvimento de política de transportes e mobilidade em nível local, 

especialmente no que diz respeito à elaboração do Plano Diretor de Transporte e da 

Mobilidade. 

 

B. Fontes de Dados 

SEMOB (2013) 

 

C. Método de Cálculo 

- Levantamento da existência ou desenvolvimento de política de transportes e 

mobilidade em nível local, especialmente no que diz respeito à elaboração do 

Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade: 

 

D. Score 

Fase de implantação e efetivação do Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade ou 

outro instrumento referente à política de mobilidade urbana. 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
O município encontra-se no seguinte estágio no ano de referência: 

1,00 Fase de implantação e efetivação do Plano Diretor de Transporte e da 

Mobilidade ou outro instrumento referente à política de mobilidade 

urbana 

 

0,75 Fase de institucionalização do Plano Diretor de Transporte e da 

Mobilidade ou outro instrumento referente à política de mobilidade 

urbana 

0,50 Fase de desenvolvimento de estudos e projetos relacionados à 

elaboração do Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade ou outro 

instrumento referente à política de mobilidade urbana. 

0,25 Fase de mobilização ou contratação de consultoria especializada para 

elaboração do Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade ou outro 

instrumento referente à política de mobilidade urbana 

0,00 O município não possui qualquer política ou plano de mobilidade 

urbana em implantação ou em desenvolvimento 

 

F. Avaliação 

0,60 

 

5 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 

 

5.1 Provisão e manutenção da infraestrutura de transportes 

 

5.1.1Densidade e conectividade da rede viária  

 

A. Definição  

Densidade e conectividade da rede viária urbana.  

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada do município fornecida pelo SEMURB (2013) 

 

C. Método de Cálculo 

- Contagem do número de nós da malha; 

- Contagem do número de nós do sistema viário em relação ao número  

- Ideal de nós da área urbana; 

- A relação entre os dois resultados fornece o score. 

 

D. Score 

Alta/Alta 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
O município encontra-se no seguinte estágio no ano de referência: 

1,00 Alta/Alta 

0,66 Baixa/Alta 

0,33 Alta/Baixa 

0,00 Baixa/Baixa 
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5.1.2 Vias pavimentadas 

 

A. Definição 

Extensão de vias pavimentadas em relação à extensão total do sistema viário/urbano. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada do município e base das vias cedidas pela SEMURB 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas e Sistemas de Informações 

Geográficas (Arcgis 9.3; Google Earth, 2012); 

-  Identificação das vias não pavimentadas e sua extensão; 

- Cálculo da extensão total do sistema viário na área urbana;  

- Cálculo da extensão das vias pavimentadas;  

- O score é obtido pela razão entre a extensão total de vias pavimentadas e a 

extensão total do sistema viário urbano. 

- Pavimentadas: 1.742.680,07 

- Extensão total do sistema viário: 2.214.669,14 
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D. Score 

78,69 

 

E. Normalização 

 

Score Valores de Referência 

1,00 100% 

0,75 77,5% 

0,50 55% 

0,25 32,5% 

0,00 Até 10% 

 

F. Avaliação 

0,76 

 

5.2 Distribuição da infraestrutura de transportes 

 

5.2.1Vias para transporte coletivo  

 

A. Definição  

Porcentagem da área urbana da cidade atendida por vias exclusivas ou preferenciais 

para transporte coletivo por ônibus.  

 

B. Fontes de Dados 

- Base georreferenciada do município fornecida pela SEMURB (2013) 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas e Sistemas de Informações  

Geográficas.  

- Delimitação e cálculo da área urbana - 141,40 Km
2
excluindo-se as áreas de APA.  

- Identificação das vias exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo: Av. 

Bernardo Vieira; Av. Coronel Estevam; Rua Dr. Mário Negócio; Av. Rio Branco; Av. 

Coronel José Bernardo. 

- Criação de um buffer de 500metros ao redor de linhas de ônibus, considerando 

junção das áreas sobrepostas. 

- Cálculo da área total coberta pelo buffer 11, 35 Km
2
. 

- O score é obtido através do cálculo da razão entre a área total do buffer e a área 

urbana do município: 8,02% 
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D. Score 

8,02% 

 

E. Normalização  

Score Valores de Referência 
Porcentagem da área urbana do município é atendida por 

vias exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo por 

ônibus e linhas alimentadoras integradas  

1,00 100% 

0,75 75% 

0,50 50% 

0,25 25% 

0,00 0 

 

F. Avaliação 

0,08 

 

6.1.3 Estacionamento de bicicletas  

 

A. Definição  

Porcentagem dos terminais de transporte público urbano que possuem estacionamento 

para bicicletas. 

  

B. Fontes de Dados 

SEMOB 

C. Método de Cálculo 

- Identificação do número de terminais de transporte público/urbano existentes no 

município: 22 terminais urbanos.  

- Identificação do número de terminais de transporte urbano existentes no município 

com infraestrutura para estacionamento de bicicletas: Atualmente, nenhum dos 

terminais apresenta estrutura para estacionamento de bicicletas. 

- O score é obtido pela razão entre os terminais urbanos com bicicletário em relação 

ao número total de terminais.  

 

D. Score 

0,00 

 

 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 100% 

0,75 75% 

0,50 50% 

0,25 25% 

0,00 0 

 

F. Avaliação 

0,00 

 

6 MODOS NÃO MOTORIZADOS 

 

6.1 Transporte cicloviário 

 

6.1.1 Extensão e conectividade de ciclovias 

 

A. Definição 

Cobertura e conectividade da rede de vias para bicicleta. 

 

B. Fontes de Dados 

Bases georreferenciadas das Vias de Natal fornecidas pela SEMURB: 

Mapas em PDF das Ciclovias existente em Natal cedidas pela SEMOB. 

 

C. Método de Cálculo 

- Identificação da extensão do sistema viário e ciclovias: 

- Calcular a razão entre a extensão total de ciclovias e a extensão total do sistema 

viário urbano. 

- Criação de uma base georreferenciada digital de localização das vias a partir do 

mapa disponibilizado pela SEMOB. 
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D. Score 

Parâmetros geométricos da infraestrutura cicloviária atual de Natal 

Infraestrutura Local 

Extensão 

(km) 

Subtotal 

(Km) 

 Largura 

(m) 

Ciclovias 

Dinarte Mariz (Via 

Costeira) 
9,8 

12,0 
2,45 

Av. Itapetinga 2,2 1,20 

Ciclofaixa 

Av. Ayton Senna 1,0 

6,8 

1,90 

Av. Omar O´Grady 2,5 1,85 

Orla Urbana / Av. Café 

Filho 
3,3 3,00 

Faixa 

segregada 
Av. Erivan França 3,0 3 1,20 

Total 21,8 - 

 

 

Extensão e conectividade de ciclovias 

Vias Extensão (m) Porcentagem (%) 

Sistema Viário Total 2.214.669,14 100 

Ciclovias e Ciclofaixas e 

Faixas Segregadas Total 
21.800,00 0,98 

 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 Mais de 25 % do sistema viário urbano apresenta ciclovia 

ou ciclofaixas e a rede apresenta alta conectividade 

0,75 Mais de 25 % do sistema viário urbano apresenta ciclovia 

ou ciclofaixas e a rede apresenta alta conectividade 

0,50 Até 25 % do sistema viário urbano apresenta ciclovia ou 

ciclofaixas e a rede apresenta alta conectividade 

0,25 Até 25 % do sistema viário urbano apresenta ciclovia ou 

ciclofaixas, porém a rede apresenta baixa conectividade. 

