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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Tese tem como título “Expansão Urbana e Vulnerabilidades Citadina: carto(grafias) 

socioeconômica e de infraestrutura urbana”, e conforme padronização aprovada pelo colegiado 

do DDMA local, se encontra composta por uma Introdução geral (embasamento teórico, revisão 

bibliográfica do conjunto da temática abordada, incluindo a identificação do problema de tese), 

uma Caracterização geral da área de estudo, metodologia geral empregada para o conjunto da 

obra e por três artigos que correspondem a artigos científicos; o artigo intitulado: Uma Proposta 

de Indicadores de Vulnerabilidade de Infraestrutura Urbana: a cidade média como referência, 

já aceito para publicação pelo periódico Connexio. Todos os Capítulos/artigos estão no formato 

do periódico ao qual estar aceito/publicado/submetido; os endereços dos sites onde contam as 

normas dos periódicos estão destacados em cada capitulo/artigo. 

 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Feliz por estar chegando ao fim dessa jornada, um sonho realizado após tantos pedidos 

a Deus e a seu filho Jesus, por isso digo: quem crer neles, tudo pode. Assim, agradeço, 

primeiramente, a Ele e a Jesus, e na sequência dos agradecimentos tenho muitas pessoas 

queridas para agradecer. 

Aos meus pais (in memoriam) por tudo que fizeram por mim, pelo amor, incentivos, 

conselhos e orientações, que Jesus os tenha ao seu lado. 

Ao meu esposo João, a minha filha Ceciliana, a meu genro Rênio, a minha amada neta 

Celina, a minha cachorrinha Luna (companheira de todas as horas de estudo, sempre ao meu 

lado me passando amor e calor) agradeço a todos pelo amor, incentivo e paciência, tudo que 

faço é por vocês. 

A minha irmã Tita, companheira de todas as horas, encorajando-me sempre, buscando 

de todas as formas me ajudar tanto através de orações como também por ações. 

Aos meus colegas do doutorado, amigos maravilhosos e companheiros sinceros, tantos 

momentos juntos, nos quais estudávamos, conversávamos e ríamos das bobeiras da vida, prezo 

muito o carinho e amizade deles, espero que seja para a eternidade. 

Ao meu orientador professor Magdi, com o qual sempre pude contar em todos os 

momentos de que precisei, agradeço sua atenção, paciência e amizade.  

A minha mestre e professora Ione pela disponibilidade, orientação, carinho, amizade 

e atenção em todos os momentos dessa caminhada. 

Aos meus professores, mestres queridos, os quais nos repassaram conhecimentos 

relevantes que servirão para nossa vida pessoal e profissional, agradeço a paciência, 

compreensão, respeito e amizade, pois aprendi muito com vocês.  

A David, secretário do Prodema, sempre atencioso e prestativo, muito obrigada, meu 

amigo. 

E por fim, agradeço a todos os meus amigos que de alguma forma me ajudaram, com 

uma dica, uma correção, uma tradução e com pensamentos positivos para que tudo desse certo. 

 

  



 
 

RESUMO 

 

EXPANSÃO URBANA E VULNERABILIDADES CITADINA: 

CARTO(GRAFIAS) SOCIOECONÔMICAS E DE INFRAESTRUTURA 

URBANA 
 

 

Esta tese problematiza a relação entre expansão urbana e as vulnerabilidades socioeconômica 

e de infraestrutura urbana, tendo como referência a Cidade de Caicó (Brasil) e como recorte 

temporal a década de 1980 aos dias atuais. Nessa investida, analisou-se a expansão urbana de 

Caicó, por fases de ocorrência, considerando as variáveis população, economia e espacialização 

citadina e calculou-se os índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica e de infraestrutura 

urbana da cidade, por zonas geográficas e bairros, a partir dos quais foi produzida cartografia 

relativa a essas temáticas. Metodologicamente, recorreu-se a pesquisa bibliográfica e 

documental. Os dados obtidos indicam que os indicadores de vulnerabilidade socioeconômica 

de Caicó, por zonas geográficas e bairros, apresentaram-se em nível baixo, retratando que a 

cidade está parcialmente assistida quanto as condições domiciliares, situações dos chefes de 

família, alfabetização, renda e trabalho. Os índices e os níveis dos indicadores de 

vulnerabilidade de infraestrutura urbana, por zonas geográficas e bairros, segundo as variáveis 

estudadas - educação, esportes, saúde, segurança, transporte e cultura/lazer – apresentaram-se 

insatisfatórios, ou seja, não suprem as necessidades da sociedade. Nesse caso, torna-se evidente 

a não existência de associação entre os indicadores de vulnerabilidade socioeconômica e os 

indicadores de vulnerabilidade de infraestrutura urbana. Infere-se, portanto, que a expansão 

urbana não foi geradora de vulnerabilidades socioeconômicas, mas, revela que a sociedade está 

submetida a vulnerabilidade de infraestrutura urbana. Também ficou evidente que as políticas 

públicas implementadas em bairros de formação antiga ou recente, não são suficientes para 

suprir as demandas por bens e serviços urbanos de seus domiciliados, os quais devem buscar 

através de instrumentos legais diretrizes que possibilitem a redução dos problemas enfrentados. 

 

 

Palavras-chave: Cidade. Expansão Urbana. Vulnerabilidade Socioeconômica. 

Vulnerabilidade de Infraestrutura urbana. 

 

  



 
 

URBAN EXPANSION AND VULNERABILITIES CITADINA: 

SOCIOECONOMIC AND URBAN INFRASTRUCTURE MAPS 
 

 

ABSTRACT 
 

 

 

This article problematizes relation between urban expansion and socioeconomic vulnerability, 

with reference in Caicó city (Brazil) and from 1980s to current days as temporal cut. Urban 

expansion of Caicó was analyzed by occurrence phases, taking into consideration population, 

economy and city specialty variables, calculating socioeconomic vulnerability indexes and 

levels by geographic zones and neighborhoods of that city, from which a cartography related to 

this thematic was produced. Methodologically, a document e bibliographic research was 

conducted. Thus, cartography of socioeconomic vulnerability in Caicó, by geographic zones 

and neighborhoods, reveals that indexes and levels related to this phenomenon do not present 

great variations, situating between medium and very low; however, West Zone presents highest 

socioeconomic vulnerability, being João Paulo II neighborhood one that holds city's highest 

index. Furthermore, It was found that although average IVSB has been registered on ancient 

formation neighborhoods, its occurrence is stronger in recent formation neighborhoods. In this 

sense, It is possible to infer that socioeconomic vulnerability in Caicó city is associated to urban 

expansion process, once this phenomenon becomes more present in  recent formation 

neighborhoods, generally situated in peripheries of cities, where lower purchasing power 

populations are located, and public politics are more neglected. 
 

Keywords: City. Urban Expansion. Socioeconomic Vulnerability. 
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INTRODUÇÃO 

 

A investigação realizada problematiza a relação entre expansão urbana e as 

vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura urbana, tendo como referência a Cidade 

de Caicó (Brasil) e como recorte temporal a década de 1980 aos dias atuais.  

A cidade é uma construção histórica que se apresenta em constante processo de 

mutabilidade. No decurso das transformações urbanas, promovidas pelas ações antrópicas, 

surgem problemas urbanos que submetem as pessoas a condições de vulnerabilidade. Nessa 

perspectiva, assume importância os estudos que problematizam o tema vulnerabilidade e que 

buscam instrumentos que resolvam ou minimizem os problemas dos citadinos. Esses estudos 

poderão servir de suporte informativo aos gestores municipais na edificação de projetos sociais 

que amenizem as carências de bens e serviços públicos dos domiciliados.  

Os projetos, planejamentos e investimentos em infraestrutura urbana possibilitam uma 

resposta às carências de bens e serviços públicos. Os mais demandados são os relacionados aos 

serviços estruturais, como: educação, esportes, saúde, segurança, cultura/lazer e transportes, já 

que a cidade é um espaço destinado, entre outros, a habitação, ao trabalho e ao lazer. 

Para possibilitar o bem-estar da população, os investimentos nos elementos sociais, 

econômicos, estruturais e institucionais, são necessários.  Os mesmos devem abranger 

instalações, equipamentos e serviços básicos, os quais operacionalizam as cidades. Logo, 

adequadas condições de domicílio e infraestrutura urbana básica, negociações comerciais de 

produtos e prestações de serviços, condicionando as ações da gestão política (ZMITROWICZ; 

ANGELIS NETO..., 1997) beneficiam os domiciliados na cidade. 

O conjunto de sistemas técnicos de equipamentos e serviços necessários ao 

desenvolvimento das funções urbanas é conhecido como infraestrutura urbana. Segundo 

Zmitrowicz e Angelis Neto (1997), define-se infraestrutura urbana sob os seguintes aspectos:  

- Social: visa promover adequadas condições de moradia, trabalho, saúde, educação, 

lazer e segurança; 

- Econômico: deve propiciar o desenvolvimento de atividades de produção e 

comercialização de bens e serviços.  

- Institucional: deve oferecer os meios necessários ao desenvolvimento das atividades 

político-administrativas da própria cidade.  
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Os equipamentos e serviços urbanos visam beneficiar estruturalmente os residentes de 

uma cidade, na busca de diminuir as vulnerabilidades sociais. Putnam (1996) afirma que “as 

trajetórias institucionais são igualmente importantes para o desenvolvimento de relações de 

reciprocidade e solidariedade, favoráveis à fixação de contratos de cooperação e para a 

produção de bens coletivos”. 

Dentre os estudos sobre a cidade, observam-se diferentes perspectivas de abordagens, 

dentre as quais se destaca a que considera uma construção humana, portanto uma produção 

histórica e social, 

 

[...] e nesta dimensão aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo do 

processo histórico de uma série de gerações. Expressão e significação da vida humana, 

obra e produto, processo histórico cumulativo, a cidade contém e revela ações 

passadas, ao mesmo tempo em que o futuro, que se constrói nas tramas do presente – 

o que nos coloca diante da impossibilidade de pensar a cidade separada da sociedade 

e do momento histórico analisado (CARLOS, 2007, p. 11). 

 

Apresentando-se como um espaço marcado pela mutabilidade, a cidade torna-se 

condicionante e reflexo dos processos sociais que nela ocorrem ou sobre ela repercutem, 

refletindo-os em sua espacialização, ou seja, em sua organização espacial.  

As cidades estão em constante expansão, configurando um processo que está 

diretamente associado às dinâmicas socioeconômica e de infraestrutura urbana que a envolvem. 

Segundo Clementino (2009), o processo de expansão urbana pode ser ocasionado por dois 

fenômenos distintos: transbordamento urbano e adensamento populacional. O primeiro se 

refere à periferização de um centro principal por sobre municípios vizinhos, o qual acontece 

motivado, entre outros, pelas especificidades da legislação, por novas relações do mercado 

imobiliário, menor crescimento populacional da cidade polo. O segundo resulta, em grande 

parte, dos processos de migração e crescimento demográfico, acarretando o aumento da mancha 

urbana (área). 

No âmbito das discussões sobre cidade vêm adquirindo importância os estudos que 

contemplam as condições de vida urbana. Isso porque cada vez mais fica evidente que, no 

âmbito do capitalismo, a cidade, enquanto uma construção social e histórica (CARLOS, 2007), 

revela-se perpassada por desigualdades que se refletem no espaço. Sendo assim, o viver na 

cidade, por vezes, torna a população, sobretudo, a mais pobre, vulnerável tanto do ponto de 

vista socioeconômico como do ponto de vista do acesso a equipamentos e serviços públicos, 

requisitando planejamento e investimento que visem superar ou mitigar esse quadro da parte 

dos órgãos governamentais. 
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A sociedade capitalista, na qual sobrevivemos, possui indivíduos sem rendimentos 

fixos que não conseguem ter acesso à saúde, à educação, ao lazer, ao transporte particular, a 

atividades esportivas, à segurança privada e muito menos às condições dignas de moradia, o 

que os leva à vulnerabilidade socioeconômica e de infraestrutura urbana. Kowarick (2002) 

relaciona a “vulnerabilidade socioeconômica” com a “vulnerabilidade civil”, uma vez que os 

cidadãos vivem em situação de vulnerabilidade por não terem garantidos seus direitos básicos 

da cidadania. 

Avaliando a relação entre pobreza e vulnerabilidade socioeconômica, Priem e Shaffer 

(2001) afirmam que esta não é pobreza, todavia pode levar a duas situações: a primeira remete 

a fazer com que pessoas não pobres venham a se tornar pobres e a segunda remete ao fato de 

que pessoas que já estejam em estado de pobreza tenham agravada essa condição. Para Sen 

(2000), a pobreza é definida como privação de capacidades básicas e não apenas como a 

expressão de baixa renda; viver essa privação dificulta a realização de renda e igualmente a 

conversão da renda em funcionamentos socialmente adequados.  

Dessa forma, a preocupação com as condições de vida da população que reside nas 

áreas periféricas das cidades, geralmente marcadas pela precarização de infraestrutura, está na 

pauta de estudiosos, planejadores e gestores. Segundo Brandão (1992), à medida que se 

intensifica a ocupação urbana agravam-se os problemas sociais e de infraestrutura, 

evidenciando as fragilidades citadinas.  

Por conseguinte, as políticas públicas devem ser resultado da confluência de interesses 

da população e de seus gestores, de modo que o planejamento e as ações contemplem 

prioritariamente as demandas sociais e busquem a minimização e/ou atendimento das 

necessidades coletivas. Conforme ressalta Kliksberg (1998, p. 48), 

 

Um Estado inteligente na área social não é um Estado mínimo, nem ausente, nem de 

ações pontuais de base assistencial, mas, um Estado com política de Estado, não de 

partidos, e sim de educação, saúde, nutrição, cultura, orientado para superar as graves 

iniquidades, capaz de impulsionar a harmonia entre o econômico e o social, promotor 

da sociedade civil, com um papel sinergizante permanente. 

 

É dever do Estado estar ciente das demandas populares. Os gestores são representantes 

do povo na gestão pública, a consciente e transparência de suas ações refletiram nos processos 

de tomada de decisão. Espera-se que as determinações adotadas minimizem as carências 

econômicas, sociais e estruturais da população urbana, promovendo o bem-estar dos citadinos.  

Nesse sentido, torna-se pertinente compreender as políticas públicas urbanas, as quais 

são retratadas nas ações governamentais. O Governo Federal, por meio da Lei 10.257, de 10 de 
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julho de 2001, regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição, estabelecendo suas diretrizes 

gerais. A referida Lei, também denominada Estatuto da Cidade, estabelece parâmetros, 

princípios, objetivos, diretrizes de ação e instrumentos que podem ser utilizados pelo poder 

público municipal para assegurar a gestão urbana a partir de dispositivos normativos e legais. 

Todavia, para que tal normalização se efetive, faz-se necessária a elaboração de políticas 

inclusivas em busca de um desenvolvimento sustentável, que só pode se consolidar mediante a 

minimização das condições de vulnerabilidade em que se encontram parcela expressiva da 

população citadina. 

A forma como as políticas públicas urbanas são determinadas refletem a gestão 

governamental condicionada pelos dirigentes públicos. As decisões de investimentos na 

estruturação institucional das cidades estão relacionadas com a satisfação das necessidades 

básicas que requer a vida urbanística, tais como a coleta de lixo, o abastecimento de água, o 

fornecimento de energia elétrica nos domicílios, a drenagem de água, a pavimentação de ruas 

e o esgotamento sanitário. Acrescente-se, ainda, que a precarização ou ausência de 

equipamentos de saúde, educação, segurança pública, lazer e transportes, dentre outros, 

fragilizam e comprometem as condições de vida das pessoas nas cidades.  

As complexidades e tendências de ocupação urbana apresentam conteúdos e formas 

diversificadas. Essa heterogeneidade reflete os costumes e a cultura dos citadinos; exprimem 

suas diferenças sociais, econômicas, morais e culturais. Para Harvey (1989), “a urbanização é 

um conjunto de processos sociais que, ancorados no espaço, produzem configurações e 

artefatos distintos”.  Portanto, a desigualdade na posse e utilização da área urbana manifesta-se 

na cidade de forma irregular e facetada. De acordo com Castells (1999), “a urbanização trata 

das formas particulares de articulação da população com o território”; essa articulação 

possibilita a identificação do perfil socioestrutural da cidade, despertando a consciência sobre 

as condições de vulnerabilidades e a preocupação com a qualidade de vida. 

A expansão urbana ocorre de forma diferenciada e diverge entre si quanto à estrutura, 

por vezes ocasionando uma desigualdade na oferta de bens e serviços públicos, levando muitos 

domiciliados a condições de fragilidade. A mensuração delas possibilita o reconhecimento das 

vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura urbana. Esses dados poderão servir de base 

para o planejamento urbano.  

Nesse entendimento se evidencia a relevância do reconhecimento dos indicadores de 

vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura urbana e o quanto essa medição poderá 

contribuir para o planejamento da ocupação nas cidades. 
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Daí, a necessidade de se estabelecer, mensurar, avaliar e analisar os indicadores sociais 

como forma de colaborar para uma gestão da cidade efetiva e eficiente. Para a criação de 

indicadores torna-se pertinente entender o que representam. Segundo Araújo (2013), 

indicadores “são variáveis definidas para medir um conceito abstrato, relacionado a um 

significado social, econômico ou ambiental, com a intenção de orientar decisões sobre 

determinado fenômeno de interesse”, ou seja, representa variáveis relacionadas a um evento. 

Quando as variáveis forem identificadas possibilitarão o reconhecimento de indicadores, os 

quais permitirão a mensuração dos índices e, por sua vez, estes representarão o resultado dos 

eventos.  A identificação dos indicadores aponta a escolha dos índices que serão medidos. 

Ainda conforme Araújo (2013), índice representa 

 

A combinação de diversas variáveis que sintetizam um conceito abstrato complexo, 

em um único valor, para facilitar a comparação entre localidades e grupos distintos, 

possibilitando a criação de rankings e pontos de corte para apoiar a definição de, por 

exemplo, políticas, investimentos e ações comuns. 

 

Portanto, enquanto o indicador é a variável usada para quantificar e qualificar um 

evento, o índice representa o conjunto de variáveis que compõe esse indicador. Rossetto (2003) 

“ressalta que os indicadores são essenciais para a gestão das cidades, contribuindo para a 

elaboração de políticas públicas eficazes e que atuem nas fragilidades do ambiente urbano”. 

Considerando a diversidade de variáveis que envolvem a cobertura geral de indicadores sociais 

urbanos, optou-se pela estruturação de modelos de indicadores que envolvam dimensões de 

vulnerabilidade socioeconômica e de infraestrutura urbana que reúna serviços essenciais para a 

vida coletiva, os quais são correlacionados com as necessidades da população. 

Nessa pesquisa para a identificação e mensuração das variáveis socioeconômicas foi 

aplicado o modelo de Indicadores de Vulnerabilidade Socioeconômica – IVSB desenvolvido 

por Maior (2014). A vulnerabilidade socioeconômica abrange os seguintes elementos: 

condições domiciliares; infraestrutura urbana; condições dos chefes de família; composição 

familiar e dependência; situação educacional da família e situação do trabalho.  

Já para a evidenciação e medição dos indicadores de infraestrutura urbana foi criado 

um modelo de Indicadores de Vulnerabilidade de Infraestrutura Urbana – IVIU, o qual 

contempla as dimensões de educação, esportes, saúde, segurança, cultura/lazer e transportes. 

Vale ressaltar que a escolha e associação dos mesmos se justifica pelas características de 

indispensabilidade, haja visto que os residentes de uma comunidade necessitam desses serviços 

urbanos para sobreviverem em condições dignas. Pesquisas acadêmicas, dentre elas as de 



17 
 

Araújo (2013) e Maior (2014) apontam que a maioria dos domiciliados das cidades apresentam 

condições de vulnerabilidade, sendo classificados com níveis inadequados de qualidades de 

vida e de acesso a serviços urbanos. 

A relevância dos indicadores como uma forma de medição das condições de 

vulnerabilidade e de qualidade de vida das pessoas, segundo Wong (2006), baseia-se no 

“processo metodológico de trazer noções sobre problemas sociais ou políticas públicas para 

medidas mais específicas e concretas que subsidiem o planejamento”, constituindo-se em um 

elemento relevante de informação na tomada de decisão dos administradores urbanos, 

apontando diretrizes para decisões confiáveis. Eles são extremamente úteis para fins avaliativos 

de níveis de vulnerabilidade e o monitoramento, ao longo do tempo, auxilia na identificação 

das necessidades institucionais dos urbanistas. 

Para Krafta (1994, p. 35), “avaliar significa, em termos gerais, determinar o 

desempenho do que está sendo examinado, frente a um sistema e uma escala de valores”. Diante 

disso, uma avaliação necessita de indicadores. Os indicadores dependem de variáveis e as 

mesmas são identificadas no objeto de interesse da investigação. Para o desenvolvimento de 

um modelo de mensuração de indicadores, aferir as variáveis é prioritário, pois com a 

integração delas se forma um conjunto de valores, o qual deve indicar indicadores sociais de 

forma quantitativa e qualitativamente. 

No Brasil, as pesquisas sobre “indicadores sociais” são recentes. A relevância da 

mensuração de um indicador social está associada à identificação da ação dos governos locais 

nas cidades, tendo em vista que o mesmo funciona como “um instrumento operacional para 

monitoramento da realidade social para fins de formulação e reformulação de políticas 

públicas” (JANNUZZI, 2004, p. 15), servindo de alicerce para o planejamento, execução e 

controle dos programas políticos, sociais e econômicos. 

Um indicador social representa uma medida quantitativa e qualitativa. De acordo com 

Bellen (2005) “devem obedecer as seguintes etapas: seleção dos itens, avaliação de suas 

relações empíricas, combinação dos itens no indicador, e a validação do indicador”. As etapas 

apresentam significados sociais relacionados com as variáveis identificadas no evento com 

medições baseadas em mais de um dado. Ainda conforme Bellen (2005), “o objetivo principal 

da construção de um indicador é desenvolver um método de classificar o sujeito da pesquisa de 

acordo com alguma variável”. Na elaboração da proposta de indicadores de vulnerabilidade de 

infraestrutura urbana, é pertinente relacionar variáveis sociais pautadas na prestação de serviços 

institucionais. 
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Há vários tipos de indicadores sociais, que atendem a objetivos específicos, 

contribuindo com dados para a formulação e controle das políticas públicas urbanas. Segundo 

Bellen (2005), entre os mais pesquisados estão:  

 Índice de pobreza; 

 Igualdade de gênero;  

 Padrão nutricional; 

 Saúde; 

 Transporte; 

 Mortalidade; 

 Condições sanitárias; 

 Água potável; 

 Nível educacional; 

 Equipamentos desportivos; 

 Alfabetização; 

 Moradia; 

 Violência; 

 População; 

 Cultura. 

 

Os indicadores apresentados por Bellen (2005) representam as características 

demográficas de grupos sociais, os quais os tornam vulneráveis ou não. A determinação dessas 

vulnerabilidades possibilitará a identificação do perfil socioeconômico e institucional dos 

citadinos.  

O uso dos indicadores sociais para reconhecer as carências de determinados grupos, 

no sentido de nortear os planejamentos e orçamentos urbanos, tem sido um estímulo para o 

desenvolvimento de modelos de indicadores de vulnerabilidades sociais. No Quadro 1 estão 

expostos alguns modelos de mensuração de indicadores sociais, com suas categorias e 

respectivos autores. 

Quadro 1- Modelos de indicadores sociais/categorias/autores 

Modelos de Indicadores Categorias dos Indicadores Autores/Ano 

Indicadores de Qualidade de Vida Saúde, Educação, Segurança, Praças, 

Negócios, Desportos, Transportes. 

Maria Cristina Cavalcanti 

Araújo/2013 

Indicadores sociais Saúde, Educação, Economia. Esperidião Amin Helou 

Filho/2005 

Indicadores de qualidade de vida Saúde, Educação, Segurança, Praças, 

Desportos, Transportes. 

Tania Margarete Mezzomo 

Keinert/2004 

Indicadores de qualidade de vida Saúde, Educação, Segurança, Praças, 

Desportos, Transportes. 

Maria Inês Pedrosa Nahas/2002 

Indicadores de qualidade de vida Saúde, Educação, Segurança, Desportos. Luís Delfim Santos 

Isabel Martins/2002 

Indicadores de qualidade de vida Saúde, Educação, Lazer, Segurança. José R. Pires Manso 

Nuno Miguel Simões/2007 

Indicadores de sustentabilidade Saúde, Educação, Segurança, Praças, 

Desportos, Transportes. 

Hans Michael Van Bellen/2005 

Indicadores prismas das políticas 

públicas para os serviços urbanos 

Saúde, Educação, Segurança, Praças, 

Desportos, Transportes. 

César Rocha Muniz/2010 

Fonte: autoria própria. 
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A concepção de metodologias de indicadores sociais permitirá o acesso ao 

conhecimento de informação úteis e pode ser uma ferramenta relevante no processo decisório 

da gestão pública.  

As categorias de indicadores apresentadas no Quadro 1 servem para indicar as “áreas 

de melhor ou pior performance relativa, apontar tendências e chamar a atenção para pontos 

fracos” (BRAGA et al., 2003, p. 13). A classificação dos resultados dos indicadores aponta a 

realidade das condições de infraestrutura da cidade.  

Araújo (2013, p. 85) apresenta informações sobre indicadores de equipamentos 

urbanos e serviços, que se refletem na qualidade de vida das pessoas e na capacidade 

institucional de uma determinada área (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Variáveis, indicadores e fonte 

Variáveis Indicadores Fonte 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamentos 

urbanos e 

serviços 

(EUS) 

Estabelecimentos da área de saúde (EUS 1) Keinert (2004); Nahas (2002); Santos e 

Martins (2002); Leite (2009); Manso e Simões 

(2007); 

Equipamentos desportivos (EUS 2) Keinert (2004); Santos e Martins (2002); 

Mendonça (2006); Leite (2009); Nahas 

(2002); 

Equipamentos de segurança pública (EUS 

3) 

Nahas (2002); 

Equipamento urbano Praça (EUS 4) Mendonça (2006); Veloso e Elali (2006); 

Brasil (2004); 

Dotação de negócios, comércio e serviços 

(EUS 5) 

Santos e Martins (2002); Leite (2009); 

Número de escolas e creches (EUS 6) Keinert (2004); Leite (2009); 

Número de linhas de transporte 

coletivo/alternativos (EUS 7) 

Keinert (2004). 

Fonte: Araújo, 2013. (Adaptado). 

 

Araújo (2013) trabalhou sete indicadores de infraestrutura urbana, os quais estão 

relacionados com as necessidades sociais e institucionais dos citadinos. As demandas por esses 

serviços decorrem das prioridades elencadas pela população, e suas formalizações resultam de 

políticas públicas implementadas pelos gestores públicos. 

Quanto à escolha da temática para criação de um modelo de indicador de 

vulnerabilidade de infraestrutura urbana, considera-se fundamental a compreensão da 

composição das variáveis envolvidas na estruturação institucional de uma cidade. Guimarães 

(1984, p. 43) expõe que “não se pode esquecer que uma melhoria acentuada na oferta, 

distribuição e acesso a determinados recursos/serviços urbanos só irá significar uma melhoria 

na qualidade de vida da população, na medida em que os indivíduos atribuam valor a tais 

melhorias”. 
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Nahas (2002) apresenta no Quadro 3 a abrangência conceitual dos Indicadores de 

Qualidade de Vida Urbana (IQVU) e de Indicadores de Vulnerabilidade Social (IVS). 

 

Quadro 3 - Indicadores de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) e  

Indicadores de Vulnerabilidade Social (IVS) 

Temas 
IQVU IVS 

Abrangência Enfoque Abrangência Enfoque 

Habitação 

Área superficial construída, 

padrão de construção e 

conforto domiciliar. 

Lugar  

População 

Padrão de construção e 

conforto domiciliar. 

População 

Saneamento básico 

Taxa de ruas, ou área coberta 

pelos serviços de coleta de 

lixo, água e esgoto. 

Lugar Taxa de domicílios servidos 

por rede de esgoto e 

pavimentação. 

População 

Saúde 

Leitos hospitalares, clínicas, 

postos de saúde, equipamentos 

odontológicos, mortalidade 

infantil e peso ao nascer. 

Lugar 

População 

Mortalidade neo e pós-

neonatal e desnutrição 

infantil 

População 

Educação 

Equipamentos e qualidade do 

ensino: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio. 

Lugar Índice de escolaridade: 

ensino infantil, fundamental, 

médio e superior. 

População 

Transporte 

Tempo de deslocamento, 

sistema viário e oferta de 

veículos. 

Lugar - - 

Segurança 

Ocorrências criminais, 

equipamentos e atendimento 

policial. 

Lugar - - 

Abastecimento 
Equipamentos e preço 

alimentos 

Lugar - - 

Assit. Social Equipamentos Lugar - - 

Cultura 
Equipamentos, patrimônio, 

eventos, presença de público. 

Lugar 

População 

- - 

Esportes 
Equipamentos, promoções e 

público. 

Lugar 

População 

- - 

Outros Serviços 

Infraestrutura 

Ruas ou área com redes de 

energia elétrica, telefonia e 

pavimentação. 

Lugar - - 

Parâmetros 

Ambientais 

Risco/terreno, cobertura 

vegetal, registros de ruídos e 

de fiscalização de veículos. 

Lugar - - 

Outros Serv. 

Urbanos 

Bancos, agências de correio, 

postos de gasolina, pontos de 

táxi, bancas de revista e 

telefones públicos. 

Lugar - - 

Variáveis 

Econômicas 

- - Renda e acesso ao trabalho População 

Fonte: Nahas, 2002. 

 

Os modelos apresentados divergem quanto à abrangência e o enfoque, apesar de 

trabalharem com variáveis aproximadas. As abordagens apresentadas por Nahas (2002) tratam 

de abrangências específicas para cada tema, envolvendo variáveis relacionadas ao evento, 

levando em consideração a realidade local, oriunda da demanda coletiva. Ainda conforme 
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Nahas (2005), as pesquisas sobre serviços e infraestrutura urbana são bastante requisitadas pelas 

comunidades. Os temas solicitados com maior constância são “Educação” e “Renda”. No 

Quadro 4, Nahas apresenta os temas mais contemplados nos estudos. 

 

Quadro 4 - Frequência dos temas nos sistemas de indicadores intermunicipais dos estados do 

Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Ceará. 

Ordem de frequência  Temas 
I Educação 

Renda 
II Saúde 

Saneamento 
III Pobreza 

Habitação 
Energia Elétrica 
Transportes 
Telecomunicações 
Trabalho 
Violência 

IV Governo Municipal 
V Agropecuária 

Comércio 
Demografia 
Esportes 
Infraestrutura para empreendimentos 
Meio Ambiente “stricto-senso” 
Serviços urbanos 
Controle do uso do solo 

Fonte: Nahas, 2005. 

 

Observa-se que, apesar das especificidades, tradições e valores culturais de cada estado 

analisado nas pesquisas realizadas sobre o tema vulnerabilidade, a populações citadinas 

demandam pelos mesmos serviços estruturais para o desenvolvimento da vida urbana, o direito 

a uma moradia adequada, à saúde e bem-estar, educação e conhecimento, à infraestrutura e aos 

serviços sociais básicos, pontos que são fundamentais aos urbanistas.  

Keinert (2001; 2002; 2004), reafirma a relevância da mensuração dos benefícios à 

civilização, em termos de saúde, escolarização, segurança, transporte, lazer e tantos outros, 

atestado por indicadores estruturais, sociais e econômicos. Entre os temas investigados estão:  

 

1- Serviços básicos de saneamento e infraestrutura; ocorrência de interrupções 

ou problemas com o fornecimento de água e energia.  

2- Condições de habitação e moradia: avaliação e grau de satisfação do 

entrevistado em relação as suas atuais condições de moradia.  

3- Trânsito: o tempo que o entrevistado leva para se locomover na cidade e o grau 

de influência desse fator em sua rotina.  
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4- Serviço de saúde: acesso a serviços públicos e particulares de saúde e avaliação 

do atendimento.  

5- Trabalho: características da ocupação do entrevistado e seu grau de satisfação 

com a função que exerce.  

6- Educação: grau de escolaridade do entrevistado, acesso de seus filhos à escola 

e grau de importância que atribui ao estudo.  

7- Segurança: ocorrências de roubos e agressões físicas, variação das taxas de 

homicídio e grau de percepção do medo em relação à violência.  

8- Poder aquisitivo: avaliação do poder aquisitivo da família e grau de 

comprometimento da renda individual.  

9- Qualidade de ar: Avaliação da qualidade do ar na cidade.  

10- Lazer: Avaliação e grau de satisfação em relação ao tempo que dedicou ao 

lazer no período que a pesquisa abrange.  

 

As categorias trabalhadas nos estudos envolvem variáveis que compõem os processos 

do ciclo operacional da prestação de serviços públicos. No caso do IVIU, indicador criado a 

partir desse estudo, os seis temas propostos (Saúde, Segurança, Educação, Esportes, 

Cultura/lazer e Transportes) estão comtemplados na maioria dos modelos, o que reafirma a 

relevância desses temas para a sociedade. 

Nesse sentido, a criação de um modelo de avaliação das vulnerabilidades de 

infraestrutura urbana, justifica-se por possibilitar a mensuração dos serviços públicos prestados 

pelo poder público. Ressalta-se que um padrão de vida adequado, inclui instrução, bem-estar, 

segurança, mobilidade satisfatória, práticas desportivas e lazer, devendo esses serviços estarem 

adequados à melhoria contínua das condições de vida. O modelo de mensuração de Indicadores 

de vulnerabilidade de infraestrutura urbana – IVIU levou em consideração o embasamento 

teórico anteriormente descrito. 

A investigação versou sobre vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura 

urbana, e tem como base empírica a Cidade de Caicó, localizada no Estado do Rio Grande do 

Norte (Brasil). 

Justifica-se a escolha da Cidade de Caicó como referência de análise em decorrência, 

principalmente, do reconhecimento de que no país, sobretudo, nos estudos acerca de 

vulnerabilidades socioeconômicas e de infraestrutura urbana, contemplaram, em certa medida, 

cidades de grande porte. Essa constatação despertou o interesse em pesquisar sobre o fenômeno 

da vulnerabilidade, considerando outra escala de cidade. Ademais, a opção pela Cidade de 

Caicó fundamenta-se no papel que esta assume no sistema urbano do Rio Grande do Norte, 

enquanto centro regional, com um raio de influência que abrange municípios do Rio Grande do 

Norte e da Paraíba. 
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A centralidade urbano-regional de Caicó foi ratificada no estudo “Regiões de 

Influência das Cidades” - REGIC1 (IBGE, 2007), no qual a referida cidade é classificada como 

um Centro sub-regional.  De acordo com o citado documento (IBGE, 2007), o centro sub-

regional é definido como aquele que apresenta atividades de gestão menos complexas, tem área 

de atuação mais reduzida que o centro regional e seus relacionamentos com centros externos à 

sua própria rede. Ocorrem, em geral, apenas com as três metrópoles nacionais (São Paulo, Rio 

de Janeiro e Belo Horizonte). Levando em conta as medianas do quantitativo populacional2, a 

classificação de centro sub-regional pode ser dividida em duas categorias: centro sub-regional 

A, posição atribuída a Caicó, e centro sub-regional B. De acordo com o REGIC (IBGE, 2007), 

Caicó possui um raio de influência que abarca 11 cidades do Rio Grande do Norte (Cruzeta, 

Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Ouro Branco, São Fernando, São João do Sabugi, 

São José do Seridó, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas e Parelhas) e uma cidade do 

Estado da Paraíba (São Bento). 

A delimitação temática da pesquisa se justifica pela importância que os estudos sobre 

expansão urbana e vulnerabilidades sociais assumem na atualidade, tendo em vista que, no 

Brasil, a cidade passou a ser o principal lócus de concentração da população. Na esteira desse 

quadro, verifica-se que parcela significativa da população da cidade vive (ou sobrevive) em 

precárias condições, as quais estão associadas tanto ao perfil socioeconômico que apresentam 

quanto à forma como os espaços ocupados são (des)tratados pelos poderes públicos. Nesse 

sentido, vislumbra-se como relevante um estudo que aborde a temática expansão urbana e 

vulnerabilidades citadinas. 

Para fins de elucidação da delimitação temática e do recorte temporal desse estudo, 

considerou-se que a Cidade de Caicó passou recentemente por uma importante fase de expansão 

urbana, entre os anos de 1980 e os dias atuais, cujo marco foi o cenário pós-crise da economia 

algodoeira. Dessa forma, para análise da relação entre políticas públicas e vulnerabilidades 

socioeconômica e de infraestrutura urbana considerou-se a cartografia da Cidade de Caicó nos 

dias atuais.  

Delineado esse itinerário de pesquisa, parte-se da hipótese de que, no processo de 

expansão urbana, os bairros de ocupação recente, por se localizarem, grosso modo, na periferia 

                                                        
1  O REGIC define os centros da rede urbana brasileira, buscando informações de subordinação 

administrativa no setor público federal, para definir a gestão federal, e de localização das sedes e filiais de 
empresas, para estabelecer a gestão empresarial. 

2 Conforme REGIC (IBGE, 2007) a. Centro sub-regional A – constituído por 85 cidades, com medianas 
de 95 mil habitantes e 112 relacionamentos; e b. Centro sub-regional B – constituído por 79 cidades, com 
medianas de 71 mil habitantes e 71 relacionamentos. 
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da cidade, apresenta índices e níveis de vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura 

urbana mais elevados, enquanto que nos bairros de ocupação antiga esses indicadores são mais 

baixos, evidenciando a relação existente entre expansão urbana e as vulnerabilidades citadinas. 