0,00 Não há no município nenhum trecho de ciclovia ou 

ciclofaixa 
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F. Avaliação 

0,25 

 

6.2 Modos não motorizados 

 

6.2.1 Vias para pedestres 

 

A. Definição 

Cobertura e conectividade da rede de vias para pedestres. 

 

B. Fontes de Dados 

Bases georreferenciadas do Sistema viário fornecidas pela SEMURB (2013): 

Google Earth (2012) – Street View 

 

C. Método de Cálculo 

- Criação de uma Base do sistema viário com identificação das vias exclusivas pra 

pedestres (calçadões). 

- Utilizando a base do sistema viário, com o auxilio de planilhas eletrônicas 

calculou-se a extensão total do sistema viário de Natal e das vias exclusivas para 

pedestre. 

 

Extensão de Vias para pedestres em relação à extensão total do sistema 

viário de Natal/RN 

Situação das Calçadas 
Extensão 

(m) 

Porcentagem 

(%) 

Sistema viário 2.214.669,14 100,00 

Vias Exclusivas para pedestres 

(Calçadões) 
24.687,88 1,11 

 

D. Score 

1,11% 

 

 

 

 

 
E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 Mais de 25% do sistema viário urbano é composto por vias 

especiais ou preferenciais para pedestres e a rede apresenta 

alta conectividade 

Extensão de vias acima 1,20 metros em relação à extensão total da rede viária 

principal 

Situação das Calçadas Extensão (m) Porcentagem (%) 

Apresentam largura superior a 1,2 m 99.574,42 93,62 

Trecho inexistente ou não pavimentado 6.784,35 6,38 

Extensão da rede viária principal 106.358,77 100,00 
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0,75 Mais de 25% do sistema viário urbano é composto por vias 

especiais ou preferenciais para pedestres, porém, a rede 

apresenta baixa conectividade 

0,50 Até 25% do sistema viário urbano é composto por vias 

especiais ou preferenciais para pedestres e a rede apresenta 

alta conectividade 

0,25 Até 25% do sistema viário urbano é composto por vias 

especiais ou preferenciais para pedestres, porém, a rede 

apresenta baixa conectividade 

0,00 Não há no município vias especiais ou preferenciais para 

pedestres 

 

 

F. Avaliação 

0,25 

 

6.2.2 Vias com calçadas 

 

A. Definição 

Extensão de vias com calçadas em ambos os lados, com largura superior a 1,20 

metros, em relação à extensão total da rede viária principal. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada do município. 

 

C. Método de Cálculo 

- Identificação das extensões do sistema viário principal e das calçadas. 

- Sistema viário principal (vias arteriais I e II, segundo o plano diretor de Natal): 

105.343,2 metros. 

- Calçadas:  

- O quociente entre a extensão total da rede viária principal e a extensão de vias 

com calçadas em ambos os lados, com largura superior a 1,20 metros e a extensão 

total da extensão total percorrida fornece o score. 

 

D. Score 

 

Segundo a Prefeitura Municipal de Natal (2008) as vias de passeio público não possui 

padronização de largura, tipo de pavimento e dispositivos para portadores de 

necessidades especiais. O grau de inclinação do passeio público segue o da pista de 

rolamento. As condições do passeio não são boas, apresentam descontinuidades, 

larguras variáveis e em alguns trechos são inexistentes (Av. Prudente de Morais e BR 

101). A largura das calçadas varia entre 1,40 e aproximadamente 6,00 metros. 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

Score Porcentagem da rede viária principal que apresenta calçadas 

em ambos os lados e com largura igual ou superior a 1,20 metros 

1,00 100% 

0,75 77,5% 

0,50 55% 

0,25 32,5% 

0,00 Até 10% 

 

F. Avaliação 

0,91 

 

6.3 Redução de viagens 

 

6.3.1Distância de viagem  

 

A. Definição  

Distância média de viagens feitas na área urbana ou metropolitana, para todos os 

modos, em um único sentido, por motivo trabalho ou estudo.  

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada das vias de Natal 

 

C. Método de Cálculo 

- Levantamento dos Polos Geradores de Viagem (PGV) - shoppings, hipermercados, 

centros comerciais, universidades, hotéis, Estádio de futebol. 

-Levantamento das distâncias médias dos bairros de Natal em relação aos PGV, 

considerando 20 bairros distantes e 20 bairros próximos. 

- Levantamento Distância média dos centros dos municípios de Parnamirim, São 

Gonçalo do Amarante e Extremoz em relação ao PGV de Natal. 
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- Calcular a média dessas distâncias 

D. Score 

6,58 km 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 Igual ou inferior a 2 km 

0,75 4 km 

0,50 6 km 

0,25 8 km 

0,00 Maior ou igual a 10 km 

 

F. Avaliação 

0,45 

 

6.3.2Tempo de Viagem  

 

A. Definição  

Tempo médio de viagens feitas na área urbana ou metropolitana, para todos os 

modos, em um único sentido, por motivo trabalho ou estudo. 

 

B. Fontes de Dados 

Relatório de Impacto No Tráfego Urbano (RITUR): Estádio Arena das Dunas e Áreas 

de Estacionamento 2009 

 

C. Método de Cálculo 

Média do tempo gasto em viagem em transporte coletivo e veículo particular. 

 

D. Score 

28,97 minutos 

 

 

E. Normalização  

Score Valores de Referência 

1,00 Igual ou inferior a 20 min 

0,75 30 min 

0,50 40 min 

0,25 50 min 

0,00 60 min ou mais 

 

F. Avaliação 

0,75 

 

6.3.3Número de viagens  

 

A. Definição  

Número médio de viagens diárias por habitante em área urbana ou metropolitana,  

considerando todos os modos de transporte.  

 

B. Fontes de Dados 
Relatório de Impacto No Tráfego Urbano (RITUR): Estádio Arena das Dunas e Áreas 

de Estacionamento 2009; IBGE (2012) 

 

C. Método de Cálculo 

- O score é obtido pela razão entre a população total da RMN e Número de viagens 

realizadas na RMN; 

- Número de Viagens metropolitanas: 2.080.000 

- População dos seis maiores municípios da Região Metropolitana de Natal (Natal, 

Macaíba, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Ceará-Mirim): 

1.288.164 hab. (IBGE, 2012) 

 

D. Score 

1,61 Viagens 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 2 ou mais 

0,75 1,5 

0,50 1,0 

0,25 0,5 

0,00 Inferior a 0,5 

 

F. Avaliação 

0,80 

 

7 PLANEJAMENTO INTEGRADO 
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7.1Capacitação de gestores 

 

7.1.1Nível de formação de técnicos e gestores  

 

A. Definição  

Porcentagem de técnicos e gestores de órgãos de planejamento urbano, transportes e 

mobilidade com qualificação superior, do total de trabalhadores destes órgãos no ano 

de referência.  