Na perspectiva de investigar em que medida existe relação entre o processo de 

expansão urbana e os fenômenos das vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura 

urbana, delineou-se um itinerário de pesquisa norteado pelos seguintes questionamentos: Quais 

os aspectos que marcaram o processo de expansão urbana de Caicó, segundo suas fases de 

ocorrência? Considerando a cartografia atual da cidade, como se configura a organização de 

bairros, em termos de ocupação antiga e de expansão urbana recente? Quais os níveis de 

vulnerabilidade socioeconômica da Cidade de Caicó, por zonas geográficas e bairros, em 

termos de bairros de ocupação antiga e bairros de formação recente? Como se encontra a cidade, 

no que se refere à infraestrutura? Quais os níveis de vulnerabilidade da infraestrutura urbana de 

Caicó, por zonas geográficas e bairros, em termos de bairros de ocupação antiga e bairros de 

formação recente? Existe associação entre os índices e níveis de vulnerabilidade 

socioeconômica e de infraestrutura urbana em Caicó, considerando suas zonas geográficas e 

bairros? Em que medida esse quadro de vulnerabilidades afeta os residentes na cidade?  

Ponderando esses questionamentos, definiu-se como objetivo geral: compreender a 

relação entre expansão urbana e as vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura urbana 

na Cidade de Caicó, definindo os anos de 1980 como divisor no seu processo de configuração 

espacial, e a associação dos resultados dos índices de vulnerabilidades socioeconômica e de 

infraestrutura urbana de Caicó, considerando a aplicação do IVSB e do IVIU, e como objetivos 

específicos: analisar os aspectos que marcaram o processo de expansão urbana de Caicó e 

delimitaram suas fases de ocorrência; examinar aspectos do processo de configuração do espaço 

citadino em termos espaço-temporais, considerando os anos de 1980 como marco divisório; 

calcular os índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica de Caicó; produzir a cartografia 

da vulnerabilidade socioeconômica de Caicó; descrever a infraestrutura da cidade, 

considerando as variáveis saúde, educação, transporte, segurança, esportes e cultura/lazer por 

zonas geográficas; elaborar uma proposta de indicadores de vulnerabilidade de infraestrutura 

urbana; mensurar os índices e níveis da vulnerabilidade de infraestrutura urbana de Caicó e 

produzir sua respectiva cartografia; demonstrar os índices e níveis de vulnerabilidade 

socioeconômica e de infraestrutura urbana e associar os resultados obtidos por zonas 

geográficas e bairros de Caicó. 

A pesquisa teve um caráter multidisciplinar a partir da própria natureza da sua temática 

– Expansão urbana e vulnerabilidades citadinas. A temática em pauta, seja a partir de cada um 
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dos seus elementos ou da articulação entre eles, envolve informações e conhecimentos 

produzidos no âmbito da Geografia, do Planejamento e Gestão urbanos, da Economia, da 

Demografia, da Ciência Política, da Matemática e da Estatística.  

Ressalta-se que estudos que apresentam essa abordagem temática assumem um papel 

importante, visto que a definição dos índices e níveis de vulnerabilidade de infraestrutura 

urbana e socioeconômica associados às políticas públicas de infraestrutura urbana podem 

constituir subsídios ao planejamento urbano e tornar a gestão citadina mais eficiente; 

potencializar o poder de reivindicação da população visando reduzir ou superar a condição de 

vulnerabilidade em que se encontra e estimular estudos acerca da categoria de cidade – centro 

regional, contribuindo para as análises teórico-metodológicas sobre o assunto.  
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CARACTERIZAÇÕES DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Município de Caicó localiza-se na Microrregião Geográfica do Seridó Ocidental, 

inserida na Mesorregião Central Potiguar. Em 2010, contava com uma população de 62.709 

habitantes, sendo 5.240 moradores rurais e 57.461 residentes urbanos; a taxa de urbanização do 

município correspondeu a 91,63% (IBGE, 2010). Quanto ao Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal – IDHM, Caicó destaca-se dentre os municípios do interior do Nordeste, 

por ter apresentado um índice de 0,710, em 2010. 

Do ponto de vista econômico, Caicó tem fortalecido sua função de centro prestador de 

serviços. Em decorrência de sua tradição econômica ligada à pecuária, o município assume 

destaque na produção de carne, queijo, manteiga, entre outros produtos derivados do leite. 

Também tem na indústria alimentícia (biscoitos, licores, sorvete, etc.) e no artesanato 

(sobretudo o bordado), importantes fontes de renda.  

O Município de Caicó tem uma área de 1.228,583 km² (IBGE, 2010), em cuja extensão 

situa-se a sede (cidade) e três distritos (Laginhas, Palma e Perímetro irrigado Itans-Sabugi). O 

espaço citadino não se encontra oficialmente delimitado em bairros (exceto o Bairro Paraíba, 

localizado na Zona Sul), embora existam os decretos de criação, nos quais constam a 

identificação dos mesmos. Para fins de realização desse estudo, considerou-se a existência de 

vinte e nove bairros (Figura 1).  
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Figura 1 – Cidade de Caicó, segundo a regionalização em bairros – 2016 

Fonte: Agência do Correios (2014) e CAERN (2015). Elaboração Própria (2016).
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METODOLOGIA GERAL  

 

A pesquisa foi desenvolvida com base no Método Dedutivo, que buscou respostas para 

as questões formuladas.  

Quanto aos objetivos, constitui-se em uma pesquisa exploratória, tendo em vista a 

aplicação dos Indicadores de Vulnerabilidade Socioambiental – IVSB e a criação dos 

indicadores de vulnerabilidade de infraestrutura urbana, e explicativa por identificar as 

variáveis que incidem sobre os fenômenos de vulnerabilidades e sua relação com a expansão 

urbana. 

Ainda considerando os objetivos delineados, a pesquisa assumiu uma perspectiva 

qualitativa e quantitativa. 

Quanto à sua natureza, realizou-se uma pesquisa aplicada, dada a aplicação das 

metodologias “Índice de Vulnerabilidade Socioambiental por Bairro - IVSB” (MAIOR, 2014) 

e “Índice de Vulnerabilidade de Infraestrutura Urbana – IVIU (criado e estruturado nessa 

pesquisa) para definir os índices e níveis de vulnerabilidades socioeconômica e de 

Infraestrutura Urbana e a associação entre eles.  

No que se refere aos procedimentos técnicos e metodológicos, a pesquisa foi 

desenvolvida a partir de: 

 pesquisa bibliográfica com base em livros, artigos e teses que abordem os 

conceitos que fundamentam a investigação, e que apresentem uma abordagem 

historiográfica que evidencie aspectos históricos e geográficos da organização 

espacial da Cidade de Caicó. Também foi desenvolvida pesquisa em fontes 

documentais de arquivos públicos, sobretudo, no que se refere ao processo de 

criação dos bairros. 

 pesquisa documental, com base em fontes cartográficas, para fins de  

mapeamento da organização espacial da Cidade de Caicó por bairros, e com base 

em sites e documentos oficiais (IBGE e órgãos municipais e estaduais da cidade de 

Caicó) em busca dos indicadores socioeconômicos e de infraestrutura urbana para 

a aplicação do Índice de Vulnerabilidade Socioambiental por Bairro – IVSB e a 

construção e aplicação dos indicadores de infraestrutura urbana – IVIU. 

 aplicação da metodologia IVSB (MAIOR, 2014), com adaptações que se fizerem 

imprescindíveis, na expectativa de definição dos índices e níveis de vulnerabilidade 

socioeconômica dos bairros da cidade; 
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  construção e aplicação da metodologia IVIU, constituída com variáveis 

referentes a educação, esportes, saúde, segurança, cultura/lazer e transporte, na 

perspectiva de definição dos índices e níveis de vulnerabilidade de infraestrutura 

urbana dos bairros;     

O conjunto das informações obtidas foi analisado, interpretado e sistematizado na 

perspectiva de se atingir os objetivos. Isso implica também na construção de tabelas, gráficos e 

mapas que possibilitem analisar em que medida há uma relação entre o processo de expansão 

urbana e os fenômenos das vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura urbana na 

Cidade de Caicó, como também a correlação desses índices e níveis para averiguar o perfil 

citadino dessas vulnerabilidades.  

Para uma melhor compreensão do percurso metodológico empreendido, sistematizou-

se as informações por variável temática. 

 

2.1 Expansão Urbana 

 

De acordo com Clementino (2009), a expansão urbana é um fenômeno que se 

manifesta a partir de transbordamento urbano e adensamento populacional, conforme 

mencionado anteriormente. Em Caicó, a partir dos anos de 1980, esse fenômeno ocorreu por 

meio do adensamento populacional, e foi analisado, neste estudo, com base nas variáveis: 

população, economia e espacialização citadina (leia-se configuração dos bairros).  

No que se refere à temática sobre o urbano, a pesquisa bibliográfica pautou-se em 

livros e artigos que tratam do tema, destacando-se Brandão (1992), Carlos (2007) e Clementino 

(2009) e, na perspectiva de contemplar a base empírica. Também se efetivou por meio de obras 

da historiografia regional/local, de autores como: Araújo (2008), Clementino (1987), Dantas 

(2001), Morais (1999) e Farias (2011).  

Ainda no âmbito desse tema, a pesquisa documental correspondeu ao uso de 

representações cartográficas da cidade (espacialização da cidade por bairros), que retratavam 

diferentes períodos, obtidas nas seguintes fontes: Morais (1999), Agência dos Correios (2014); 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN (2015); Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE (2010). Essas representações serviram de base à produção do 

mapa atual da Cidade de Caicó (Figura 1).  

Nos dias atuais, a cidade de Caicó apresenta 29 bairros, dos quais 11 se constituíram 

até o ano de 1980, sendo considerados de formação antiga, os demais que surgiram após o 

citado ano, correspondem a bairros de formação recente, (Quadro 5). 
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Quadro 05 – Cidade de Caicó, por zonas e bairros, quanto ao período de formação – 

1980/2016 

Zonas  

Geográficas 

Bairros 

Formação antiga (até 1980) Formação recente (após 1980) 

Centro Centro 

Acampamento 

- 

Sul Nova Descoberta 

Castelo Branco 

Paraíba 

Soledade 

Canutos e Filhos 

Bento XVI 

Santa Costa 

Mainard 

Itans* 

Norte  

 

 

Boa Passagem 

Vila do Príncipe,  

Recreio 

Samanaú,  

Salviano Santos 

Alto da Boa Vista 

Senador Dinarte Mariz  

 Nova Caicó 

Oeste Walfredo Gurgel 

Paulo VI  

João XXIII  

Barra Nova 

Frei Damião 

João Paulo II 

Adjunto Dias  

Distrito Industrial 

Leste Penedo Vila Altiva 

  Fonte: Elaboração dos autores. 

    *em 1980 não era considerado parte da zona urbana. 

 

A análise acerca da expansão urbana de Caicó remete a um processo que se revela por 

meio da dinâmica da população, da economia e da espacialização citadina. 

 

2.2 Vulnerabilidade Socioeconômica  

 

Objetivando produzir e espacializar os Índices de vulnerabilidade socioeconômica por 

bairros (IVSB) da Cidade de Caicó, bem como analisar os níveis em que se apresentam, 

recorreu-se à pesquisa bibliográfica e documental. 

A pesquisa bibliográfica serviu de fundamento para a discussão acerca da 

vulnerabilidade socioeconômica que se evidencia em alguns estudos como uma dimensão da 

vulnerabilidade socioambiental. Nesse sentido, buscou-se as leituras de: Abramovay (2002), 

Almeida (2010), Alves (2010a; 2010b), Alves (2006), Deschamps (2004), Hogan e Marandola 

(2006), Maior (2014) e Priem e Shaffer (2001) que tratam da temática vulnerabilidade, em suas 

diferentes perspectivas de abordagem.  

No âmbito dessas leituras, ressalta-se o trabalho intitulado “Vulnerabilidade 

socioambiental e expansão urbana: uma proposta metodológica para análise da Cidade de João 

Pessoa”, no qual a Professora Mônica Maria Souto Maior (2014), criou uma metodologia para 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_Branco_%28Caic%C3%B3%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_do_Pr%C3%ADncipe_%28bairro_de_Caic%C3%B3%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recreio_%28bairro_de_Caic%C3%B3%29
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definição do Índice Geral d vulnerabilidade socioambiental por bairro – IGVSB, tendo a Cidade 

de João Pessoa, capital da Paraíba, como objeto de estudo. A referida autora (2014) realizou 

um estudo, no qual procedeu à identificação e a análise comparativa dos modelos brasileiros de 

mensuração da vulnerabilidade socioambiental e, a partir deles, desenvolveu uma proposta 

metodológica visando à geração do que chamou de “Índice Geral de Vulnerabilidade 

Socioambiental por Bairro – IGVSB”. Esse estudo pautou-se na análise de cinco modelos 

brasileiros – Hogan e Marandola (2006), Deschamps (2004; 2006), Almeida (2010), Alves 

(2010a) e Alves (2010b) – a partir dos quais foram definidos 29 indicadores socioeconômicos 

e cinco indicadores socioambientais. Segundo a metodologia de Maior (2014), o conjunto dos 

indicadores foi estatística e analiticamente tratado por: dimensão (socioeconômica e 

ambiental), tema, grupo de indicadores, indicadores e relação com a vulnerabilidade (se 

negativa ou positiva), conforme Figura 2. A relação de cada indicador com o processo de 

vulnerabilidade se estabelece a partir da perspectiva de que essa relação é “positiva – quando, 

à medida que a variável cresce, ela contribui para a diminuição da vulnerabilidade – e, negativa 

– quando, à medida que a variável cresce, ela contribui para o aumento da vulnerabilidade” 

(MAIOR, 2014, p. 86). 
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Figura 2 - Índice geral da vulnerabilidade socioambiental por bairros – IGVSB Maior (2014) 
 

Fonte: Maior (2014)
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O destaque atribuído a este trabalho se faz necessário visto que a proposta 

metodológica de Maior (2014) serviu de referência à investigação em curso sobre a Cidade de 

Caicó, não obstante, esta tratar somente da vulnerabilidade socioeconômica. Essa opção se 

justifica pelo fato de não existirem as informações necessárias para a definição do IGVSB, 

conforme metodologia criada pela referida autora (2014), relativas à Cidade de Caicó.  Dessa 

forma, a aplicação da citada metodologia ocorreu parcialmente, já que se refere apenas ao 

IVSB. 

De acordo com a proposição de Maior (2014), para a definição do IVSB, considera-se 

07 temas, que compreendem 13 grupos de indicadores e 29 indicadores (Quadro 06). 

 

Quadro 06 – Índice de vulnerabilidade socioeconômica, por temas, grupos, 

indicadores e relações 

 

Tema 

 

Grupo de 

Indicadores 

 

Indicadores 

Relação 

Indicador/Vulnerabi

lidade 

Positiva Negativa 

Condições 

domiciliares 

Situação de 

posse 

V1 - % de pessoas morando em domicílios 

próprios ou em aquisição 
X  

V2 -% de pessoas morando em domicílios 

alugados 
 X 

V3 - % de pessoas morando em domicílio tipo em 

casa cedida para morada 
 X 

Inadequação 

familiar 

V4 - % domicílios particulares permanentes 

inadequados 
 X 

V5 - % domicílios particulares permanentes sem 

banheiros 
 X 

V6 - % domicílios particulares permanentes com 

dois ou mais banheiros 
X  

Infraestrutura 

Urbana 

Saneamento 
V7 - % domicílios particulares permanentes sem 

rede de esgoto ou pluvial 
 X 

Abastecimento 

de Água 

V8 - % domicílios particulares permanentes sem 

abastecimento de água da rede geral 
 X 

Condições 

dos chefes de 

família 

Faixa etária 
V9 - % famílias chefiadas por pessoas jovens  X 

V10 - % famílias chefiadas por pessoas idosas  X 

Situação 

educacional 

V11 - % chefes de famílias com 10 anos ou mais 

não alfabetizados 
 X 

Rendimento 

V12 - % responsáveis por domicílios particulares 

permanentes sem rendimento nominal mensal 
 X 

V13 - % responsáveis por domicílios particulares 

permanentes com rendimento mensal de até 2 SM 
 X 

Gênero 

V14 - % mulheres responsáveis pelos domicílios 

jovens 
 X 

V15 - % mulheres responsáveis pelos domicílios 

idosos 
 X 

V16 - % mulheres não alfabetizadas com baixos 

rendimentos responsáveis por domicílios 
 X 

V17 - % famílias chefiadas por mulheres sem 

cônjugue 
 X 

Quantidade de 

componentes 

V18 - % famílias com alta frequência de 

componentes 
 X 
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Composição 

familiar e 

dependência 

67V19 - % de pessoas agregadas na família  X 

Dependência 

por faixa 

etária 

V20 - % de pessoas menores de idade (10 anos a 

14 anos) 
 X 

V21 - % de pessoas idosas (com 64 anos ou mais)  X 

Situação 

Educacional 

Familiar 

Analfabetismo 

V22 - % de jovens adultos analfabetos (19 a 30 

anos) 
 X 

V23 - % de pessoas analfabetos de 05 a 14 anos 

de idade 
 X 

V24 - % de pessoas analfabetos com mais de 64 

anos de idade 
 X 

Renda 
Rendimento 

familiar 

V25 - % de famílias com rendimento de até 2 SM  X 

V26 - % de famílias com rendimento de até 2 a 5 

SM 
 X 

V27 - % de famílias com rendimento de até 5 a 10 

SM 
X  

V28 - % de famílias com rendimento de até 10 a 

20 SM 
X  

Situação de 

Trabalho 

Situação dos 

ocupados da 

família 

V29 - % pessoas ocupadas em trabalho informal 

  X 

Fonte: Maior, 2014. 

 

Para a geração do IVSB, conforme Maior (2014), fez-se necessária a compilação de 

dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010).  

Uma dificuldade ocorreu em relação aos dados estatísticos, tendo em vista que, para 

Caicó, estes foram publicados pelo IBGE por setor censitário. Dessa forma, procedeu-se ao 

cotejamento de informações e a sobreposição entre as representações cartográficas da Cidade 

de Caicó, anteriormente referidas, e o mapa da cidade por setores censitários. O resultado desse 

processo pode ser visualizado na Figura 3. 
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Figura 3 – Cidade de Caicó por Bairros e Setores Censitários – 2016; 

Fonte: Agência dos Correios (2014); CAERN (2015); IBGE (2010); Elaboração própria (2016). 
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A sobreposição entre as representações cartográficas da Cidade de Caicó permitiu 

identificar a correspondência entre os bairros e os respectivos setores censitários3. 

Desse modo, em consonância com as estratégias metodológicas descritas, investiu-se 

na produção do IVSB da Cidade de Caicó, considerando o que se apresenta no Quadro 10. 

A relação entre indicadores e vulnerabilidade - negativa quando favorece o 

crescimento da vulnerabilidade, e positiva, quando contribui para sua diminuição – recorreu-se 

às seguintes fórmulas para calcular o IVSB da Cidade de Caicó, tendo por base, inicialmente, 

os setores censitários: 

Indicador com relação negativa: I=(M-x)/(M-m)  

Indicador com relação positiva: I=(x-m)/(M-m) 

Onde: 

I= índice calculado para cada setor censitário da cidade; 

x= valor para cada variável em cada setor censitário; 

m= valor mínimo identificado para todos os setores censitários; 

M= valor máximo identificado para todos os setores censitários.  

Após a aplicação dessas fórmulas, considerando os indicadores por setor censitário da 

Cidade de Caicó, procedeu-se aos seguintes cálculos, conforme as situações específicas 

descritas a seguir:  

1) Nos casos em que a delimitação do setor censitário coincidiu com a do bairro, o 

indicador logo foi assumido como sendo do bairro; 

2) Nos casos em que um único bairro apareceu subdividido em dois ou mais setores 

censitários, foi realizada a média aritmética dos indicadores obtidos pelos referidos setores, de 

modo a se estabelecer um indicador para o bairro; 

3) Nos casos em que um setor censitário abrangeu mais de um bairro, o indicador 

gerado para este setor foi considerado para o bairro onde o mesmo se apresenta com maior 

extensão; essa configuração territorial – bairro/setor censitário – foi assumida na cartografia do 

citado bairro. 

Feitos esses procedimentos, chegou-se a geração do IVSB da Cidade de Caicó. Como 

os indicadores apresentam diferentes unidades de medida, estes foram transformados em 

índices, que assumem uma escala de zero (0) a um (1). A partir dos dados obtidos realizou-se 

a classificação dos índices em níveis de vulnerabilidade socioeconômica (Quadro 07), 

conforme metodologia indicada por Maior (2014). 

                                                        
3 De acordo com o IBGE (2010), Caicó possui 80 setores censitários, dos quais 12 estão totalmente 

inseridos na zona rural. São eles: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67 e 76. 
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Quadro 07 - Classificação dos índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica 
Índice (0-1) Nível de vulnerabilidade socioeconômica Coloração 

1,0000-0,8001 Muito alto  

0,8000-0,6001 Alto  

0,6000-0,4001 Médio  

0,4000-0,2001 Baixo  

0,2000-0,0000 Muito baixo  

Fonte: Maior (2014). 

 

A definição dos índices e o estabelecimento de sua classificação em níveis tornou 

possível a geração do mapa da vulnerabilidade socioeconômica da cidade de Caicó, por bairros 

(Apêndice 1). 

 

2.3 Vulnerabilidade de Infraestrutura Urbana 

 

Na intenção de dimensionar e cartografar os índices e níveis de vulnerabilidade de 

infraestrutura urbana – IVIU da Cidade de Caicó, como também desenvolver os métodos de 

tratamento, análise e interpretação dos dados obtidos, buscou-se a pesquisa bibliográfica e 

documental para criar o IVIU. 

A pesquisa bibliográfica sobre Infraestrutura urbana foi alicerçada em Zmitrowicz e 

Neto (1997); Graham e Marvin (1997); Graham e Marvin (2008); Muniz (2010); Araújo (2013); 

Keinert (2004); Nahas (2002); Santos e Martins (2002); Leite (2009); Manso e Simões (2007); 

Mendonça (2006); Veloso e Elali (2006); Brasil (2004); Helou(2005); Bellen/2005; Veloso e 

Elali (2006); Keinert , Keinert  e Feffermann (2002). 

A pesquisa documental acerca da infraestrutura urbana de Caicó (quantidade de 

serviços urbanos e equipamentos) por bairros foi feita com base em dados das secretarias 

municipais (Quadro 08).  

 

Quadro 08 – Infraestrutura Urbana de Caicó 

Variáveis  Serviços e Equipamentos 

Cultura e bem- estar social Praças; Centro Cultural; Museus e Bibliotecas. 

Educação  

Creches; Infantil (04 a 05 anos); Educação Fundamental 1 (06 a 11 anos); 

Educação fundamental 2 (12 a 14 anos); Ensino Médio; Ensino de Jovens 

e Adultos e Ensino Superior. 

Saúde 
Unidade Básica de Saúde; Unidade de Saúde da Família; Hospitais e 

Unidade de Saúde Mental. 

Desportos 

Ginásios de esportes; Quadras de esportes; Minicampo; Campo de 

futebol; Quadra de areia; Ciclovia/Pista de esporte radical; Pista de 

Atletismo; Estádio de Futebol e Piscina. 

Transportes  Linhas Urbanas e Postos de Paradas. 

Segurança  
Delegacias; Companhias Militares (Polícia Militar, Batalhão do Exército, 

Bombeiros...) e Unidades Penais. 

Fonte: Adaptado das informações obtidas nas Secretárias Municipais de Caicó. Elaboração própria (2016). 
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Para a escolha dos indicadores trabalhados levou-se em consideração a facilidade dos 

citadinos ao acesso aos serviços públicos essenciais para a vida urbana, relacionados as 

variáveis culturais, educacionais, saúde, transportes, segurança e esportes. 

Nessa perspectiva, foram considerados para a construção do modelo de Indicadores de 

vulnerabilidade de infraestrutura urbana - IVIU da Cidade de Caicó os temas e indicadores mais 

pontuados nos estudos e modelos apresentados no Quadro 09. 

 

Quadro 09 – Autores, modelos e categorias dos indicadores 

Autores/Ano Modelos de indicadores Categorias dos indicadores 

Maria Cristina Cavalcanti Araújo/2013 Indicadores de qualidade de vida Saúde, Educação, Segurança, 

Praças, Negócios, Desportos, 

Transportes. 

Esperidião Amin Helou Filho/2005 Indicadores sociais Saúde, Educação, Economia. 

Tânia Margarete Mezzomo 

Keinert/2004 

Indicadores de qualidade de vida Saúde, Educação, Segurança, 

Praças, Desportos, Transportes. 

Maria Inês Pedrosa Nahas/2002 Indicadores de qualidade de vida Saúde, Educação, Segurança, 

Praças, Desportos, Transportes. 

Luís Delfim Santos 

Isabel Martins/2002 

Indicadores de qualidade de vida Saúde, Educação, Segurança, 

Desportos. 

José R. Pires Manso 

Nuno Miguel Simões/2007 

Indicadores de qualidade de vida Saúde, Educação, Lazer, 

Segurança. 

Hans Michael Van Bellen/2005 Indicadores de sustentabilidade Saúde, Educação, Segurança, 

Praças, Desportos, Transportes. 

César Rocha Muniz/2010 Indicadores prismas das políticas 

públicas para os serviços urbanos 

Saúde, Educação, Segurança, 

Praças, Desportos, Transportes. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Analisando o quadro, comprova-se a relevância dos indicadores no planejamento e nos 

programas que norteiam as políticas públicas urbanas, e o quanto esses serviços são 

indispensáveis no desenvolvimento das atividades das pessoas que residem nas cidades, 

justificando assim a criação de um modelo de indicadores de vulnerabilidade de infraestrutura 

urbana. A medição dos serviços de infraestrutura urbana contribuirá na identificação dos índices 

que apontarão os níveis de oferta dos serviços urbanos, e os resultados indicarão se eles são 

satisfatórios ou insatisfatórios em relação à demanda dos citadinos. 

No sentido de propor indicadores e índices que sejam adequados à avaliação dos níveis 

de vulnerabilidade de infraestrutura urbana de Caicó e entendendo os serviços urbanos ou 

Infraestrutura urbana “como o grau de satisfação das necessidades básicas para a vida humana, 

que possa proporcionar bem-estar aos habitantes de determinada fração do espaço geográfico” 

(MORATO, 2004), o quadro 10 apresenta os temas e indicadores que serão assumidos neste 

trabalho. 
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Quadro 10 - Temas, indicadores, fontes e função do IVIU 

Tema 

 
Indicadores Fonte Função 

Equipamentos 

Desportivos 

 

Ginásios de esportes Araújo (2013); 

Keinert (2004);  

Santos e Martins (2002);  

Mendonça (2006);  

Leite (2009);  

Nahas (2002);  

Muniz (2010);  

Bellen (2005); 

      + 

Quadras de esportes 

Minicampo 

Campo de futebol 

Quadra de areia 

Ciclovia/Pista de esporte radical 

Pista de atletismo 

Estádio de futebol 

Piscina 

Segurança 

 

Delegacias Araújo (2013); 

Nahas (2002); 

Santos e Martins (2002);  

Manso e Simões (2007);  

Muniz (2010);  

Bellen (2005);  

Keinert , Keinert  e Feffermann (2002) 

+ 

Companhias militares (Polícia 

militar, Batalhão do Exército, 

Bombeiros...). 

Unidades penais 

Transportes 

Coletivos 

 

Linhas urbanas Araújo (2013); 

Keinert (2004);  

Muniz (2010);  

Bellen (2005); 

+ 
Postos de paradas 

Saúde 

Unidade básica de saúde Araújo (2013); 

Keinert (2001; 2002; 2004); 

Keinert , Keinert  e Feffermann (2002);  

Nahas (1997; 2000; 2001; 2002 e 

2005); 

Santos e Martins (2002);  

Leite (2009);  

Manso e Simões (2007); 

Muniz (2010);  

Bellen (2005); 

+ 

Unidade de saúde da família 

Hospitais 

Unidade de saúde mental 

Educação 

 

Creches Araújo (2013); 

Keinert (2004);  

Keinert , Keinert  e Feffermann (2002);  

Santos e Martins (2002);  

Leite (2009);  

Manso e Simões (2007);  

Muniz (2010);  

Bellen (2005); 

+ 

 

Infantil (04 a 05 anos) 

Educação Fundamental I (06 a 

11 anos) 

Educação Fundamental 2 (12 a 

14 anos) 

Ensino Médio 

Ensino de Jovens e Adultos 

Ensino Superior 

Cultura e Lazer 

 

Praças Araújo (2013); 

Mendonça (2006);  

Veloso e Elali (2006);  

Manso e Simões (2007);  

Muniz (2010);  

Bellen (2005);  

Keinert , Keinert  e Feffermann (2002);  

Santos e Martins (2002) 

+ 

Centro cultural 

Museus 

Bibliotecas  

 Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

No caso do IVIU todos os índices têm relação positiva com a vulnerabilidade, já que 

quanto maior o índice, menor será a vulnerabilidade da infraestrutura. 
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Para a definição dos indicadores do IVIU, utilizou-se a fórmula aplicada por Araújo 

(2013, p. 98) com os indicadores com relação positiva com a vulnerabilidade.  

Indicador com relação positiva: I= (Xi- X min) / (X max- X min) 

Onde: 

I = índice calculado para cada bairro da cidade; 

Xi = valor para cada variável em cada bairro; 

X min = valor mínimo identificado para todos os bairros; 

X max = valor máximo identificado para todos os bairros.  

Em seguida, para o cálculo do índice final de cada bairro de Caicó, utilizou-se a média 

simples que foi obtida através da soma de todos os índices divididos pela quantidade de índices 

utilizados (ARAÚJO, 2013). 

Portanto, a partir dos dados obtidos nas secretarias municipais de Caicó, colhidos por 

meio impresso e eletrônico, foram calculados os índices, convertidos pela fórmula apresentada, 

estabelecendo-se o intervalo de 0 a 1 para determinar quando o índice se apresenta bastante 

insatisfatório, insatisfatório, mediano, satisfatório e muito satisfatório (Quadro 11). 

 

Quadro 11 - Classificação dos índices e níveis de vulnerabilidade de infraestrutura Urbana 

Índice (0-1) 
Nível de vulnerabilidade de infraestrutura 

urbana 
Coloração 

1,0000-0,8001 Muito satisfatório   

0,8000-0,6001 Satisfatório  

0,6000-0,4001 Mediano  

0,4000-0,2001 Insatisfatório   

0,2000-0,0000 Bastante insatisfatório   

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

A identificação dos índices e a sua categorização em níveis, possibilitou a geração do 

mapa da vulnerabilidade da infraestrutura urbana da cidade de Caicó, por bairros (Apêndice 2). 
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Expansão Urbana e Vulnerabilidade Socioeconômica: a cidade média como 

referência 

 

Urban Expansion and Socioeconomic Vulnerability: the average city as a 

reference 

 

RESUMO 

 

Este artigo problematiza a relação entre expansão urbana e vulnerabilidade socioeconômica, tendo como referência 

a Cidade de Caicó (Brasil) e como recorte temporal a década de 1980 aos dias atuais. Nessa investida, analisou-se 

a expansão urbana de Caicó, por fases de ocorrência, considerando as variáveis população, economia e 

espacialização citadina e calculou-se os índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica da cidade, por zonas 

geográficas e bairros, a partir dos quais foi produzida cartografia relativa a essa temática. Metodologicamente, 

recorreu-se a pesquisa bibliográfica e documental. Assim, a cartografia da vulnerabilidade socioeconômica de 

Caicó, por zonas geográficas e bairros, revela que os índices e níveis relativos a este fenômeno não apresentam 

grandes variações, situando-se entre médio e muito baixo; todavia é na Zona Oeste é a que apresenta maior 

vulnerabilidade econômica, sendo o Bairro João Paulo II o que detém o mais elevado índice na cidade. Outrossim, 

também se constata que, embora o IVSB médio tenha sido registrado em bairros de formação antiga, sua ocorrência 

se mostra mais contundente entre os bairros de formação recente. Nesse sentido, é possível inferir que, no caso da 

Cidade de Caicó, a vulnerabilidade socioeconômica está associada ao processo de expansão urbana, visto que este 

fenômeno se torna mais presente em bairros de formação recente, em geral situados na periferia das cidades, onde 

se concentram populações de menor poder aquisitivo e as políticas públicas são mais negligenciadas.  

 

 

Palavras-chave: Cidade. Expansão Urbana. Vulnerabilidade Socioeconômica. 

  

ABSTRACT 

 

This article problematizes relation between urban expansion and socioeconomic vulnerability, with reference in 

Caicó city (Brazil) and from 1980s to current days as temporal cut. Urban expansion of Caicó was analyzed by 

occurrence phases, taking into consideration population, economy and city specialty variables, calculating 

socioeconomic vulnerability indexes and levels by geographic zones and neighborhoods of that city, from which 

a cartography related to this thematic was produced. Methodologically, a document e bibliographic research was 

conducted. Thus, cartography of socioeconomic vulnerability in Caicó, by geographic zones and neighborhoods, 

reveals that indexes and levels related to this phenomenon do not present great variations, situating between 

medium and very low; however, West Zone presents highest socioeconomic vulnerability, being João Paulo II 

neighborhood one that holds city's highest index. Furthermore, It was found that although average IVSB has been 

registered on ancient formation neighborhoods, its occurrence is stronger in recent formation neighborhoods. In 

this sense, It is possible to infer that socioeconomic vulnerability in Caicó city is associated to urban expansion 

process, once this phenomenon becomes more present in  recent formation neighborhoods, generally situated in 

peripheries of cities, where lower purchasing power populations are located, and public politics are more neglected. 

 

Keywords: City. Urban Expansion. Socioeconomic Vulnerability. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir da segunda metade do século XX, o Brasil passou a vivenciar um acelerado 

processo de expansão urbana, impulsionado principalmente pela industrialização e pela 

urbanização. Nesse contexto, não apenas aumentou o número de cidades, como também estas 

passaram a concentrar um maior contingente populacional.  

A expansão urbana está diretamente associada às dinâmicas socioeconômica e política 

que ocorrem na cidade. Nessa perspectiva, afigura-se como um processo que assume  

Importância nos estudos e nas iniciativas de pesquisadores, planejadores e gestores, tendo 

em vista que no âmbito do capitalismo, a cidade, enquanto uma construção social e histórica 

(CARLOS, 2007), revela-se perpassada por desigualdades socioespaciais. Sendo assim, por 

vezes, o viver na cidade torna a população, sobretudo mais pobre, vulnerável tanto do ponto de 

vista socioeconômico quanto ambiental. 

Considerando o exposto, realizou-se uma investigação que problematiza a relação entre 

expansão urbana e vulnerabilidade socioeconômica4. Parte-se da premissa de que, no decurso 

do processo de expansão urbana, os bairros de ocupação recente, por se localizarem grosso 

modo na periferia da cidade, apresentam índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica 

mais elevados, enquanto nos bairros de ocupação antiga esses indicadores são mais baixos, 

devido a influência das políticas públicas de infraestrutura urbana que negligenciam as áreas 

periféricas.  

A pesquisa definiu como base empírica a Cidade de Caicó, localizada no Estado do Rio 

Grande do Norte (Brasil), e como recorte temporal os anos de 1980 aos dias atuais. A opção 

por essa base empírica fundamenta-se no papel que Caicó assume no sistema urbano do Rio 

Grande do Norte5, reconhecida como centro regional do Seridó. A centralidade urbano-regional 

de Caicó foi ratificada no estudo Regiões de Influência das Cidades - REGIC6 (IBGE, 2010), 

no qual a cidade é classificada como um Centro sub-regional, de nível A, com raio de influência 

que inclusive extrapola a Região do Seridó potiguar, abrangendo 11 cidades do Rio Grande do 

                                                        
4 A pesquisa não contemplou a vulnerabilidade socioambiental, conforme Maior (2014), devido a falta de dados sobre os temas 

da dimensão ambiental relativos a Cidade de Caicó.  
5 O Município de Caicó localiza-se na Microrregião Geográfica do Seridó Ocidental, na Mesorregião Central Potiguar. Em 

2010, contava com uma população de 62.709 habitantes, sendo 5.240 moradores rurais e 57.461 residentes urbanos; a taxa de 

urbanização do município correspondeu a 91,63% (IBGE, 2010). Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 

IDHM, Caicó destaca-se dentre os municípios do interior do Nordeste, por ter apresentado um índice de 0,710 em 2010. 
6 De acordo com o REGIC (IBGE, 2007), o centro sub-regional é definido como aquele que apresenta atividades de gestão 

menos complexas, tem área de atuação mais reduzida que o centro regional e seus relacionamentos com centros externos à sua 

própria rede ocorrem, em geral, apenas com as três metrópoles nacionais (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte). Levando 

em conta as medianas do quantitativo populacional, a classificação de centro sub-regional pode ser dividida em duas categorias: 

centro sub-regional A, posição atribuída a Caicó, e centro sub-regional B.  
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Norte (Cruzeta, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Ouro Branco, São Fernando, 

São João do Sabugi, São José do Seridó, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas e 

Parelhas) e uma cidade do Estado da Paraíba (São Bento). O recorte temporal se justifica por 

ser esse o período em que a cidade passou a vivenciar o cenário pós-crise da cotonicultura, um 

dos pilares básicos da dinâmica econômica local e regional (Seridó).  