 

B. Fontes de Dados 

Portal de Transparência da Prefeitura de Natal 

 

C. Método de Cálculo 

O indicador em questão foi estimado pelas características observadas nos órgãos  

municipais consultados.  

 

D. Score 

Mais de 25%  

 

E. Normalização  

Score Valores de Referência 

1,00 25% ou mais 

0,75 20% 

0,50 15% 

0,25 10% 

0,00 5% 

 

F. Avaliação 

1,00 

 

 

7.5 Planejamento e controle do uso e ocupação do solo 

 

7.5.1 Vazios urbanos 

 

A. Definição 

Porcentagem de áreas que se encontram vazias ou desocupadas na área urbana. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada de parcelamento do solo fornecidas pela SEMURB (2013). 

Base georreferenciada das unidades de conservação existentes pelo IBAMA (2009) 

 

C. Método de Cálculo 

- Identificação dos lotes vagos: cruzamento de dados georreferenciados fornecidos 

pelas SEMURB (Lotes e edificações). 

- Área total do município segundo o IBGE (2010) - 167 Km
2
 

- Seleção das áreas das Unidades de Conservação (UC) dentro dos limites de 

Natal. 

- Cálculo das áreas de UC nos limites de Natal: 29,55 Km
2
, porém foram 

desconsiderados 3,95 Km
2
 referentes à FPA do Rio Pitimbu, tendo em vista que 

esta área está quase que totalmente antropizada na parte inserida em Natal. 

Portanto, a área a ser desconsiderada é de 25,60 Km
2
 

 

Unidades de Conservação no localizadas no perímetro Urbano de Natal 

Nome UC Categoria 
Área nos limites 

de Natal (km
2
) 

APA de Genipabu 

Área de Proteção 

Ambiental 0,577803 

PE das Dunas de Natal Parque Estadual 11,351057 

PE dos Mangues Parque Estadual 8,169158 

MN do Morro do 

Careca Monumento Natural 5,498571 

FPA do Rio Pitimbu 

Faixa de Proteção 

Ambiental 3,959104 

 Total 29,55693 

 

- Cálculo da área urbana, sendo desconsideradas as áreas das unidades de 

conservação dentro do Perímetro de Natal: 141,40 Km
2
. 

- Cálculo da área dos lotes vagos: 11,83 

- Cálculo da razão entre a área total de vazios e área urbana. 

 

D. Score 
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Vazios Urbanos 

Tipo Área (Km
2
) Porcentagem (%) 

Área Urbana 141,40 100,00 

Lotes Vagos 11,83 8,36 

 

 

- 8,36% da área urbana de Natal correspondem a lotes vagos localizados 

principalmente sobre dunas e áreas próximas ao mangue, ou seja, em zonas de 

proteção ambiental definidas no Plano Diretos de Natal. 
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E. Normalização 

Score Valores de Referência 
Vazios urbanos 

1,00 Até 10% 

 

0,75 20% 

0,50 30% 

0,25 40% 

0,00 50% ou mais 

 

F. Avaliação 

1,00 

 

7.5.2 Crescimento urbano 

 

A. Definição 

Razão entre a área de novos projetos (para diferentes usos) previstos ou em fase de 

implantação em regiões dotadas de infraestrutura e serviços de transportes, e a área de 

novos projetos em regiões ainda não desenvolvidas e sem infraestrutura de 

transportes. 

 

B. Fontes de Dados 

Base georreferenciada dos lotes vagos no município fornecido pela SEMURB (2013). 

Base georreferenciada de linhas de ônibus, fornecida pela SEMOB (2013). 

 

C. Método de Cálculo 

- Identificação da área total de lotes vazios na cidade:  

- Criação de um buffer ao redor das linhas de transporte público. 

- Cruzamento da área do buffer com a dos lotes vazios no município: 

- Cobertura do buffer nos lotes e glebas  

- Lotes não cobertos pelo buffer 

- Cálculo da razão entre a área total de novos projetos em áreas dotadas de 

infraestrutura de transportes e a área total de novos projetos em áreas sem 

infraestrutura de transportes. 

- Lotes Vagos dentro do Buffer: 5,38 Km
2
 

- Lotes Vagos Fora do Buffer: 6,44 Km
2
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D. Score 

0,84 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
Razão entre a área total de novos projetos em áreas 

dotadas de infraestrutura de transportes e a área total de 

novos projetos em áreas sem infraestrutura de 

transportes 

1,00 Igual ou maior que 2 

0,75 1,5 

0,50 1 

0,25 0,5 

0,00 0 

 

F. Avaliação 

0,42 

 

7.5.3 Densidade populacional urbana 

 

A. Definição 

Razão entre o número total de habitantes da área urbana e a área total urbanizada do 

município. 

 

B. Fontes de Dados 

 

Base georreferenciada do município fornecida pelo IDEMA (2010). 

Base georreferenciada das unidades de conservação existentes em Natal 

disponibilizada pelo IBAMA (2009). 

Base georreferenciada de Setores Censitários do IBGE (2010). 

Censo da população de Natal (IBGE, 2010). 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliares: planilhas eletrônicas e Arcais 9.3. 

- Área urbana: 167 km², porém foram desconsideras as áreas das unidades de 

conservação (UC) dentro do Perímetro urbano de Natal. 

- População urbana do município segundo o IBGE (2010)  

- Cálculo da razão entre a população urbana total e a área urbanizada. 

 

Densidade populacional urbana 

Tipo 
Área  

 (Km
2
) 

Densidade 

populacional 

(Hab./Km
2
) 

Área total de Natal IBGE (2010) 167 

5.884,01 

Área das UC 25,60 

Área Urbana de Natal exceto a UC 141,40 

População de Natal 803.739 

 

  

 

D. Score 

5.884,01habitantes/km² 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
Densidade populacional urbana 

1,00 45.000 habitantes/km
2
 ou 450 habitantes/ha 

0,75 35.000 habitantes/km
2 
ou 350 habitantes/ha 

0,50 25.000 habitantes/km
2 
ou 250 habitantes/ha 

0,25 15.000 habitantes/km
2
 ou 150 habitantes/ha 

0,00 Até 5.000 habitantes/km
2
 ou 50 habitantes/ha ou 

superior a 45.00 habitantes/km
2
 ou 450 habitantes/ha 

 

F. Avaliação 

0,095 

 

7.5.5 Ocupações irregulares 

 

A. Definição  

Porcentagem da área urbana constituída por assentamentos informais ou irregulares. 