Na perspectiva de investigar em que medida existe relação entre o processo de expansão 

urbana e o fenômeno da vulnerabilidade socioeconômica, delineou-se um itinerário de pesquisa 

norteado pelos seguintes questionamentos: Quais os aspectos que marcaram o processo de 

expansão urbana de Caicó, segundo suas fases de ocorrência? Considerando a cartografia atual 

da cidade, como se configura a organização de bairros, em termos de ocupação antiga e de 

expansão urbana recente? Quais os níveis de vulnerabilidade socioeconômica da Cidade de 

Caicó, por zonas geográficas e bairros? Como se apresentam esses níveis em termos de bairros 

de ocupação antiga e bairros de formação recente? 

Considerando esses questionamentos, definiu-se como objetivo geral: compreender a 

relação entre expansão urbana e vulnerabilidade socioeconômica na Cidade de Caicó, 

considerando os anos de 1980 como divisor no seu processo de configuração espacial, e como 

objetivos específicos: analisar os aspectos que marcaram o processo de expansão urbana de 

Caicó e delimitaram suas fases de ocorrência; examinar aspectos do processo de configuração 

do espaço citadino em termos espaço-temporais, considerando os anos de 1980 como marco 

divisório; calcular os índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica de Caicó; e produzir 

a cartografia da vulnerabilidade socioeconômica de Caicó. 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa corresponderam a pesquisa 

bibliográfica e documental. No que se refere a temática sobre o urbano, a pesquisa bibliográfica 

pautou-se em livros e artigos que tratam do tema, destacando-se Brandão (1992), Carlos (2007) 

e Clementino (2009) e, na perspectiva de contemplar a base empírica, também se efetivou por 

meio de obras da historiografia regional/local, de autores como: Araújo (2008), Clementino 

(1987), Dantas (2001), Morais (1999) e Farias (2011). Ainda no âmbito desse tema, a pesquisa 

documental correspondeu ao uso de representações cartográficos da cidade (espacialização da 

cidade por bairros), que retratavam diferentes períodos, obtidas nas seguintes fontes: Morais 

(1999), Agência dos Correios (2014); Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

- CAERN (2015); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010). 

Quanto a temática vulnerabilidade socioeconômica, evidenciada em alguns estudos como 

uma dimensão da vulnerabilidade socioambiental, buscou-se as leituras de Abramovay (2002), 
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Almeida (2010), Alves (2010a; 2010b), Alves (2006), Deschamps (2004), Hogan e Marandola 

(2006), Maior (2014) e Priem; Shaffer (2001). 

Dentre esses trabalhos, ressalta-se Vulnerabilidade Socioambiental e Expansão Urbana: 

uma proposta metodológica para análise da Cidade de João Pessoa, de Mônica Maria Souto 

Maior (2014), no qual é apresentada uma metodologia para definição do Índice Geral de 

Vulnerabilidade Socioambiental por Bairro – IGVSB para a referida cidade. De acordo com a 

proposição de Maior (2014), a vulnerabilidade socioambiental apresenta duas dimensões: 

socioeconômica e ambiental. A vulnerabilidade socioeconômica abrange os temas condições 

domiciliares, infraestrutura urbana, condições dos chefes de família, composição familiar e 

dependência, situação educacional da família, renda, situação do trabalho. A vulnerabilidade 

ambiental abrange o tema comunidades em risco. 

Considerando a base empírica deste estudo – Cidade de Caicó, a aplicação dessa 

metodologia apresentou como obstáculo a ausência de dados acerca da vulnerabilidade 

ambiental. Em decorrência, a análise foi realizada tendo por referência a vulnerabilidade 

socioeconômica (IVSB), conforme Maior (2014). Para a geração do IVSB, conforme Maior 

(2014), fez-se necessária a compilação de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010). 

Neste ínterim, se impôs um outro obstáculo, visto que os dados estatísticos relativos ao 

Município de Caicó foram publicados pelo IBGE por setor censitário. Desta forma, procedeu-

se ao cotejamento de informações e a sobreposição entre as representações cartográficas da 

Cidade de Caicó, anteriormente referidas, e o mapa da cidade por setores censitários produzido 

pelo IBGE.  

A sobreposição entre as representações cartográficas da Cidade de Caicó 7  permitiu 

identificar a correspondência entre os bairros e os respectivos setores censitários8.  

Considerando a definição prévia da relação entre indicadores e vulnerabilidade - positiva 

quando favorece o seu crescimento e negativa quando contribui para sua diminuição – recorreu-

se às seguintes fórmulas para calcular o IVSB da Cidade de Caicó, tendo por base inicialmente 

os setores censitários: 

Indicador com relação negativa: I = (M-x)/(M-m).  

Indicador com relação positiva: I = (x-m)/(M-m). 

Onde: 

                                                        
7 O espaço citadino de Caicó não se encontra oficialmente delimitado em bairros (exceto o Bairro Paraíba, localizado na Zona 

Sul), embora existam os decretos de criação nos quais constam a identificação dos mesmos. Não obstante, para fins de 

realização desse estudo, considerou-se a existência de 29 bairros, distribuídos pelas zonas centro, leste, oeste, norte e sul. 
8 De acordo com o IBGE (2010), Caicó possui 80 setores censitários, dos quais 12 estão totalmente inseridos na zona rural. São 

eles: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67 e 76.  Portanto, não foram considerados neste estudo. 
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I = índice calculado para cada setor censitário da cidade; 

x = valor para cada variável em cada setor censitário; 

m = valor mínimo identificado para todos os setores censitários; 

M = valor máximo identificado para todos os setores censitários.  

Após a aplicação dessas fórmulas, considerando os indicadores por setor censitário de 

Caicó, procedeu-se aos seguintes cálculos, considerando as situações descritas a seguir:  

  Nos casos em que a delimitação do setor censitário coincidiu com a do bairro, o 

indicador logo foi assumido como sendo do bairro; 

  Nos casos em que um único bairro apareceu subdividido em dois ou mais setores 

censitários, foi realizada a média aritmética dos indicadores obtidos pelos referidos setores, de 

modo a se estabelecer um indicador para o bairro; 

  Nos casos em que um setor censitário abrangeu mais de um bairro, o indicador gerado 

para este setor deve ser considerado para o bairro onde o mesmo se apresenta com maior 

extensão; essa configuração territorial – bairro/setor censitário – foi assumida na cartografia do 

citado bairro. 

Feitos esses procedimentos, chegou-se à geração do IVSB da Cidade de Caicó. Como os 

indicadores apresentam diferentes unidades de medida, estes foram transformados em índices, 

que assumem uma escala de zero (0) a um (1). A partir dos dados obtidos realizou-se a 

classificação dos índices em níveis de vulnerabilidade socioeconômica (Quadro 1), conforme 

metodologia indicada por Maior (2014). 

 

Quadro 1 - Classificação dos Índices e Níveis de Vulnerabilidade Socioeconômica 

Índice (0-1) Nível de vulnerabilidde socioeconômica Coloração 

1,0000-0,8001 Muito alto  

0,8000-0,6001 Alto  

0,6000-0,4001 Médio  

0,4000-0,2001 Baixo  

0,2000-0,0000 Muito baixo  

Fonte: Maior (2014) 

 

Delineado o percurso da investigação, se justifica a delimitação temática pela importância 

que os estudos urbanos assumem em um contexto no qual a cidade passou a ser o principal 

lócus de concentração da população. Ademais, no Brasil, parcela significativa da população 

que reside na cidade, especialmente a mais pobre, vive (ou sobrevive) em condições de 

vulnerabilidade socioeconômica, o que está, em parte, associado a forma como os espaços que 

ocupam são (des)tratados pelos poderes públicos. Outrossim, a partir da pesquisa bibliográfica, 

tornou-se reconhecível que os estudos acerca da vulnerabilidade, seja socioeconômica, 
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ambiental ou socioambiental, priorizaram grandes cidades e/ou capitais de estado. Essa 

constatação despertou o interesse em pesquisar sobre o fenômeno da vulnerabilidade 

socioeconômica associado a expansão urbana, considerando outra escala de cidade. 

Ressalta-se que estudos com essa abordagem contribuem com as análises teórico-

metodológicas sobre a temática e podem servir de subsídios ao planejamento, a gestão urbana 

e a ação da população no sentido de reivindicar iniciativas que visem reduzir ou superar a 

condição de vulnerabilidade existente.  

 

DESENVOLVIMENTO 

DINÂMICA CITADINA: FASES DA EXPANSÃO URBANA 

 

No âmbito das reflexões acerca da cidade, têm-se diferentes perspectivas de abordagens, 

das quais se destaca aquela que a considera como uma construção humana, portanto uma 

produção histórica e social, 

 
[...] e nesta dimensão aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo do 

processo histórico de uma série de gerações. Expressão e significação da vida humana, 

obra e produto, processo histórico cumulativo, a cidade contém e revela ações 

passadas, ao mesmo tempo em que o futuro, que se constrói nas tramas do presente – 

o que nos coloca diante da impossibilidade de pensar a cidade separada da sociedade 

e do momento histórico analisado (CARLOS, 2007, p. 11). 

 

Apresentando-se como um espaço marcado pela mutabilidade, a cidade torna-se 

condicionante e reflexo dos processos sociais que nela ocorrem ou sobre ela repercutem, 

refletindo-os em sua espacialização, ou seja, em sua organização espacial. No âmbito desses 

processos ressalta-se a expansão urbana. 

Segundo Clementino (2009), o processo de expansão urbana pode ser ocasionado por dois 

fenômenos distintos: transbordamento urbano e adensamento populacional. O primeiro se 

refere à periferização de um centro principal sobre municípios vizinhos, devido, dentre outros 

motivos, às especificidades da legislação, por novas relações do mercado imobiliário e menor 

crescimento populacional da cidade polo. O segundo resulta, em grande parte, dos processos de 

migração e crescimento demográfico, acarretando o aumento da mancha urbana (área). 

A análise empreendida em relação a Cidade de Caicó abordou a expansão urbana na 

perspectiva do adensamento populacional, com base nas variáveis população, economia e 

espacialização citadina (leia-se configuração dos bairros). Nesse sentido, não obstante o recorte 
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temporal da pesquisa (a partir dos anos de 1980) considerou-se a ocorrência de três fases de 

expansão urbana em Caicó.  

A primeira fase da expansão urbana compreende desde a origem9 de Caicó, no século 

XVIII até a década de 1930. No contexto em que surgiu a povoação que deu origem a cidade, 

o espaço era ocupado pela pecuária, primeira atividade a se desenvolver na Região do Seridó. 

Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o processo de expansão 

urbana de Caicó foi marcadamente lento, embora já possuísse alguns serviços de interesse da 

coletividade, tais como Agência Postal, Escola Primária, Comarca, Mercado Público 

Municipal, Prefeitura Municipal e Cartório Judiciário (MORAIS, 1999). Nesse período, a 

cidade era apenas um pequeno núcleo urbano que tinha na Igreja de Sant’Anna, o seu ponto 

central e no binômio gado-algodão a base da economia do município.  

A segunda fase de expansão urbana compreende a década de 1940 a década de 1970, 

período marcado pelo auge e também pela crise da cotonicultura. Do ponto de vista econômico, 

a cotonicultura, entre o final do século XIX e os primeiros anos da década de 1970, se instituiu 

como uma produção comercial voltada para a exportação, cumprindo uma trajetória ascendente, 

que a elevou a condição de uma das mais importantes economias do Rio Grande do Norte. 

Nesse contexto, o Seridó tornou-se referência da produção algodoeira (especialmente do 

algodão mocó) no mercado nacional e internacional, entre a década de 1940 e os primeiros anos 

da década de 1970.  

Na condição de centro regional, Caicó foi diretamente afetada pela dinâmica econômica 

produzida pelo binômio algodão-pecuária, refletindo-se no crescimento da população, 

especialmente a urbana (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – População Total, Urbana e Rural de Caicó – 1940 – 1970. 

 

Censo 

População 

Total Urbana Rural 

1940 25.233 4.636 20.597 

1950 24.214 7.755 16.459 

1960 27.447 16.233 11.214 

1970 36.521 24.538 11.983 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE (1940, 1950, 1960 e 1970). 

Os dados do Censo de 1940 revelam a predominância da população rural sobre a urbana 

no Município de Caicó, o que se justificava pelo fato de que a principal atividade econômica 

da época era a produção de algodão e a pecuária. Não obstante a hegemonia da população rural, 

                                                        
9 A cidade tem sua origem vinculado a povoação, que foi instalada oficialmente em 07 de julho de 1735, e cuja 

elevação à condição de município-vila, sob o nome de Vila Nova do Príncipe, ocorreu em 31 de julho de 1788. 
Somente em 1868 passou a ser Cidade do Príncipe, denominação que mudou para Seridó em 1890; nesse mesmo ano voltou a 

chamar-se Caicó (DANTAS, 2001, p. 100) 
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os resultados do Censo de 1950 já apontaram para a tendência de crescimento da população 

urbana, que registrou a expressiva taxa de 67,27%. Essa propensão manteve-se entre 1950 e 

1960, quando a taxa de crescimento da população urbana atingiu 109%, o maior já registrado 

na história do município, e houve uma redução de 46,77% de moradores rurais. Nesse censo a 

população urbana passou a ser predominante. 

Esse padrão de comportamento populacional está associado ao ciclo promissor do 

algodão, que se instituiu entre as décadas de 1940 a 1960, que trouxe muitos benefícios para 

Caicó, possibilitando o surgimento e a melhoria de vários serviços e equipamentos urbanos 

como instituições de ensino, emissora de rádio, cemitério, cinema, hotéis, abrigo, lojas 

comerciais (ARAÚJO, 2008). Nesse período, a cidade ampliou os serviços de saúde, educação, 

comunicação, como expressa Morais (1999, p. 92):  

 

Na área da saúde com a Maternidade de Caicó (1947), o posto de Puericultura e o 

hospital do Seridó, na área da educação contavam com 10 escolas primárias, além da 

Escola Normal Regional de Caicó (1954) e os ginásios: Diocesano Seridoense e Santa 

Terezinha, e tinha duas bibliotecas - Olegário Vale e Prof. Pedro Gurgel, na área de 

serviços destacava-se a atuação do Rotary Club e da Loja Maçônica Trabalho e 

Fraternidade, fundada em 1948 e 1959. 

 

Na década de 1950, a cidade passou a contar com três indústrias de beneficiamento do 

algodão: Diniz & Dantas S.A., Exportadora Dinarte Mariz S.A. e Algodoeira Seridó Comércio 

e Indústria S.A. (MORAIS, 1999), e ampliou ainda mais a infraestrutura, mediante a instalação 

de clubes, instituições públicas, bancos, casas comerciais, indústrias, telefonia, cinema, 

frigoríficos, açougues, bem como a pavimentação de ruas, fornecimento de energia e água, entre 

outras. Dentre essas benfeitorias, destacam-se a construção do Hospital do Seridó e a instalação 

do Batalhão Rodoviário de Engenharia. Para Araújo (2008, p. 23-24), 

 
Esses tempos de auge, marcados pelo desenvolvimento acelerado da atividade 

algodoeira, foram sentidos de maneira mais intensa na cidade, durante as décadas de 

1950 e de 1960, quando se deu a instalação, sobretudo através de iniciativas públicas, 

de novos serviços, elementos e equipamentos urbanos na malha citadina caicoense.  

 

Sob a ótica do sítio urbano, em 1950, Caicó era uma pequenina cidade, cujo território 

sequer ocupava totalmente o terreno delimitado pelos rios Seridó e Barra Nova. 

No que se refere ao sítio urbano, o aumento da população e os investimentos estruturais 

ocorridos na década de 1960, aceleraram a expansão de Caicó, de modo que seus limites 

ultrapassaram os dois rios que a cercava, o Rio Seridó e o Rio Barra Nova. Segundo Morais 

(1999), esse processo de crescimento ocasionou alterações na cartografia citadina, com a 

inserção dos bairros Barra Nova, Boa Passagem, Penedo, Nova Descoberta, Acampamento, 
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João XXIII e a expansão do Bairro Paraíba. Entretanto, esse crescimento urbano sem o devido 

planejamento contribuiu para um processo de ocupação desordenada do solo. Ressalta-se, 

ainda, que as carências estruturais e de possibilidade de trabalho legalizado eram 

vulnerabilidades dessa época dourada. 

Todavia, já em meados da década de 1970, a cotonicultura começou a declinar em 

decorrência da conjugação de fatores econômicos, políticos e naturais 10 . Nesse período, 

começou a desestabilização da produção algodoeira no Seridó, o que provocou consideráveis 

impactos negativos na economia da região. 

 

O setor passava de estados de súbita e desenfreada euforia para o desalento e 

pânico, evidenciando a vulnerabilidade de uma estrutura que depende de 

fatores externos para colocar adequadamente sua produção no mercado 

(CLEMENTINO, 1987, p. 208).  

 

Consolidado o quadro de crise econômica no final da década de 1970, suas repercussões 

geraram tiveram impactos na zona rural, dentre os quais ressalta-se a migração rural-urbana 

pela falta de trabalho no campo, e nas cidades, que passaram a receber os migrantes, o que 

gerou forte pressão sobre o mercado de trabalho, os serviços públicos, entre outros (MORAIS, 

1999). Além da migração rural-urbana, na condição de centro regional, Caicó tornou-se ponto 

de convergência também do deslocamento urbano-urbano, haja vista os fluxos de pessoas das 

pequenas cidades do seu entorno, até então com alto nível de dependência da economia 

algodoeira. 

Apesar da crise econômica, na década de 1970, Caicó foi alvo de investimentos e 

iniciativas que estavam associadas as políticas públicas urbanas em voga, a tentativa de 

mitigação dos problemas socioeconômicos decorrentes da crise da cotonicultura e as novas 

demandas provenientes do processo de crescimento e desenvolvimento socioespacial que a 

cidade vinha passando nas décadas anteriores.  

Nesse contexto, a Cidade de Caicó teve acrescido ao seu arranjo espacial três novas 

manchas urbanas: o Conjunto Habitacional Castello Branco e os bairros Paulo VI e Walfredo 

Gurgel, os quais se caracterizaram por uma ocupação realizada por pessoas de baixa renda 

(MORAIS, 1999). Ademais, em termos de infraestrutura urbana, destacam-se a instalação da 

Loja Maçônica Regeneração do Seridó, da Associação Comercial de Caicó, do Núcleo 

Avançado de Caicó – NAC/UFRN, da 7ª Companhia de Infantaria Motorizada, do Centro de 

                                                        
10 Esses fatores já foram amplamente estudados por diversos autores, dentre os quais, destacam-se ARAÚJO (2008), DANTAS 

(2001), MORAIS (1999; 2004), FARIAS (2011). 
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Serviços Urbanos – CSU, da Estação Rodoviária Manoel de Neném, do Centro Regional de 

Agricultura e das agências bancárias (Caixa Econômica Federal, Banco Brasileiro de Descontos 

S/A – BRADESCO e Banco do Nordeste do Brasil – BNB (MORAIS, 1999, p. 15). 

Desse modo no ano de 1980, como reflexo do processo de crescimento urbano 

antecedente, a cartografia de Caicó revelava que o processo de expansão urbana havia 

repercutido em todas as zonas geográficas da cidade. O arranjo espacial citadino, no referido 

ano, correspondia a 11 bairros (incluindo o Centro), registrando tendências de maior 

crescimento na zona oeste, onde se concentrava a população mais pobre.  

Sendo este o limiar para a terceira fase da expansão urbana de Caicó, que compreende a 

década de 1980 aos dias atuais - cenário pós-crise da cotonicultura, define-se como 

característica marcante o que se chamou de reestruturação produtiva. Nessa fase, a economia 

do Município de Caicó, antes centrada no binômio algodão-gado, passou a se basear no setor 

terciário. De acordo com Farias (2011, p. 96), “surge um evento novo ligado ao setor terciário, 

estamos nos referindo às repartições públicas e privadas e lojas comerciais que deflagraram na 

Cidade de Caicó um novo período técnico”.  

Nesse contexto, também o setor industrial passou por mudanças, visto que ocorreu o 

fechamento das usinas de beneficiamento do algodão, mas surgiram estabelecimentos ligados 

a outros segmentos produtivos como tecelagem, chapelaria, panificadora e carpintaria.  

Quanto a dinâmica populacional, os dados revelam a manutenção da tendência de 

crescimento da população, especialmente da urbana, embora em ritmo de desaceleração (Tabela 

2). 

Tabela 2 – População Total, Urbana e Rural de Caicó – 1980 – 2010. 

 

Censo 

População 

Total Urbana Rural 

1980 40.028 30.793 9.235 

1991 50.658 42.801 7.857 

2000 57.002 50.624 6.378 

2010 62.709 57.461 5.248 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE (1980, 1991, 2000 e 2010). 

 

Nesse cenário de crescimento populacional, verificou-se uma expressiva ampliação e 

diversificação do comércio e dos serviços. De acordo com Farias (2010), no segmento 

comercial, destacam-se os empreendimentos de revenda de automóveis, gêneros alimentícios, 

vestuário, ótica, entre outros. No setor de serviços sobressaem aqueles vinculados a saúde e 

educação, tanto públicos quanto privados.  

No setor educacional, Farias (2010) coloca que a demanda pelo serviço ocorre desde o 

nível de creche ao universitário.  Na cidade há seis instituições de ensino superior, das quais 
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quatro são públicas (Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA e 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN) e duas são particulares (Faculdade de 

Teologia Cardeal Eugênio Sales – FCS e Faculdade Católica Santa Teresinha – FST).  

O crescimento do setor de serviços, no período em análise, teve como fator fundamental 

as políticas públicas, que visavam mitigar as consequências da crise econômica, por meio da 

instalação de instituições prestadoras de serviços e de equipamentos urbanos. De acordo com 

Faria (2010, p. 108) entre as instituições e equipamentos instalados estão: Estádio Marizão 

(1983), Associação Atlética Banco do Brasil – AABB (1983), Hospital Regional do SESP 

(1990), Centro de Atenção Integral a Criança - CAIC (1994), Ponte José Josias Fernandes 

(1999), Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN (1979), Presidio 

Desembargador Francisco Pereira da Nobrega (1998). 

Essas iniciativas serviram para ratificar a centralidade urbano-regional de Caicó, manter 

as condições de atratividade populacional e, por conseguinte, o processo de expansão urbana. 

A centralidade urbano-regional que Caicó apresenta é ratificada por Farias (2011, p. 72-

73), que assim se manifesta: 

 

Todos os dias, a cidade é receptora e fornecedora de produtos de toda ordem. 

Supermercados, lojas de elétrico eletrônicos e eletrodomésticos, armazéns e lojas de 

produtos da construção civil, indústrias têxteis geram um impressionante movimento, 

no que diz respeito a circulação e consumo das mais diversas mercadorias. No setor 

de prestação de serviços, os bancos (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e 

Bradesco), como, também, postos de serviços dessas instituições financeiras, 

hospitais, escolas de ensino médio, universidades, faculdades, sedes dos serviços 

públicos mais importantes e uma Central do Cidadão perfazem a dinâmica desse setor 

que movimenta a cidade e a ela ratifica o cunho de área core ou centro regional. 

 

Nessa tessitura, população e economia aparecem como elementos de uma trama que se 

revela na espacialização da cidade, mediante a ampliação dos bairros existentes e o surgimento 

de novos, configurando-se variáveis do processo de expansão urbana, que se evidencia em todas 

as zonas geográficas da cidade.  Entre 1980 e 2016, a cidade passou de 11 para 29 bairros  

Considerando a expansão urbana de Caicó se efetivou por meio do adensamento 

populacional, é possível concluir que as zonas Oeste e Norte foram as que registraram maior 

impacto desse processo, sobretudo quando se considera a variável espacialização. Nesse 

sentido, sistematizou-se informações sobre os bairros de formação antiga, ou seja, aqueles que 

se constituíram até o ano de 1980, e os bairros de formação recente, os quais surgiram após o 

citado ano (Quadro 2). 
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Quadro 02 – Cidade de Caicó, por zonas e bairros – 1980/2016. 

Zonas  

Geográficas 

Bairros 

Formação Antiga (até 1980) Formação Recente (após 1980) 

Centro Centro 

Acampamento 

- 

 

 

Sul 

Nova Descoberta 

Castelo Branco 

Paraíba 

Soledade 

Canutos e Filhos 

Bento XVI 

Santa Costa 

Mainard 

Itans* 

 

 

 

Norte 

 

 

 

Boa Passagem 

Vila do Príncipe,  

Recreio 

Samanaú,  

Salviano Santos 

Alto da Boa Vista 

Senador Dinarte Mariz  

 Nova Caicó 

 

Oeste 

Walfredo Gurgel 

Paulo VI  

João XXIII  

Barra Nova 

Frei Damião 

João Paulo II 

Adjunto Dias  

Distrito Industrial 

Leste Penedo Vila Altiva 

  Fonte: Elaboração dos autores. 

    *em 1980 não era considerado parte da zona urbana. 

 

A análise acerca da expansão urbana de Caicó permite concluir acerca da ocorrência de 

um processo, que se revela por meio da dinâmica da população, da economia e da espacialização 

citadina. Nesse sentido, considerando a problematização do trabalho, buscar-se-á analisar a 

relação entre expansão urbana e vulnerabilidade socioeconômica. 

 

A CIDADE E A CARTOGRAFIA DA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA 

 

No âmbito das discussões sobre expansão urbana, os estudos que contemplam as 

condições de vida vêm adquirindo importância, tendo em vista que, no capitalismo, a cidade, 

enquanto uma construção social e histórica (CARLOS, 2007), revela-se perpassada por 

desigualdades que se refletem no espaço. Sendo assim, o viver na cidade, por vezes, torna a 

população, sobretudo a mais pobre, vulnerável tanto do ponto de vista socioeconômico quanto 

ambiental, requisitando dos entes governamentais a adoção de ações que visem superar ou 

mitigar esse quadro. 

Segundo Brandão (1992), à medida que se intensifica a ocupação urbana agravam-se os 

problemas socioambientais, evidenciando as fragilidades da infraestrutura citadina e ampliando 

os níveis de vulnerabilidade.  

Dessa forma, a preocupação com os problemas decorrentes da expansão urbana, bem 

como em relação às condições de vida da população residente em áreas periféricas deterioradas, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_Branco_%28Caic%C3%B3%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_do_Pr%C3%ADncipe_%28bairro_de_Caic%C3%B3%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recreio_%28bairro_de_Caic%C3%B3%29
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geralmente marcadas pela precarização de infraestrutura em termos de coleta de lixo, 

abastecimento de água, drenagem, pavimentação de ruas e esgotamento sanitário, está na pauta 

de estudiosos, planejadores e gestores. Acrescente-se, ainda, a precarização ou ausência de 

equipamentos de saúde, educação, segurança pública, lazer e transportes, dentre outros, que 

fragilizam e comprometem as condições de vida das pessoas nas cidades. 

Os estudos sobre essa temática têm contemplado aspectos sociais, econômicos e 

ambientais. Nessa tessitura, adquire proeminência as abordagens sobre vulnerabilidade 

socioambiental que, segundo Alves (2006, p. 6), se define como “a coexistência, 

cumulatividade ou sobreposição espacial de situações de pobreza/privação social e de situações 

de exposição a risco e/ou degradação ambiental”. Dentre os autores que discutem a 

vulnerabilidade socioambiental destacam-se Deschamps (2004), Hogan; Marandola (2006), 

Almeida (2010), Alves (2010a; 2010b) e Maior (2014). 

De acordo com a abordagem de Maior (2014) acerca da vulnerabilidade socioambiental, 

esta apresenta duas dimensões: socioeconômica e ambiental. A vulnerabilidade 

socioeconômica abrange os temas condições domiciliares, infraestrutura urbana, condições dos 

chefes de família, composição familiar e dependência, situação educacional da família, renda, 

situação do trabalho. A vulnerabilidade ambiental abrange o tema comunidades em risco. 

Nesse estudo, o enfoque recaiu sobre a vulnerabilidade socioeconômica tendo sido 

considerados 07 temas, que compreendem 13 grupos de indicadores e 29 indicadores (MAIOR, 

2014). A definição dos índices e o estabelecimento de sua classificação em níveis, tornou 

possível a geração do Mapa da Vulnerabilidade Socioeconômica da Cidade de Caicó, por 

bairros (Figura 1). 
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Figura 1 – Níveis de Vulnerabilidade Socioeconômica da Cidade de Caicó, por Bairros – 2016 

 

 
Fonte: Agência dos Correios (2014); CAERN (2015); IBGE (2010). 

 

De acordo com os dados obtidos, o IVSB de Caicó oscila entre os níveis muito baixo e 

médio, sendo predominante o nível baixo. Dos 29 bairros existentes na cidade em 2016, 11 

foram classificados com nível médio, 15 com nível baixo e três com nível muito baixo de 

vulnerabilidade socioeconômica. Quanto ao IVSB, dos 11 bairros de formação antiga, sete 

apresentaram nível baixo e 04 nível médio, e dos 18 bairros de formação recente, três 

registraram nível muito baixo, oito nível baixo e sete nível médio. A variação do IVSB entre os 

bairros da cidade oscila de 0,164, índice considerado baixo, que foi registrado nos bairros 

Salviano Santos, Nova Caicó e Senador Dinarte Mariz, localizados na Zona Norte, e 0,569, 

índice considerado médio, que foi notificado no Bairro João Paulo II, na Zona Oeste. 

Essas inferências tornam-se mais evidentes a partir da análise do IVSB, por zona e 

período de formação dos bairros da Cidade de Caicó. 

 A Zona Central de Caicó compreende o Centro e o Bairro Acampamento; ambos são de 

formação antiga. O Centro corresponde à área onde se originou a cidade, se caracterizando pela 

conformação do complexo histórico-cultural formado pelos Largos da Igreja do Rosário, Praça 

Senador Dinarte Mariz e Largo da Catedral de Sant’Ana. (MORAIS, 1999). Nele também se 

encontra o eixo de cruzamento das avenidas Coronel Martiniano e Renato Dantas, que corta a 

cidade no sentido leste/oeste, com a Avenida Seridó, que a atravessa no sentido norte-sul, 

configurando-se o núcleo central da cidade, onde localiza-se o centro comercial (óticas, lojas, 
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supermercados, farmácias, bancos, hotéis, restaurantes, barracos, bares, o Mercado Público, 

duas feiras livres, Açougue Público). Também abriga sede de instituições prestadoras de 

serviços como a Mesa de Rendas Estaduais, a Delegacia Regional do Trabalho, escritórios de 

advocacia, clínicas médico-odontológicas, escritórios de contabilidade, Escola Multicampi de 

Ciências Médicas/UFRN, Rodoviária Manuel de Neném, Prefeitura e Secretarias Municipais, 

Biblioteca Pública, Fórum Municipal, Câmara de Vereadores, Museu do Seridó, entre outros. 

O Bairro do Acampamento corresponde a uma área predominantemente residencial, com 

específica localização geográfica entre a zona central e os rios Seridó e Barra Nova, o que limita 

sua expansão. 

Com relação ao IVSB, os dois bairros que conformam a Zona Central apresentam nível 

baixo. Entretanto, dentre os 29 indicadores analisados, dois apresentam alta vulnerabilidade: 

Famílias chefiadas pessoas idosas e Famílias dependentes de pessoas idosas. Essa situação 

ratifica a premissa de que há vulnerabilidade socioeconômica quando os domicílios dependem 

financeiramente de pessoas idosas. Isso porque, em alguns casos, “a aposentadoria tem se 

transformado na única fonte de renda da família”, o que “reflete que os filhos ou netos estão 

recaindo sobre a responsabilidade do primeiro provedor, fazendo-o redistribuir sua 

aposentadoria para outros familiares” (MAIOR, 2014, p. 129).  

Na Zona Sul da cidade, dos nove bairros existentes, três são de formação antiga e detém 

IVSB baixo (Nova Descoberta, Castelo Branco e Paraíba), enquanto seis são de formação 

recente e, dentre estes, cinco apresentam IVSB baixo (Soledade, Itans, Canutos e Filhos, Santa 

Costa e Maynard) e apenas um possui IVSB médio (Bairro Bento XVI). Nessa zona, os bairros 

que merecem ressalva são: o Paraíba, de formação antiga, que apresenta nível alto nos 

indicadores Famílias chefiadas por pessoas idosas e Pessoas idosas; o Soledade, Santa Costa e 

Mainard, de formação recente, que apresenta nivel alto no que diz respeito a Pessoas morando 

em domicílios alugados e Pessoas menores de idade. O pagamento de aluguel é uma condição 

que proporciona 

 

Vulnerabilidade sob dois aspectos: o primeiro porque exige um desprendimento de 

uma boa parte da renda para seu pagamento; e o segundo porque não permite a 

reformulação do espaço de acordo com a necessidade de espaço da família locadora 

(MAIOR, 2014, p. 106).  

 

A dependência financeira de pessoas menores de idade representa uma grande vulnerabilidade 

socioeconômica, visto que os menores que assumem essa responsabilidade perdem 

oportunidades concernentes a sua faixa etária. “A responsabilidade de mantimento familiar leva 
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o jovem a abandonar logo cedo a escola, refletindo na sua ocupação no mercado de trabalho, 

como baixos rendimentos e informalidade no trabalho” (MAIOR, 2014, p. 127). 

Na Zona Oeste da cidade, dos oito bairros que a compõem, quatro são de formação antiga 

e possuem IVSB médio (Walfredo Gurgel, Paulo VI, João XXIII e Barra Nova) e quatro são de 

formação recente, sendo que destes, três apresentam IVSB médio (Frei Damião, João Paulo II 

e Adjuto Dias) e, apenas um notificou IVSB baixo (Distrito Industrial). Ressalta-se ainda que, 

a despeito dos índices calculados para o Frei Damião e o João Paulo II terem apontado para um 

IVSB médio, os referidos bairros da Zona Oeste apresentam nível alto em relação a Domicílios 

particulares permanentes inadequados e a Domicílios particulares permanentes sem banheiros. 

Neste caso, tem-se uma outra feição da vulnerabilidade socioeconômica que se revela mediante 

uma 

 

Situação de inadequação da habitação quando esta faz uso comum de instalações 

hidráulica e sanitária (banheiro, cozinha, tanque etc.) com outras moradias e utilização 

do mesmo ambiente para diversas funções (dormir, cozinhar, fazer refeições, trabalhar 

etc.) (MAIOR, 2014, p. 114).  

 

Ainda em relação ao Bairro João Paulo II, a elevada vulnerabilidade socioeconômica 

também se revela em termos de Famílias chefiadas por pessoas jovens, o que “é considerado 

como fator de agravamento da vulnerabilidade quando jovens, ainda em processo de formação, 

precisam abandonar a escola para prover o sustento familiar” (CORREIA, 2016, p. 34); 

Mulheres não alfabetizadas com baixos rendimentos responsáveis por domicílios, que é 

emblemático da situação de vulnerabilidade, pois aponta desvantagens do gênero feminino 

“sobreposto à situação de analfabetismo e baixos rendimentos, caracterizando, assim, as 

mulheres chefes de família excluídas socioeconomicamente do mercado de trabalho” (MAIOR, 

2014, p. 141); Jovens adultos analfabetos (19 a 30 anos) e Pessoas analfabetas de 05 a 14 anos 

de idade, sendo considerado que o analfabetismo impacta na renda, “uma vez que pessoas nestas 

condições não tem acesso a empregos especializados e, consequentemente, com melhor 

remuneração, estando inseridos de maneira precária no mercado de trabalho” (CORREIA, 

2016, p. 37).   

A Zona Norte de Caicó apresenta diferenças em termos de níveis de vulnerabilidade 

socioeconômica. Dos oito bairros que a formam, somente um é de formação antiga e registra 

IVSB baixo (Boa Passagem); dentre os sete de formação recente, um possui IVSB baixo (Vila 

do Príncipe), três foram classificados com IVSB muito baixo (Salviano Santos, Senador Dinarte 

Mariz e Nova Caicó) e três detém IVSB médio (Recreio, Samanaú e Alto da Boa Vista) de 

vulnerabilidade socioeconômica. Os bairros Recreio, Samanaú e Alto da Boa Vista apresentam 
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níveis altos de vulnerabilidade socioeconômica em termos de Pessoas morando em domicílios 

alugados, o que revela fragilidade visto que “as famílias que se encontram em situação de 

aluguel empregam parte da sua renda para pagamento de uma moradia que não lhe pertence” 

(CORREIA, 2016, p. 33); Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 

rendimento mensal de até 2 SM, pois os baixos rendimentos são reflexo de situações extrema 

de pobreza e falta de oportunidades e baixos níveis educacionais; Famílias com alta frequência 

de componentes e Pessoas menores de idade (10 anos a 14 anos). A realidade das famílias 

desses bairros denota vulnerabilidade socioeconômica, o que é preocupante devido às 

condições de vida e às restritas possibilidades que se apresentam para as pessoas mais pobres. 

Na Zona Leste de Caicó, os dois bairros que a constituem apresentam IVSB baixo. Apesar 

disso, o Bairro Penedo, de formação antiga, apresenta alta vulnerabilidade nos indicadores 

Pessoas idosas (com 64 anos ou mais) e Famílias com rendimento de até dois a cinco salários 

mínimos. O Vila Altiva apresenta índices médios em quatro indicadores: Pessoas morando em 

domicílios alugados, Pessoas agregados na família, Pessoas menores de idade (10 anos a 14 

anos) e Famílias com rendimento de até dois salários mínimos. O Vila Altiva, de formação 

recente, também foi classificado com IVSB baixo. 

Portanto, a avaliação dos índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica de Caicó, a 

partir do conjunto de bairros de cada zona, denota que nenhum deles possui IVSB alto e que 

não há expressivas variações. Entretanto, os dados revelam que a Zona Oeste é a que apresenta 

maior vulnerabilidade socioeconômica, sendo o Bairro João Paulo II o que detém o mais 

elevado índice na cidade. Outrossim, também se constata que, embora o IVSB médio tenha sido 

registrado em bairros de formação antiga, sua ocorrência se mostra mais contundente entre os 

bairros de formação recente.  