  

B. Fontes de Dados 

Anuário Natal (SEMURB, 2013); IBGE (2010) 

 

C. Método de Cálculo 
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- Porcentagem do número de domicílios irregulares em relação ao número de 

domicílio total da cidade. 

Acessibilidade aos sistemas de transporte urbano em Natal/RN 

DOMICÍLIOS Nº DE RESP. PORCENTAGEM (%) 

Número de domicílios irregulares 22561 9,58 

Domicílios IBGE 235533 100,00 

 

D. Score 

9,58% 

 

E. Normalização  

Score Valores de Referência 

1,00 Até 5% 

0,75 10% 

0,50 15% 

0,25 20% 

0,00 Mais de 20% 

 

F. Avaliação 

0,72 

 

 

7.7.1 Parques e áreas verdes 

 

A. Definição 

Área urbana com cobertura vegetal (parques, jardins, áreas verdes) por habitante. 

 

B. Fontes de Dados 

- Base georreferenciada do município fornecida pelo IDEMA (2010). 

- Base georreferenciada das áreas verdes em Natal cedida pela SEMURNB (2013) 

- Base georreferenciada das unidades de conservação existentes em Natal 

disponibilizada pelo IBAMA (2009). 

- Censo da população de Natal (IBGE, 2010). 

 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas e Sistemas de Informações 

Geográficas. 

- Cálculo da área verde total, considerando as UC, Áreas verdes inseridas em praças 

e parques, eliminando a sobreposição, caso haja com as UC- 32.980.995,47 m². 

- População urbana de Natal - 803.739,00 habitantes. 

- Cálculo da razão entre a área total de cobertura vegetal e a população urbana para 

obtenção do score. 

 

D. Score 

41,03m²/habitante 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
Área verde por habitante 

1,00 Igual ou superior a 25 m² por habitante 

0,75 20 m² por habitante 

0,50 15 m² por habitante 

0,25 10 m² por habitante 

0,00 Igual ou inferior a 5 m² por habitante 

 

F. Avaliação 

1,00 

 

7.7.2 Equipamentos urbanos (escolas) 

 

A. Definição 

Número de escolas em nível de educação infantil e ensino fundamental, públicas, por 

1000 habitantes. 

 

B. Fontes de Dados 

- Base georreferenciada do município fornecida pelo IDEMA (2010). 

- Base georreferenciada das escolas em Natal cedida pela SEMURNB (2013) 

- Censo da população de Natal (IBGE, 2010). 
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C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas e Sistemas de Informações 

Geográficas. 

- Separação dos equipamentos de interesse: escolas de educação infantil e ensino 

fundamental, públicas:129 

- População urbana de Natal:803.739,00 habitantes. 

- O indicador é obtido através da equação = E 1000 /P 

Onde: 

E = número de escolas públicas de ensino pré-escolar infantil, fundamental e 

médio no município; 

P = população total do município censo 2010. 

 

Score 

0,16 escolas/1.000 habitantes 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
Número de escolas por 1000 habitantes no município 

1,00 Igual ou superior a 1,25 

0,75 1,00 

0,50 0,75 

0,25 0,50 

0,00 Igual ou inferior a 0,25 

 

F. Avaliação 

0,00 

 

7.7.3 Equipamentos urbanos (postos de saúde) 

 

A. Definição 

Número de equipamentos de saúde ou unidades de atendimento médico primário 

(postos de saúde) por 100.000 habitantes. 

 

B. Fontes de Dados 

- Base georreferenciada de dados de equipamentos de saúde fornecida pela 

SEMURB (2013); 

- Censo da população total do município IBGE (2010). 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas e sistema de informação geográfica. 

- Levantamento do número de equipamentos de saúde em nível primário (Posto de 

saúde familiar) 

- População urbana do município  

- O indicador é obtido através da equação: I = S100. 000/ P 

 

Onde: 

S = número de equipamentos de saúde (postos de saúde) no município; 

P = população total do município no ano de referência. 

 

D. Score 

Equipamentos urbanos (postos de saúde) 

Dados 
Quantidade 

(unidade) 

Número de postos de saúde por 

100.000 habitantes no 

município 

Unidade de Saúde 57,00 
7,09188 

População de Natal 803.739 

 

6,85 postos de saúde/100.000 habitantes 

 

E. Normalização 

 Score Valores de Referência 
Número de postos de saúde por 100.000 

habitantes no município 

1,00 50 ou mais 

0,75 40 

0,50 30 

0,25 20 

0,00 Até 10 

 

F. Avaliação 

0,00 

 

7.8. Plano Diretor e legislação urbanística 
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7.8.1 Plano Diretor 

 

A. Definição 

Existência e ano de elaboração/atualização do Plano Diretor Municipal. 

 

B. Fontes de Dados 

Legislação Municipal. 

Observatório das Metrópoles (2009)  

 

C. Método de Cálculo 

- Consulta a legislação municipal: 

- O Plano Diretor de Natal vigente (Lei nº 082/07) foi revisado num contexto de 

ampla participação social, entre 2004 e 2007, apresentando avanços importantes 

quanto à aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, com destaque para 

aqueles relacionados à Política de Habitação Social e aos de democratização da 

gestão da cidade (OBSERVATÓRIO DAS METROPOLES, 2009). 

- D. Score 

O município dispõe de Plano Diretor, implantado ou atualizado há menos de anos. 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 Menos de 7 anos 

0,50 Mais de 7 anos 

0,00  O município não dispõe de Plano Diretor 

 

F. Avaliação 

1,00 

 

7.8.2 Legislação urbanística  

 

A. Definição  

Existência de legislação urbanística.  

 

B. Fontes de Dados 

Prefeitura Municipal de Natal 

 

C. Método de Cálculo 

- Consulta a legislação municipal para verificação de existência de legislação 

urbanística:  

- Código de controle de Gabarito de altura em Natal (Lei 3964/90) 

- Código de obras (Lei 055/04),   

- Plano Diretor de 2007 (Lei 082/07) 

- Código de Limpeza Urbana (Lei 4748/96) 

- Lei de Zoneamento (Leis 4664/95; 5273/01) 

- Área Especial de Interesse Social (Lei 4663/95) 

 

D. Score 

Lei do Perímetro Urbano, Lei de Zoneamento ou equivalente, Lei de Uso e.  

Ocupação do Solo, Código de Obras, Código de Posturas, Legislação Sobre Áreas de 

Interesse Especial, Legislação de Interesse Social, instrumentos para o Parcelamento, 

Edificação ou Utilização Compulsórios, Outorga Onerosa do Direito de Construir ou 

outros instrumentos de planejamento urbano.  

 

7.8.3Cumprimento da legislação urbanística  

 

A. Definição  

Fiscalização por parte da administração municipal com relação à legislação 

urbanística vigente.  