Nessa perspectiva, é possível inferir que existe relação entre expansão urbana e 

vulnerabilidade socioeconômica, tendo em vista que este fenômeno se torna mais presente em 

bairros de formação recente, em geral situados na periferia das cidades, onde se concentram 

populações de menor poder aquisitivo e as políticas públicas são mais negligenciadas.  

 

CONCLUSÃO 

 

A análise da expansão urbana de Caicó, a partir das variáveis população, economia e 

espacialização citadina, permitiu o estabelecimento de uma periodicidade que abrange três 

fases, as quais se configuram a partir de aspectos associados a contextos históricos específicos. 
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Dentre estes, têm-se a produção algodoeira como baliza para definir os cenários do auge, da 

crise e do pós-crise dessa economia, que compunha a base produtiva do município.  

Sendo o cenário pós-crise da cotonicultura (da década de 1980 aos dias atuais) definido 

como marco temporal prioritário da análise, a leitura da expansão urbana de Caicó foi realizada 

a partir da população, economia e espacialização citadina. Nesta perspectiva, registra-se que as 

variáveis em análise apresentaram tendência a crescimento em um processo no qual o padrão 

de comportamento da população influenciou a dinâmica do terciário e a ampliação do número 

de bairros da cidade. Acrescente-se, ainda, que a economia terciaria passou a ser predominante 

no contexto de declínio da cotonicultura, que afetou o binômio gado-algodão. 

Em decorrência do processo de expansão urbana recente, verificou-se que, no ano de 

2016, Caicó conta com 29 bairros, dos quais 11 foram considerados de formação antiga e 18 de 

formação recente.  

Considerando essa configuração citadina, tem-se que os índices e níveis de 

vulnerabilidade socioeconômica de Caicó, por bairros e zonas geográficas, oscilam entre muito 

baixo e médio. No âmbito da cidade, a Zona Oeste é a que registra maior vulnerabilidade 

socioeconômica e o Bairro João Paulo II, situado na referida zona, é o que apresenta o IVSB 

mais elevado.  

Depreende-se dos dados obtidos, que o IVSB registrou nível médio tanto em bairros de 

formação antiga quanto recente, mas é nestes últimos que sua ocorrência é mais representativa; 

possivelmente, em decorrência da localização periférica, da concentração de populações de 

menor poder aquisitivo e, por conseguinte, de menor intervenção de políticas públicas. 

Delineado esse arcabouço analítico, infere-se que o fenômeno da vulnerabilidade 

socioeconômica apresenta relação como o processo de expansão urbana.  
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Resumo 
 

Os estudos acerca do tema expansão citadina revelam a importância de se 
refletir sobre infraestrutura urbana, por ser esta uma das variáveis que influenciam 
nas condições de vida da população, configurando-se um indicador de vulnerabilidade 
social. Com base nesse pressuposto, desenvolveu-se uma investigação com o 
objetivo de analisar a relação entre expansão citadina e infraestrutura urbana, tendo 
Caicó (Brasil) como referência empírica. Reconhecendo a importância de uma 
abordagem quantitativa e qualitativa, elaborou-se uma proposta do que se chamou de 
Indicadores de Vulnerabilidade de Infraestrutura Urbana – IVIU a partir de um conjunto 
de temas e indicadores, levando-se em conta estudos que contemplam o tema 
vulnerabilidade sob diferentes perspectivas. Metodologicamente, o trabalho aportou-
se em pesquisa bibliográfica e documental. Para fins de aplicação do IVIU e 
identificação do que foi denominado de bairros de formação antiga e bairros de 
formação recente, o marco temporal foi o ano de 1980, quando teve início a fase mais 
recente de expansão urbana de Caicó. Considerando as variáveis e indicadores que 
serviram de referência à proposta de IVIU para Caicó, verificou-se que a cidade obteve 
índice médio de 0,188, correspondente a um nível bastante insatisfatório, Portanto o 
estudo evidenciou a não existência de correlação entre expansão citadina e 
vulnerabilidade da infraestrutura. Isso porque a condição de vulnerabilidade de 
infraestrutura se apresentou dispersa por toda a cidade, não se restringindo a bairros 
de formação recente, o que se mostra preocupante, haja vista a condição de 
vulnerabilidade a que está submetida uma parcela considerável da população local. 
 

Palavras-chave: Expansão Urbana. Infraestrutura Urbana. Indicadores. 
Vulnerabilidade.  
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Introdução 
 

As pessoas, ao longo do tempo, vêm utilizando o solo para sua moradia e 

sustento. Essa exploração tem causado reformulações no ambiente natural, desde do 

extrativismo mineral e vegetal até sua completa destruição, as quais os transforma em 

asfalto e prédios, que, por sua vez, formam um conglomerado de residências e ruas 

que passam a se chamar ambiente urbano. 

O ambiente urbano ao passar por ações antrópicas sofre com o forte ritmo 

de urbanização, causando ao mesmo fragilidade e vulnerabilidade. A busca por 

instrumentos que resolvam ou minimizem os problemas dos citadinos são objeto de 

estudo de vários pesquisadores. Um dos temas estudados em relação ao problema é 

o das vulnerabilidades citadinas. 

Os projetos, planejamentos e investimentos em infraestruturas urbanas 

possibilitam uma resposta às carências de bens e serviços públicos. Os mais 

demandados são os relacionados aos serviços estruturais, como: educação, esportes, 

saúde, segurança, cultura/lazer e transportes, já que a cidade deve ser identificada 

como um espaço designado para habitação, trabalho e lazer. 

Para possibilitar o bem-estar da população, deve haver investimentos nos 

elementos sociais, econômicos, estruturais e institucionais, abrangendo instalações, 

equipamentos e serviços básicos os quais operacionalizam as cidades, logo, 

adequadas condições de domicilio e infraestrutura urbana básica, negociações 

comerciais de produtos e prestações de serviços, condicionando as ações da gestão 

política (ZMITROWICZ, 1997). Ainda segundo o autor, o Aspecto social da 

infraestrutura urbana visa promover adequadas condições de moradia, trabalho, 

saúde, educação, lazer e segurança. 

Os equipamentos urbanos e serviços visam a beneficiar estruturalmente os 

residentes de uma cidade, na busca de diminuir as desigualdades sociais.  

Para compreender o que são as cidades é pertinente conceituá-las, pois 

dentre os estudos sobre a cidade, observam-se diferentes perspectivas de 

abordagens. Uma delas que se destaca é a que a considera uma construção humana, 

portanto uma produção histórica e social, 

 
[...] e nesta dimensão aparece como trabalho materializado, 

acumulado ao longo do processo histórico de uma série de gerações. 
Expressão e significação da vida humana, obra e produto, processo histórico 
cumulativo, a cidade contém e revela ações passadas, ao mesmo tempo em 
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que o futuro, que se constrói nas tramas do presente – o que nos coloca 
diante da impossibilidade de pensar a cidade separada da sociedade e do 
momento histórico analisado (CARLOS, 2007, p. 11). 

 

Apresentando-se como um espaço marcado pela mutabilidade, a cidade 

torna-se condicionante e reflexo dos processos sociais que nela ocorrem ou sobre ela 

repercutem, refletindo-os em sua espacialização, ou seja, em sua organização 

espacial.  

Dessa forma, a preocupação com as condições de vida da população que 

reside nas áreas periféricas das cidades, geralmente marcadas pela precarização de 

infraestrutura, está na pauta de estudiosos, planejadores e gestores. Segundo 

Brandão (1992), à medida que se intensifica a ocupação urbana agravam-se os 

problemas sociais e de infraestrutura, evidenciando as fragilidades citadinas. 

Considerando o exposto, a investigação versou sobre vulnerabilidade de 

infraestrutura urbana, sob o prisma das fragilidades estruturais urbanas, e tem como 

base empírica a Cidade de Caicó, localizada no Estado do Rio Grande do Norte 

(Brasil). 

Justifica-se a escolha da Cidade de Caicó como referência de análise em 

decorrência, principalmente, do reconhecimento de que no país, sobretudo, nos 

estudos acerca de vulnerabilidades de infraestrutura urbana, contemplaram, em certa 

medida, cidades de grande porte. Essa constatação despertou o interesse em 

pesquisar sobre o fenômeno da vulnerabilidade, considerando outra escala de cidade. 

Ademais, a opção pela Cidade de Caicó fundamenta-se no papel que esta assume no 

sistema urbano do Rio Grande do Norte, enquanto centro regional, com um raio de 

influência que abrange municípios do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 

Na perspectiva de investigar como se configura as condições de 

vulnerabilidades de infraestrutura urbana da cidade de Caicó, delineou-se um 

itinerário de pesquisa norteado pelo seguinte questionamento: Como se encontram os 

índices e níveis de vulnerabilidade de infraestrutura urbana da cidade, considerando 

o acesso à oferta de bens e serviços públicos, por zonas geográficas e bairros, em 

termos de bairros de ocupação antiga e bairros de formação recente?  

Ponderando esses questionamentos, definiu-se como objetivo geral: 

Propor um modelo de mensuração de indicadores de vulnerabilidades de 

infraestrutura urbana para cálculo e análise do nível de vulnerabilidade de 

infraestrutura urbana da Cidade de Caicó, definindo os anos de 1980 como divisor no 



69 
 

 

seu processo de configuração espacial, e como objetivos específicos: descrever a 

infraestrutura da cidade, considerando as variáveis saúde, educação, transporte, 

segurança, esportes e cultura/lazer por zonas geográficas; elaborar uma proposta de 

indicadores de vulnerabilidade de infraestrutura urbana; mensurar os índices e níveis 

da vulnerabilidade de infraestrutura urbana de Caicó e produzir sua respectiva 

cartografia. 

Ressalta-se que estudos que apresentam essa abordagem temática 

assumem um papel importante, visto que a definição dos índices e níveis de 

vulnerabilidade de infraestrutura urbana associados às políticas públicas de 

infraestrutura urbana podem constituir subsídios ao planejamento urbano e tornar a 

gestão citadina mais eficiente; potencializar o poder de reivindicação da população 

visando reduzir ou superar a condição de vulnerabilidade em que se encontra e 

estimular estudos acerca da categoria de cidade – centro regional, contribuindo para 

as análises teórico-metodológicas sobre o assunto.  

 

Metodologia 

 

A delimitação temática da pesquisa se justifica pela importância que os 

estudos sobre expansão urbana e vulnerabilidades sociais assumem na atualidade, 

tendo em vista que, no Brasil, a cidade passou a ser o principal lócus de concentração 

da população. Na esteira desse quadro, verifica-se que parcela significativa da 

população da cidade vive (ou sobrevive) em precárias condições, as quais estão 

associadas tanto ao perfil socioeconômico que apresentam quanto à forma como os 

espaços ocupados são (des)tratados pelos poderes públicos. Nesse sentido, 

vislumbra-se como relevante um estudo que aborde a temática expansão urbana e 

vulnerabilidades citadinas. 

Para fins de elucidação da delimitação temática e do recorte temporal 

desse estudo, considerou-se que a Cidade de Caicó passou recentemente por uma 

importante fase de expansão urbana, entre os anos de 1980 e os dias atuais, cujo 

marco foi o cenário pós-crise da economia algodoeira. Dessa forma, para análise das 

vulnerabilidades de infraestrutura urbana considerou-se a cartografia da Cidade de 

Caicó nos dias atuais. Essa década serviu como marco para a identificação do que foi 

denominado de bairros de formação antiga e bairros de formação recente. 
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Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa 

corresponderam a pesquisa bibliográfica e documental.   

No processo de criação do IVIU foram considerados os modelos de 

indicadores presentes nas referências teóricas estudadas e as informações obtidas 

em fontes documentais (listas informativas) de instituições públicas que atuam na 

Cidade de Caicó.  

A convergência entre referências teóricas e dados empíricos possibilitou a 

construção do IVIU, que contém 6 variáveis e 29 indicadores. No modelo ora proposto 

as variáveis correspondem a serviços públicos e seus respectivos indicadores11 dos 

equipamentos urbanos, fundamentais à qualidade de vida dos habitantes da cidade.   

Para a definição dos índices do IVIU utilizou-se a fórmula aplicada por 

Araújo (2013, p. 98) e, sendo assim, quanto maior o índice, menor será a 

vulnerabilidade da infraestrutura urbana, conforme exposto: 

Indicador com relação positiva: I = (Xi- X min)/(X max- X min) 

Onde: 

I= índice calculado para cada bairro da cidade; 

Xi= valor para cada variável em cada bairro; 

X min= valor mínimo identificado para todos os bairros; 

X max= valor máximo identificado para todos os bairros.  

Para o cálculo do IVIU de cada bairro de Caicó, utilizou-se a média simples, 

que foi obtida através da soma de todos os índices divididos pela quantidade de 

índices utilizados (ARAÚJO, 2013). 

A tabela 1 sintetiza a composição do IVIU, considerando suas variáveis, 

indicadores e fontes. 

 
Tabela 1 – Modelo do IVIU. 

 
Variáveis Indicadores Fontes 

Saúde 

Unidade Básica de Saúde 
Unidade de Saúde da Família 

Hospital 
Unidade de Saúde Mental 

Araújo (2013);  
Keinert (2004); 
Nahas (2001; 2002); 
Santos e Martins (2002);  
Leite (2009);  
Manso e Simões (2007); 
Muniz (2010);  
Bellen (2005); 

                                                        
 11  Os indicadores de vulnerabilidade de infraestrutura urbana foram trabalhados conforme elementos 
estatísticos, fórmulas matemáticas, análise qualitativa e quantitativa e classificação de níveis adotados por 
Araújo (2013).  
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Educaç
ão 

Creche 
Escola Infantil 
Escola de Ensino Fundamental I 
Escola de Ensino Fundamental II 
Escola de Ensino Médio 
Escola de Ensino de Jovens e 

Adultos 
Instituição de Ensino Superior 

Araújo (2013); 
Keinert (2004);  
Santos e Martins (2002);  
Leite (2009);  
Manso e Simões (2007);  
Muniz (2010);  
Bellen (2005); 

Seguran
ça 

Delegacia 
Companhia Militar 
Unidade Penal 

Araújo (2013); 
Nahas (2001; 2002); 
Santos e Martins (2002);  
Manso e Simões (2007);  
Muniz (2010);  
Bellen (2005);  

Esporte 

Ginásio de Esportes 
Quadra de Esportes 
Minicampo 
Campo de Futebol 
Quadra de Areia 
Ciclovia 
Pista de Esporte Radical 
Pista de Atletismo 
Estádio de Futebol 
Piscina 

Araújo (2013); 
Keinert (2004);  
Santos e Martins (2002);  
Mendonça (2006);  
Leite (2009);  
Nahas (2002);  
Muniz (2010);  
Bellen (2005); 

Cultura/
Lazer 

Praça 
Centro Cultural 
Museu 
Biblioteca 

Araújo (2013); 
Mendonça (2006);  
Veloso e Elali (2006);  
Manso e Simões (2007);  
Muniz (2010);  
Bellen (2005);  
Santos e Martins (2002) 

Transpo
rte 

Linha Urbana 
Posto de Parada 

Araújo (2013); 
Keinert (2004);  
Muniz (2010);  
Bellen (2005); 

Fonte: Do autor. 

A estrutura conceitual do IVIU (tabela 1) apresenta as variáveis e 

indicadores que foram mensurados, as quais correspondem a serviços e 

equipamentos públicos relevantes para a edificação da infraestrutura de uma cidade.  

As fontes representam o aporte teórico que balizou a construção desse modelo. 

Seguindo as referências teóricas que serviram de base para a elaboração 

dessa proposta, foi estabelecido que o índice que serve de parâmetro para a 

classificação dos níveis de vulnerabilidade da infraestrutura urbana compreende um 

intervalo de 0 a 1. Neste trabalho, a partir deste intervalo, estabeleceu-se a 

classificação dos referidos níveis em: bastante insatisfatório, insatisfatório, mediano, 

satisfatório e muito satisfatório (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Classificação dos índices e níveis de vulnerabilidade urbana. 

Índice (0-1) Nível  Coloração 

1,0000-0,8001 Muito satisfatório   

0,8000-0,6001 Satisfatório  

0,6000-0,4001 Mediano  

0,4000-0,2001 Insatisfatório   

0,2000-0,0000 Bastante insatisfatório   

Fonte: Adaptado de Araújo (2013). 

Na perspectiva de abordar a temática proposta, será descrita a 

infraestrutura da cidade, considerando as variáveis saúde, educação, transporte, 

segurança, esportes e cultura/lazer por zonas geográficas. Para fins de leitura da 

espacialização citadina, definiu-se o ano de 1980 como marco temporal, essa década 

foi marcada pela substituição de uma economia pautada no setor primário (pecuária 

e algodão) pelo setor terciário, o que ocasionou um aumento da população urbana 

devido o êxodo rural (Morais, 1999). 

Estabelecida essa classificação, a qual leva em conta aspectos 

geográficos, é possível constatar que, com exceção do Centro, cuja ocupação já foi 

historicamente efetivada, nas demais zonas geográficas da Cidade de Caicó há 

registros de bairros de formação recente. Em 1980, a Cidade de Caicó contava com 

11 bairros, chegando em 2016 a um total 29. As zonas Sul e Norte foram as que 

registraram o maior número de bairros de formação recente. 

 

Desenvolvimento 

 

As cidades em suas divisões socioespaciais apresentam áreas 

diferenciadas, os seus bairros divergem entre si quanto à organização urbana, o que 

ocasiona uma desigualdade socioestrutural e de prestação de serviços entre os 

residentes, levando muitos domiciliados a condições de fragilidade. A mensuração 

delas possibilita o reconhecimento das vulnerabilidades socioeconômicas e de 

infraestrutura urbana.  

Nesse entendimento se evidencia a relevância do reconhecimento dos 

indicadores de infraestrutura urbana e o quanto essa medição poderá contribuir para 

o planejamento da ocupação nas cidades. 

Daí, a necessidade de se estabelecer, mensurar, avaliar e analisar os 

indicadores sociais como forma de colaborar com uma gestão da cidade efetiva e 

eficiente. Para se criarem indicadores, torna-se pertinente entender o que 
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representam. Segundo Araújo (2013), indicadores “são variáveis definidas para medir 

um conceito abstrato, relacionado a um significado social, econômico ou ambiental, 

com a intenção de orientar decisões sobre determinado fenômeno de interesse”. Ou 

seja, representa variáveis relacionadas a um evento, quando as variáveis forem 

identificadas possibilitarão o reconhecimento de indicadores, os indicadores 

permitirão a mensuração dos índices e, por sua vez, os índices representarão o 

resultado dos eventos.   

A identificação dos indicadores apontará a escolha dos índices que serão 

medidos. Ainda conforme Araújo (2013), índice representa A combinação de diversas 

variáveis que sintetizam um conceito abstrato complexo, em um único valor, para 

facilitar a comparação entre localidades e grupos distintos, possibilitando a criação de 

rankings e pontos de corte para apoiar a definição de, por exemplo, políticas, 

investimentos e ações comuns. 