 

B. Fontes de Dados 

SEMURB (2013) 

 

C. Método de Cálculo 

Avaliação global da Prefeitura Municipal sobre as operações de fiscalização, 

notificação, autuação e penalização dos responsáveis por obras e empreendimentos 

em desacordo com a legislação urbanística: Operações de fiscalização de obras e 

empreendimentos em desacordo com a legislação urbanística municipal, Notificação e 

autuação dos responsáveis, incluindo aplicação de multas.  

 

D. Score 

Operações de fiscalização, notificação e autuação dos responsáveis, incluindo 

aplicação de sanções mais severas como paralisação das obras ou demolição.  

parcial ou total dos empreendimentos.  
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E. Normalização  

Score Valores de Referência 
A administração municipal tem realizado: 

1,00 Operações de fiscalização, notificação e autuação dos responsáveis, 

incluindo aplicação de sanções mais severas como paralisação das 

obras ou demolição parcial ou total dos empreendimentos. 

0,75 Operações de fiscalização de obras e empreendimentos em desacordo 

com a legislação urbanística municipal, notificação e autuação dos 

responsáveis, incluindo aplicação de multas. 

0,50 Operações de fiscalização de obras e empreendimentos em desacordo 

com a legislação urbanística municipal, porém não tem autuado ou 

aplicado qualquer sanção aos responsáveis, limitando-se à notificação 

dos mesmos. 

0,25 Operações de fiscalização de obras e empreendimentos em  

desacordo com a legislação urbanística municipal somente em  

caso de denúncias 

0,00 administração municipal não tem realizado operações de  

fiscalização de obras e empreendimentos em desacordo com a  

legislação urbanística municipal 

 

F. Avaliação 

1,00 

 

8.1 Acidentes de trânsito 

 

8.1.1Acidentes de trânsito  

 

A. Definição  

Número de mortos em acidentes de trânsito ocorridos em vias urbanas no ano de 

referência, por 100.000 habitantes.  

 

B. Fontes de Dados 

DETRAN (Setor de Estíticas) 2013/ CIOSP (2013) 

 

C. Método de Cálculo 

-Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas.  

-Levantamento da média de número de mortos em acidentes de trânsito ocorridos em 

vias urbanas de Natal entre os anos de 2011 e 2012: 91 mortes 

População total do município no ano de referência IBGE (2012) –817.590 habitantes;  

O indicador é obtido através da equação:  

I = P /100.000 M 

Onde: 

I = indicador referente a mortes e feridos graves em acidentes de trânsito;  

M = número de mortos em acidentes de trânsito ocorridos em vias urbanas no ano  

de referência 

 

D. Score 

8,9mortos/100.000 habitantes 

 

E. Normalização 

 

Score Valores de Referência 

1,00 Não houve 

0,75 100 

0,50 200 

0,25 300 

0,00 400 ou mais 

 

F. Avaliação 

0,98 

 

8.1.2 Acidentes com pedestres e ciclistas  

 

A. Definição  

Porcentagem dos acidentes de trânsito ocorridos no ano de referência em vias urbanas 

do município envolvendo pedestres e ciclistas.  

 

B. Fontes de Dados 

RAMOS, C.S. Caracterização de acidente de trânsito e gravidade do trauma: um 

estudo em vitimas de um hospital de urgência de Natal . 2008. 121 f. Dissertação 

(Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem). Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, 2008. 

Pedestre: 7,6% 

Ciclistas: 4,1% 
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C. Método de Cálculo 

Dados consultados em Ramos (2008) 

 

D. Score 

11,7% 

 

E. Normalização 

 

Score Valores de Referência 

1,00 Até 5% 

0,75 10% 

0,50 25% 

0,25 20% 

0,00 25% ou mais 

 

F. Avaliação 

0,68 

 

8.1.3 Prevenção de acidentes  

 

A. Definição 

Porcentagem da extensão de vias locais com dispositivos de moderação de tráfego em 

relação à extensão total de vias locais do sistema viário urbano.  

 

B. Fontes de Dados 

Site da SEMOB (2011) 

 

C. Método de Cálculo 

- Sistema de informações geográficas  

- Identificação das vias com equipamentos de fiscalização eletrônica em 

funcionamento na cidade do Natal 

- Calculo da extensão dessas vias 

- Cálculo da extensão total do sistema viário. 

-Cálculo da porcentagem da extensão de vias locais com dispositivos de moderação 

de tráfego em relação à extensão total de vias locais do sistema viário urbano 

 

 

 

Extensão da rede de transporte público 

Rede Extensão (Km) Porcentagem 

Vias com Equipamentos de 

Fiscalização Eletrônica de 

Velocidade 

72,78 4,89 

Sistema viário local 1.488,8   

 

D. Score 

4,89% 

 

E. Normalização  

Score Valores de Referência 

1,00 100% 

0,75 75% 

0,50 50% 

0,25 25% 

0,00 As vias locais do sistema viário urbano não apresentam 

dispositivos de moderação de tráfego 

 

F. Avaliação 

0,05 

 

8.3 Fluidez e circulação 

 

8.3.1 Congestionamento  

A. Definição  

Média diária mensal de horas de congestionamento de tráfego em vias da rede viária 

principal. 

 

B. Fontes de Dados 

Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região Metropolitana do Natal (2008) - 

Projeção das horas de congestionamento 2012 

 

C. Método de Cálculo 

Dados Consultados no Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região 

Metropolitana do Natal (2008) 
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D. Score 

3 horas 

 

E. Normalização  

Score Valores de Referência 

1,00 Até 1 hora/dia 

0,75 2 horas/dia 

0,50 3 horas/dia 

0,25 4 horas/dia  

0,00 5 horas/dia ou mais 

 

F. Avaliação 

0,50 

 

8.3.2Velocidade média do tráfego  

 

A. Definição  

Velocidade média de deslocamento em transporte individual motorizado, observada 

num circuito preestabelecido de vias (rede viária principal), em horário 

de pico.  

 

B. Fontes de Dados 

Pesquisa de campo (2013) 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliares: Automóvel, Cronômetro e Planilhas eletrônicas 

- Definição das vias da rede viária principal para os levantamentos de campo - 7 

- Vias da rede viária principal. (Av. Tomaz Landim, Av. Felizardo Moura, Rua Dr. 

Mário Negócio, Av. Hermes da Fonseca, Av. Capitão Mor Gouveia, Av. 

Engenheiro Roberto Freire, Av. Rio Branco). 

- Realização dos percursos nas vias em um automóvel e ônibus  

- Registro do tempo de percurso com auxílio de um cronômetro, em dois dias 

distintos (segunda-feira e quinta-feira).  

- Tabulação dos dados em planilha eletrônica para cada segmento observado;  

- Cálculo das velocidades médias para cada segmento.  

- Cálculo da velocidade média observada para todos os segmentos para cada dia;  

- Cálculo da velocidade média observada para os dois dias de pesquisa.  

 

D. Score 

15,79 km/h  

 

E. Normalização  

Score Valores de Referência 
Velocidade média de tráfego, no horário pico, em vias 

da rede principal 

1,00 Igual ou superior a 30 km/h 

0,75 25 km/h 

0,50 20 km/h 

0,25 15 km/h 

0,00 Até 10 km/h 

 

F. Avaliação 

0,39 

 

8.4.Operação e fiscalização de trânsito 

 

8.4.1 Violação das leis de trânsito  

 

A. Definição  

Porcentagem de condutores habilitados que cometeram infrações em relação ao 

número de condutores com habilitação no município no ano de referência.  

 

 

B. Fontes de Dados 

DETRAN/RN (2013); SEMOB (2013). 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas.  

- Número de condutores cadastrados no ano de 2013: 281.511 

- Número infrações: 84.664 (média dos anos 2011, 2012 e 2013). 

- O score é obtido através do quociente entre a média total de condutores que 

cometeram infrações nos últimos três anos e o número total de condutores com 

habilitação no ano de 2013. 



164 

 

 

D. Score 

30,1% 

 

E. Normalização  

Score Valores de Referência 

1,00 Até 2% 

0,75 4% 

0,50 6% 

0,25 8% 

0,00 10% ou mais 

 

F. Avaliação 

0,00 

 

8.5.1 Índice de Motorização 

 

A. Definição 

Número de automóveis registrados no município por 1.000 habitantes no ano de 

referência. 

 

B. Fontes de Dados 

Frota Municipal - Frota de veículos cadastrados na cidade de Natal (posição em maio 

de 2013) DETRAN/RN; 

Censo da população total do município IBGE (2010). 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas. 

- Levantamento do número total de veículos registrados no município em 

Maio/2013,segundo base de dados do DETRAN (2013) 

- População total do município Censo IBGE (2010) 

- O indicador é obtido através da equação: 

 

M = 1000 NA/ P 

Onde: 

M = índice de motorização; 

NA = número de automóveis registrados no município; 

P = população total do município no ano de referência. 

 

 

Índice de Motorização 

Tipo Área (Km
2
) Índice de Motorização 

Veículos particulares 325.322,0 
404,76 

População de Natal 803.739,0 

 

D. Score 

 

404,76 automóveis/1.000 habitantes 

 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 Até 250 

0,75 300 

0,50 400 

0,00 450 ou mais 

 

 

F. Avaliação 

0,50 

 

8.5.2 Taxa de ocupação de veículos  

 

A. Definição  

Número médio de passageiros em automóveis privados em deslocamentos feitos na 

área urbana do município, para todos os motivos de viagem.  

 

B. Fontes de Dados 

Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região Metropolitana do Natal (2008) 

DETRAN (2007) 

 

C. Método de Cálculo 

- Cálculo da razão entre o número de viagens realizadas por modos motorizados 

individuais e o número de veículos cadastrados em Natal/RN. 
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Número de viagens realizadas em Natal: 355.937 

Número de veículos cadastrados: 242.150 

 

D. Score 

1,47 passageiros/automóvel  

 

E. Normalização  

Score Valores de Referência 

1,00 4 passageiros/automóvel 

0,66 3 passageiros/automóvel 

0,33 2 passageiros/automóvel 

0,00 1 passageiro/automóvel 

 

F. Avaliação 

0,15 

 

SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO 

 

9.1 Disponibilidade e qualidade do transporte público 

 

9.1.1 Extensão da rede de transporte público 

 

A. Definição 

Extensão total da rede de transporte público em relação à extensão total do sistema 

viário urbano. 

B. Fontes de Dados 

Bases georreferenciadas fornecidas pela SEMURB:  

Sistema viário municipal; 

Linhas de ônibus. 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas e Sistema de Informações 

Geográficas. 

- Filtragem das linhas de ônibus de forma a considerar apenas um único sentido, 

quando a via não for dupla, eliminando, assim, as sobreposições. 

- Cálculo da extensão total da rede de transporte público  

- Cálculo da extensão total do sistema viário na área urbana  

- O score é obtido através do cálculo da razão entre o somatório da extensão da rede 

de transporte público e a extensão total do sistema viário urbano. 

 

Extensão da rede de transporte público 

Rede Extensão (m) Razão  

Transporte público 800.626,24 0,361510539 

 Sistema viário 2.214.669,14 

 

D. Score 

36,15% 

 

 

 

 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
Score Extensão da rede de transporte público em relação à 

extensão do sistema viário 

1,00 100% ou superior 

0,75 80% 

0,50 60% 

0,25 40% 

0,00 Até 20% 

 

F. Avaliação 

0,23 

 

9.1.2 Frequência de atendimento do transporte público  

A. Definição  

Frequência média de veículos de transporte coletivo por ônibus em linhas urbanas  

no município, nos dias úteis e períodos de pico.  

 

B. Fontes de Dados 

SETURN (2013) 

 

C. Método de Cálculo 
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-Levantamento das linhas principais 

-Verificação dos horários de saída dos ônibus urbanos, para viagens em dois 

sentidos (ida e volta) para cada linha.  

-Cálculo das frequências de viagem por linha.  

-Cálculo da frequência média para todas as linhas urbanas.  

 

D. Score 

Máximo de15minutos  

 

E. Normalização  

Score Valores de Referência 
Velocidade média do serviço de transporte coletivo por ônibus 

em horário de pico 

1,00 Até 15 minutos ou 4,00 ônibus/hora 

0,50 minutos ou 3,00 ônibus/hora 

0,25 minutos ou 2,4 ônibus/hora 

0,00 minutos ou 2 ônibus/hora  

 

 

9.1.3 Pontualidade  

 

A. Definição  

Porcentagem das viagens em veículos de transporte coletivo por ônibus  

respeitando a programação horária.  

 

F. Avaliação 

1,00 

 

B. Fontes de Dados 

SETURN (2013) 

 

C. Método de Cálculo 

Levantamento da porcentagem de viagens em veículos de transporte coletivo por  

ônibus respeitando a programação horária. 

 

D. Score 

95% 

 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 100%  

0,75 95% 

0,50 90% 

0,25 85% 

0,00 80% ou menos 

 

F. Avaliação 

0,75 

 

9.1.4 Velocidade média do transporte público 

 

A. Definição 

Velocidade média de deslocamento em transporte público por ônibus (velocidade 

comercial). 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela SETURN (2012). 

 

C. Método de Cálculo 

- Levantamento da velocidade média de deslocamento em transporte público por 

ônibus (velocidade comercial). 

- De 15 a 25 km/h em horário de pico; 

- Adoção do valor médio a partir dos dados fornecidos. 

 

D. Score 

20 km/h 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 
Velocidade média do serviço de transporte coletivo por ônibus 

em horário de pico 

1,00 Mais de 25 km/h 

0,50 20 km/h 

0,25 15 km/h 

0,00 Igual ou inferior a 10 km/h 
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F. Avaliação 

0,50 

 

9.1.5 Idade média da frota de transporte público 

 

A. Definição 

Idade média da frota de ônibus e micro-ônibus urbanos no ano de referência no 

município. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações cedidas pela SEMOPI (2009). 

 

C. Método de Cálculo 

Análise da idade média da frota de ônibus urbano no ano até abril de 2013. 

Obs.: A idade média da frota é avaliada mensalmente. 

 

D. Score 

6,07 anos 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 Até 5 anos 

0,66 7 anos 

0,33 9 anos 

0,00 11 anos ou mais 

 

F. Avaliação 

0,87 

 

9.1.6 Índice de passageiros por quilômetro 

 

A. Definição 

Razão entre o número total de passageiros transportados e a quilometragem percorrida 

pela frota de transporte púbico do município. 

 

B. Fontes de Dados 

 Informações fornecidas pela SEMOB (2013). 

 

C. Método de Cálculo 

- Levantamento do número de passageiros transportados no ano de 2012 e da 

quilometragem percorrida ano referido ano pelo transporte público: 

- O score é obtido pela razão do número de passageiros pela quilometragem 

percorrida. 

Extensão da rede de transporte público 

Dado referente ao ano de 2012 Extensão (m) Razão  

Total de passageiros transportados no 

ano de referência  
126.681.445,00 

2,47 

  Quilometragem percorrida no ano de 

referência  
51.346.092,00 

 

 

D. Score 

2,47 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 Igual ou superior a 4,5 até o limite de 5 passageiros/km 

0,50 3,5 passageiros/km 

0,25 3 passageiros/km 

0,00 Até 2,5 ou superior a 5 passageiros/km 

 

F. Avaliação 

0,00 

 

9.1.7 Passageiros transportados anualmente  

 

A. Definição  

Variação em termos percentuais do número de passageiros transportados pelos  

serviços de transporte público urbano no município para um período de 2 anos.  

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela SETURN (2013) 
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C. Método de Cálculo 

Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas.  

Levantamento do número de passageiros transportados pelo serviço de transporte  

público por ônibus do município:  

Ano de 2011: 136.598.068 passageiros;  

Ano de 2012: 128.657.597 passageiros.  

Cálculo da variação percentual entre o número de passageiros transportados em  

2011 e 2012:  

 

D. Score 

Decréscimo de 5,81% 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

1,00 Crescimento superior a 25% 

0,75 Crescimento inferior a 25% 

0,50 O número de passageiros transportados permaneceu constante 

0,25 Decréscimo inferior a 25% 

0,00 Decréscimo superior a 25% 

 

F. Avaliação 

0,25 

 

9.2.1 Diversidade de modos de transporte 

 

A. Definição 

Número de modos de transporte disponíveis na cidade. 

 

B. Fontes de Dados 

SEMOB (2013) 

 

C. Método de Cálculo 

- Levantamento dos modos de transporte disponíveis no município: 

- Privado ou individual: automóvel e/ou motocicleta e/ou bicicleta; 

- Semi-público: táxis, transporte escolar; fretamento; 

- Público, coletivo ou de massa: ônibus e/ou micro-ônibus, opcional e Serviços 

especiais (atendimento a pessoas com necessidades especiais); trem. 

 

D. Score 

4 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

Número de modos de transporte (público, semi-público e 

privado) que a cidade dispõe 

1,00 5 ou mais 

0,75 4 

0,50 3 

0,25 2 

0,00 1 

 

F. Avaliação 

0,75 

 

9.2.2 Transporte coletivo x transporte individual  

 

A. Definição  

Razão entre o número diário de viagens na área urbana ou metropolitana feitas por 

modos coletivos de transporte e o número diário de viagens feitas por modos  

Individuais de transporte motorizados.  

 

B. Fontes de Dados 

Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região Metropolitana do Natal (2008) 

 

C. Método de Cálculo 

- Calcular a razão entre número de viagens na Região Metropolitana de Natal feito 

por: 

- Modos coletivos de transporte: 727.377 

- Modos individuais de transporte motorizados: 484.293 

 

D. Score 

1,5 
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E. Normalização 

Score Valores de Referência 

Razão entre o número diário de viagens na área urbana feitas por 

modos coletivos e o número diário de viagens feitas por modos 

individuais de transporte motorizados 

1,00 Igual ou superior a 5 

0,75 4 

0,50 3 

0,25 2 

0,00 Igual ou inferior a 1 

 

F. Avaliação 

0,13 

 

9.2.3 Modos não motorizados x modos motorizados  

 

A. Definição  

Razão entre o número diário de viagens na área urbana ou metropolitana feitas  

por modos não motorizados de transporte e número diário de viagens feitas por  

modos motorizados de transporte.  

 

B. Fontes de Dados 

Plano Diretor de Transporte Metropolitano da Região Metropolitana do Natal (2008) 

 

C. Método de Cálculo 

 

- Calcular a razão entre número de viagens na Região Metropolitana de Natal feito 

por: 

- Modos não motorizados: 871.042 

- Modos motorizados: 1.211.670 

 

D. Score 

0,72 

 

 

 

 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

Razão entre o número diário de viagens na área urbana ou 

metropolitana feitas por modos não motorizados de transporte e 

número diário de viagens feitas por modos motorizados de 

transporte.  

1,00 Igual ou superior a 2 

0,75 1,75 

0,50 1,5 

0,25 1,25 

0,00 Igual ou inferior a 1 

 

F. Avaliação 

0,00 

 

9.3.2 Transporte clandestino 

 

A. Definição 

Participação do transporte clandestino ou irregular nos deslocamentos urbanos. 

 

B. Fontes de Dados 

Pesquisa de campo (2013) 

 

C. Método de Cálculo 

Observação de Campo 

 

D. Score 

Expressiva, predominando os serviços de vans e carros de passeios irregulares 

realizando, normalmente, o transporte intermunicipal de passageiros. As maiores 

incidências ocorrem em Igapó (“parada da mangueira”).  

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

A participação do transporte clandestino no sistema de transporte 

público urbano é: 

1,00 Inexpressiva ou inexistente, tendo sido combatidos, regulamentados 

ou incorporados ao sistema formal 0,75  

0,75 Pequena, predominando os serviços de vans e peruas irregulares 
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0,50  

0,25 Expressiva, predominando os serviços de vans e peruas irregulares, 

mototáxi e táxi-lotação 

0,00 Expressiva, existindo serviços de natureza diversa como vans e 

peruas irregulares, mototáxi, táxi-lotação, ônibus piratas e 

automóveis 

 

F. Avaliação 

0,25 

 

9.4 Integração do transporte público 

 

9.4.1 Terminais intermodais 

 

A. Definição 

Porcentagem dos terminais de transporte urbano/metropolitano de passageiros que 

permitem a integração física de dois ou mais modos de transporte público. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela SEMOB (2013). 

 

C. Método de Cálculo 

- Identificação do número total de terminais de transporte público urbano no 

município - 21 terminais. 

- Nenhum dos terminais possui integração modal, apesar de possuir duas linhas 

ferroviárias. 

- O score é obtido através do quociente entre o número de terminais com integração 

intermodal e o número total de terminais de transporte urbano do município. 

 

D. Score 

0 

 

 

 

 

 

 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

Porcentagem dos terminais de transporte público urbano que 

permitem integração entre dois os mais modos de transporte público 

1,00 Mais de 75% 

0,75 75% 

0,50 50% 

0,25 25% 

0,00 0 

 

F. Avaliação 

0,00 

 

9.4.2 Integração do transporte público 

 

A. Definição 

Grau de integração do sistema de transporte público urbano e metropolitano. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela SEMOB (2013). 

 

C. Método de Cálculo 

Verificação do grau de integração do sistema de transporte público urbano do 

município: 

 

D. Score 

O sistema de transporte público é totalmente integrado apenas na cidade de Natal, 

salvo uma linha que adentra num bairro limítrofe pertencente ao município de São 

Gonçalo do Amarante.  Atualmente, não é mais praticada a integração física tarifária 

em terminais fechados do tipo estações tubo para o mesmo modo de transporte. A 

integração tarifária é feita por meio de bilhete eletrônico, permitindo ao usuário 

utilizar dois ônibus de linhas diferentes pagando apenas uma passagem, num intervalo 

de 50 minutos. No entanto, a integração só poderá ser usufruída após 10 minutos 

transcorrido do acesso ao primeiro transporte. No entanto, pesquisas realizadas pela 

SEMOP mostram a necessidade de resgatar estações em bairros onde o tempo de 60 

minutos não é suficiente para realizar esta ação.  
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E. Normalização 

Score Valores de Referência 

 

1,00 O sistema de transporte público é totalmente integrado com o 

uso 

de bilhete eletrônico para integração intermodal e de sistemas 

adjacentes (intermunicipais ou metropolitanos) 

0,75 É praticada a integração física e tarifária temporal em terminais 

fechados e em qualquer ponto do sistema de transporte público 

urbano, para o mesmo modo de transporte e entre diferentes 

modos (transferências intramodais e intermodais) 

0,50 É praticada a integração física e tarifária temporal somente em 

terminais fechados do sistema de transporte público urbano, para 

o mesmo modo de transporte (transferências intramodais) 

0,25 É praticada somente a integração física em terminais fechados 

do sistema de transporte público urbano, para o mesmo modo de 

transporte (transferências intramodais) 

0,00 Não é praticada nenhuma forma de integração física ou tarifária  

 

F. Avaliação 

0,40 

 

9.5 Política Tarifária 

 

9.5.1 Descontos e gratuidades 

 

A. Definição 

Porcentagem dos usuários do sistema de transporte público que usufruem de 

descontos ou gratuidade do valor da tarifa. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela SEMOB (2012) 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas. 

- Levantamento da proporção de usuários com desconto ou gratuidade de tarifa: 

 

 

Forma de acesso ao serviço de transporte público 

Tipo Quantidade de usuários Porcentagem (%) 

Passagem Inteira 74.755.112,00 66,61 

Tarifa Social 1.478.301,00 1,32 

Estudante 31.274.091,00 27,87 

Gratuidade 4.721.746,00 4,21 

Total  112.229.250,00 100,00 

 

- O score é obtido através da soma do percentual de usuários beneficiados com 

desconto ou gratuidade de tarifa 

 

D. Score 

33,39% 

 

E. Normalização 

 

Score Valores de Referência 

1,00 Até 10% 

0,75 20% 

0,50 30% 

0,25 40% 

0,00 50% ou mais 

 

F. Avaliação 

0,21 

 

9.5.2 Tarifas de transporte 

 

A. Definição 

Variação percentual dos valores de tarifa de transporte público urbano para um 

período de análise, comparada a índices inflacionários para o mesmo período. 

 

B. Fontes de Dados 

- Informações fornecidas pela SEMOB /SETURN. 
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- Índices de Preços ao Consumidor - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (INPCA) - também conhecido como IPCA - é o indicador oficial do Governo 

Federal para aferição das metas inflacionárias. IBGE (2013) 

 

C. Método de Cálculo 

- Ferramentas auxiliares: Planilhas eletrônicas. 

- Levantamento das tarifas de transporte público (ônibus) praticadas no município 

nos últimos 5 anos (2008 a 2013), segundo informações da SEMOB /SETURN. 

- Cálculo da variação percentual das tarifas de transporte. 

- Adoção do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como índice 

inflacionário de referência. 

- Levantamento dos valores acumulados para o índice no período entre 2008 e 2013; 

- Construção de tabela comparativa com os percentuais observados: 

 

Variação da Tarifa de transporte púbico comparada com a taxa de 

inflação 

Data Tarifa (R$) 
Variação 

(%) 
IPCA 

05/09/2008 1,85 - - 

06/09/2009 2,00 8,10 4,31 

06/09/2010 2,00 0,00 5,90 

20/01/2011 2,20 10,00 6,50 

20/01/2012 2,20 0,00 5,83 

18/05/2013 2,35 7,14 2,50 

Total 25,24 27,71 

 

 

D. Score 

Quando houve aumento, foi superior ao índice. Porém, houve ano que não ocorreu 

aumento na tarifa, o que no geral o deixa inferior ao IPCA.  

 

 

 

 

 

E. Normalização 

 

Score Valores de Referência 

As tarifas de transporte público apresentaram, em relação ao índice 

inflacionário selecionado: 

1,00 Não houve aumento da tarifa 

0,66 Aumento inferior ao índice 

0,33 Aumento equivalente ao índice 

0,00 Aumento superior ao índice 

 

F. Avaliação 

0,66 

 

9.5.3 Subsídios públicos 

 

A. Definição 

Subsídios públicos oferecidos aos sistemas de transporte urbano/metropolitano. 

 

B. Fontes de Dados 

Informações fornecidas pela SEMOB (2013). 

C. Método de Cálculo 

 

Levantamento dos subsídios oferecidos aos operadores de serviços de transporte 

Público urbano e metropolitano: Não é cobrada a taxa de gerenciamento de transporte. 

 

D. Score 

Serviços especiais de transporte (pessoas com necessidades especiais 

 

E. Normalização 

Score Valores de Referência 

Há subsídios: 

1,00 Públicos para a totalidade do sistema de transporte público urbano e 

metropolitano, visando à redução da tarifa de transporte. 

0,75 Públicos para serviços deficitários (alta capacidade ou metro 

ferroviários) e/ou serviços especiais de transporte (pessoas com 

necessidades especiais, etc.). 

0,50 Público somente para serviços deficitários (alta capacidade ou 

metro-ferroviários) 
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0,25 Há somente mecanismos de subsídio interno para compensação 

em sistema de transporte urbano com tarifa única 

0,00 Não há qualquer subsídio público ou mecanismos de compensação 

para os sistemas de transporte 

 

F. Avaliação 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