Portanto, enquanto o indicador é a variável usada para quantificar e 

qualificar um evento, o índice representa o conjunto de variáveis que compõe esse 

indicador. Rossetto (2003) “ressalta que os indicadores são essenciais para a gestão 

das cidades, contribuindo para a elaboração de políticas públicas eficazes e que 

atuem nas fragilidades do ambiente urbano”. Considerando a numerosidade de 

variáveis que envolvem a cobertura geral de indicadores sociais urbanos, optou-se 

pela estruturação de um modelo de indicadores que envolvam as dimensões de 

vulnerabilidade de infraestrutura urbana que reúna serviços essenciais para a vida 

coletiva, os quais são correlacionados com as necessidades da população. 

Para a evidenciação e medição dos indicadores de infraestrutura urbana foi 

proposto nessa pesquisa a criação de um modelo de indicadores de vulnerabilidade 

de infraestrutura urbana – IVIU, o qual contempla as dimensões, de educação, 

esportes, saúde, segurança, cultura/lazer e transportes, respaldado em pesquisas 

desenvolvidas por autores apresentados na tabela 1. Vale ressaltar que a escolha e 

associação dos mesmos se justifica pelas características de indispensabilidade. 

Há vários tipos de indicadores sociais, que atendem a objetivos específicos, 

contribuindo com dados para a formulação e controle das políticas públicas urbanas. 

Segundo Bellen (2005), entre os mais pesquisados estão: No Brasil, as pesquisas 

sobre “indicadores sociais” são recentes. A relevância da mensuração de um indicador 

social está associada à identificação da ação dos governos locais nas cidades, tendo 

em vista que o mesmo funciona como “um instrumento operacional para 
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monitoramento da realidade social para fins de formulação e reformulação de políticas 

públicas” (JANNUZZI, 2004, p. 15), servindo de alicerce para o planejamento, 

execução e controle dos programas políticos, sociais e econômicos. 

Um indicador social representa uma medida quantitativa e qualitativa, que 

conforme Bellen (2005) “devem obedecer as seguintes etapas: seleção dos itens, 

avaliação de suas relações empíricas, combinação dos itens no indicador, e a 

validação do indicador”. As etapas representam significados sociais relacionados com 

as variáveis identificadas no evento com medições baseadas em mais de um dado. 

Ainda de acordo com Bellen (2005), “o objetivo principal da construção de um 

indicador é desenvolver um método de classificar o sujeito da pesquisa de acordo com 

alguma variável”. Na elaboração da proposta de indicadores de vulnerabilidade de 

infraestrutura urbana, é pertinente relacionar variáveis sociais pautadas na prestação 

de serviços institucionais. 

O uso dos indicadores sociais para reconhecer as carências de 

determinados grupos, no sentido de nortear os planejamentos e orçamentos urbanos 

tem sido um estímulo para o desenvolvimento de modelos de indicadores de 

vulnerabilidades sociais.  

Esses indicadores têm a intenção de indicar quais as “áreas de melhor ou 

pior performance relativa, apontar tendências e chamar a atenção para pontos fracos” 

(BRAGA et al., 2006, p. 13). A classificação dos resultados dos indicadores apontará 

a realidade socio estrutural da cidade.  

Para se elaborar um modelo de indicador social, é importante que o mesmo 

esteja adequado à realidade espacial, temporal e cultural do lugar que será 

mensurado. Os temas propostos devem comtemplar as variáveis que adaptem as 

dimensões trabalhadas pelos órgãos públicos. As categorias trabalhadas pelo IVIU 

(Saúde, Segurança, Educação, Esportes, Cultura/lazer e Transportes) envolvem 

variáveis que compõem os processos do ciclo operacional da prestação de serviços 

públicos, o que reafirma a relevância desses temas para a sociedade. 

A mensuração das vulnerabilidades de infraestrutura urbana possibilitou a 

identificação das vulnerabilidades causadas pela ocupação das cidades, que ocorre 

de forma desordenada e sem o adequado planejamento do uso do solo, ocasionando 

conflitos e problemas sociais que só poderão ser minimizados com políticas públicas 

adequadas à realidade local. 
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A adoção de medidas e técnicas apropriadas amenizarão os atritos entre o 

poder público e as comunidades, disseminando a ocorrência de carências na 

prestação de serviços públicos urbanos. 

Nesse sentido, a criação de um modelo de avaliação das vulnerabilidades 

de infraestrutura urbana, justifica-se por possibilitar a mensuração dos serviços 

públicos prestados pelo poder público “como o grau de satisfação das necessidades 

básicas para a vida humana, que possa proporcionar bem-estar aos habitantes de 

determinada fração do espaço geográfico” (MORATO, 2004). É válido observar que 

um padrão de vida adequado, inclui instrução, bem-estar, segurança, uma boa 

mobilidade, práticas desportivas e lazer, devendo esses serviços estarem adequados 

à melhoria contínua das condições de vida.  

O modelo de mensuração de Indicadores de vulnerabilidade de 

infraestrutura urbana – IVIU levou em consideração os embasamentos teóricos acima 

apontados. 

 

Resultados 

 

As variáveis e indicadores que constituem a proposta de IVIU serviram de 

referência ao estudo realizado, na perspectiva de identificar os índices e níveis de 

indicadores de vulnerabilidade de infraestrutura da Cidade de Caicó foram 

mensurados as variáveis referentes aos bens e serviços públicos ofertados. 

No que se refere à variável Saúde, existe na Cidade de Caicó 27 

equipamentos de prestação desse serviço, abrangendo hospital e unidades básicas 

de saúde da família e de saúde mental. 

A Cidade de Caicó conta com três unidades hospitalares que atendem à 

população local e a de municípios circunvizinhos. Na Zona Sul encontra-se o Hospital 

do Seridó, com atendimentos de internação e ambulatoriais; na Zona Norte, o Hospital 

Tiago Dias, com atendimentos em exames e ambulatoriais em várias especialidades 

médicas; e na Zona Oeste localiza-se o Hospital Regional do Seridó, com serviços de 

exames, laboratórios, ambulatórios e internações de todas as especialidades médicas 

e provenientes de acidentes e sinistros. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) totalizam 11 estabelecimentos que 

objetivam o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 
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comunicação com toda a rede de atenção à saúde. Estão dispersas pela cidade, 

exceto na Zona Leste.  

As Unidades de Saúde da Família (USF) em Caicó também há 11 USF, 

sendo 4 localizados na Zona Sul, 4 na Zona Oeste, e 3 na Zona Norte. Sem registros 

desse tipo de estabelecimento nas Zonas do Centro e Leste. 

As Unidades de Saúde Mental, conforme cartilha do Ministério da Saúde 

(2004, p. 9), são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos 

mentais. Em Caicó, correspondem a apenas 2 estabelecimentos que se situam no 

Centro e na Zona Sul. Essas unidades também atendem a pessoas de municípios 

circunvizinhos. 

Quanto à variável Educação, elegeu-se como indicador o número de 

estabelecimentos escolares existentes na Cidade de Caicó, por níveis de ensino: 

creche, infantil, fundamental, médio, jovens e adultos e superior.  

Dentre os equipamentos que ofertam serviços educacionais na cidade, há 

11 Creches. Segundo Gonçalves e Pedroso (2009, p. 1) a creche é um espaço 

educativo onde a criança pode vivenciar experiências significativas que contribuam 

para sua aprendizagem e desenvolvimento. Existem 5 estabelecimentos dessa 

natureza na Zona Sul, 4 na Zona Oeste, e 2 na Zona Norte, nos bairros Boa Passagem 

e Nova Caicó.  

As escolas que oferecem ensino infantil totalizam 15 estabelecimentos. O 

ensino infantil compreende a pré-escola, sendo destinado a crianças na faixa etária 

de 4 a 5 anos). Seu objetivo, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, 

“é promover o desenvolvimento integral, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (art. 29 da 

LDB). Na cidade existem 5 escolas na Zona Sul, 6 unidades na Zona Oeste, e 4 na 

Zona Norte. 

Na cidade, existem 22 escolas de ensino fundamental I. Conforme o Art. 32 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino fundamental obrigatório, com 

duração de 9 (nove) anos e gratuitamente ofertado na rede pública, objetiva a 

formação básica do cidadão (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006), destinando-

se a crianças de 06 a 11 anos de idade. Dentre as escolas que ofertam o ensino 

fundamental I em Caicó, há 2 que se localizam no Centro, 7 na Zona Sul, 8 na Zona 

Oeste, e 5 na Zona Norte.  
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As escolas de ensino fundamental II, que atendem crianças de 12 a 14 anos 

de idade, conforme o Art. 32 da LDB, tem por objetivo desenvolver a capacidade de 

aprender por meio do domínio da leitura, da escrita e do cálculo, e a compreensão do 

ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 

em que se fundamentam a sociedade.  Em Caicó, existem 16 estabelecimentos, 

sendo 2 localizados no Centro, 5 na Zona Sul, 4 na Zona Oeste, 4 na Zona Norte, e 1 

na Zona Leste. 

As instituições de ensino médio totalizam 5 estabelecimentos. A LDB, no 

Art. 35, define que o ensino médio, com duração mínima de três anos, é a etapa final 

da educação básica. Em Caicó, as escolas que oferecem esse nível de ensino estão 

localizadas no Centro (01); na Zona Oeste, que conta com 2 estabelecimentos, nos 

bairros Barra Nova (01) e na Zona Leste, onde há 1 estabelecimento no Bairro 

Penedo. Não houve registro na Zona Sul. 

No que se refere ao ensino de jovens e adultos – EJA, existem 5 escolas 

na cidade. De acordo com o Art. 37, da LDB, a EJA destina-se àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria. As instituições que ofertam EJA em Caicó localizam-se no Centro (02); na 

Zona Norte, sendo 1 no Bairro Boa Passagem e 1 no Bairro Vila do Príncipe, e na 

Zona Leste, onde consta 1 estabelecimento no Bairro Penedo. Não houve registro nas 

Zonas Sul e Oeste. 

As instituições de ensino superior existentes na cidade somam 5 

estabelecimentos. A Educação Superior, conforme o Art. 43 da LDB, objetiva a 

formação de pessoas em diferentes áreas de conhecimento, tornando-as aptas a 

inserção em setores profissionais e a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira.  Os cinco estabelecimentos estão localizados nas seguintes zonas: na Zona 

Oeste, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN; na Zona Norte, o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN; 

na Zona Leste, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e na Zona 

Central, encontram-se o Multicampi de Ciências Médicas do RN - UFRN e o Campos 

do Curso de Filosofia – UERN.  

Com relação à variável Esportes, segundo a Secretaria de Desportos do 

Município de Caicó, verifica-se que há equipamentos bem diversificados, como 

ginásios, quadras, minicampos, campos, quadra de área, ciclovias, pista de atletismo, 

estádio e piscinas. 
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Na cidade, há 13 ginásios de esportes, que são utilizados como 

equipamento de apoio às aulas de educação física e atividades recreativas, 

contribuindo para o bem-estar da população. No Centro da cidade estão situados 2 

ginásios de esportes e os demais se encontram distribuídos: 5 na Zona Sul, 3 na Zona 

Oeste, e 3 na Zona Norte. Não houve registro na Zona Leste. 

As quadras de esportes também correspondem a 13 unidades. Em geral, 

estão localizadas nas escolas e servem de apoio para aulas de educação física, 

atividades culturais e lazer. Na cidade, esses equipamentos estão dispostos no Centro 

(02); na Zona Sul (3), na Zona Oeste (4), Zona Norte (2), e na Zona Leste (2). 

Os minicampos totalizam 12 unidades e são utilizados para práticas 

esportivas ao ar livre como futebol e voleibol, e outras atividades recreativas. Na Zona 

Sul da cidade existem 5 minicampos, na Zona Oeste há 2, na Zona Norte constam 5. 

Não Há registro nas Zonas do Centro e Leste. 

Os campos de futebol, que servem para a prática desse esporte e outras 

modalidades, somam 8 unidades na cidade, conforme distribuição a seguir: 2 na Zona 

Sul, 2 na Zona Oeste, 3 na Zona Norte, e 1 na Zona Leste. Não há registro desse 

equipamento no Centro da cidade. 

As quadras de areia são 11 na cidade. Esse tipo de equipamento 

corresponde a uma área de recreação ao ar livre, onde são desenvolvidas várias 

modalidades desportivas. Em Caicó, há 4 quadras de areia na Zona Sul, 4 na Zona 

Norte, e 3 na Zona Leste. Não há registro desse tipo de equipamento no Centro e na 

Zona Oeste. 

Quanto à ciclovia e a pista de esportes radicais, que exigem equipamentos 

exclusivos para seu uso, verificou-se que a cidade dispõe de 2 unidades. No Centro, 

situa-se a ciclovia e na Zona Sul, no Bairro Castelo Branco, localiza-se a pista de 

esportes radicais. Não houve registro desses equipamentos nas zonas Oeste, Norte 

e Leste. 

As pistas de atletismo existentes na cidade totalizam 3 unidades. Tais 

pistas são utilizadas pelos praticantes de corrida; elas contêm oito raias, com largura 

mínima de dez metros. Na Zona Norte da cidade há 2 unidades, nos bairros Alto da 

Boa Vista e Nova Caicó; e na Zona Leste há 1 no bairro Penedo. Não houve registro 

nas zonas Centro, Sul e Oeste. Há 1 estádio de futebol, localizado na Zona Norte, no 

Bairro Alto da Boa Vista.  
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A cidade conta também com 5 piscinas, mantidas pelo poder público, 

utilizadas pela população para a prática de esportes aquáticos e lazer. Essas piscinas 

estão localizadas no Centro (1); Na Zona Sul (2), na Zona Norte (2), nos bairros Boa 

Passagem e Nova Caicó.  

No tocante à variável Cultura e Lazer consideraram-se 4 indicadores, a 

saber:  praça, centro cultural, museu e biblioteca. A Cidade de Caicó possui 33 praças. 

Esse tipo de infraestrutura corresponde a um espaço de lazer bastante utilizado. A 

distribuição das praças pelo espaço da cidade revela que 5 delas estão situadas no 

Centro, 8 localizam-se na Zona Sul, 8 situam-se na Zona Oeste, 10 estão na Zona 

Norte, e 2 na Zona Leste, nos bairros Penedo e Vila Altiva. 

Os demais equipamentos urbanos que integram a variável Cultura e Lazer 

foram assim notificados: 2 centros culturais, cuja localização é um no Centro na praça 

da Matriz de Santana, e o outro no bairro Paraíba na Zona Sul; 2 bibliotecas também 

situadas uma no Centro e a outra no bairro Paraíba na Zona Sul; e 1 museu no Centro 

da cidade.  

A variável Transportes é composta por 2 indicadores: linhas urbanas, que 

correspondem ao trecho percorrido pelos transportes coletivos e postos de parada. 

Na cidade há 21 linhas urbanas. Dessas, 5 abrangem o Centro; 5 recobrem a Zona 

Sul, 4 abrangem a Zona Oeste, 7 recobrem a Zona Norte. Não houve registros na 

Zona Leste. 

Os postos de paradas, local onde os pedestres aguardam os transportes 

coletivos, somam 119. A disposição espacial desses postos apresenta-se assim: 31 

no Centro; 30 na Zona Sul, 30 na Zona Oeste, 28 na Zona Norte. Não houve registros 

na Zona Leste. 

A variável segurança foi avaliada a partir de 3 indicadores: delegacias, 

companhias militares e unidades penais. Na cidade existem 4 delegacias de polícia, 

todas localizadas na Zona Sul. As companhias militares existentes na cidade são 3, 

dentre as quais o 6º Batalhão de Polícia Militar - Caicó - PM/RN, localizado no bairro 

Paraíba, na Zona Sul; a Companhia do Corpo de Bombeiros de Caicó, situada  no 

Bairro Samanaú, na Zona Norte e o 1º Batalhão de Engenharia de Construção, cuja 

sede está no Bairro Penedo, na Zona Leste. Não houve registros nas zonas Centro e 

Oeste. As 3 unidades penais existentes na cidade, situam-se na Zona Sul (2) e na 

Zona Norte (1). Não houve registros nas Zonas Centro, Oeste e Leste. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYo5GBia_UAhUFH5AKHahWDrIQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pm.rn.gov.br%2FConteudo.asp%3FTRAN%3DITEM%26TARG%3D8557%26ACT%3D%26PAGE%3D%26PARM%3D%26LBL%3DNOT%25CDCIA&usg=AFQjCNFXqeuX3l4UZ-_PX6TLY9BQgXGP-w
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhntT_ia_UAhVFPJAKHVw3BrkQFggzMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.eb.mil.br%2Fweb%2Fresiscomsex%2Feb-em-revista%2F-%2Fasset_publisher%2F9766RQsIbBlC%2Fcontent%2F1-batalhao-de-engenharia-de-construcao-semana-do-exercito-na-gu-de-caico&usg=AFQjCNHXkOX_486TAFO7LtfVMpX4gQFiWw
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Conforme a identificação do quantitativo da oferta de infraestrutura urbana 

da cidade de Caicó, e posteriormente os cálculos dos índices e as classificações dos 

níveis, foi possível a elaboração da cartografia dos indicadores de vulnerabilidades de 

infraestrutura urbana - IVIU da Cidade de Caicó (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Cartografia dos indicadores das vulnerabilidades de infraestrutura urbana de Caicó. 
Fonte: Do autor. 

 

Dos 29 bairros da cidade, 3 apresentam nível mediano, todos de formação 

antiga (Centro, Paraíba e Castelo Branco), 7 evidenciam nível insatisfatório, sendo 4 

de formação antiga (Boa Passagem, Barra Nova, Penedo e Paulo VI) e 3 de formação 

recente (Nova Caicó, Samanaú e Mainard) e 19 demonstram nível bastante 

insatisfatórios, 4 de formação antiga (Acampamento, Nova Descoberta, João XXIII, 

Walfredo Gurgel) e 15 de formação recente (Vila altiva, Santa Clara, Bento XVI, Itans, 

Canudos e Filho, Soledade, João Paulo II, Distrito Industrial, Frei Damião, Vila do 

Príncipe, Recreio, Alto da Boa Vista, Adjunto dias, Senador Dinarte Mariz e Salviano 

Santos). Esses dados permitem inferir acerca da fragilidade e carência da 

infraestrutura urbana existente, principalmente nos bairros de formação recente 

localizados nas periferias da cidade, sendo importante ressaltar que nenhum dos 

bairros obteve classificação em nível satisfatório.  



81 
 

 

Examinando os índices de vulnerabilidade de infraestrutura urbana por 

zona geográfica e por bairros da Cidade de Caicó torna ainda mais elucidativa a 

análise. 

Na Zona Central da cidade, constituída pelo Centro e Bairro Acampamento, 

ambos de formação antiga, registraram-se 61 equipamentos urbanos associados aos 

serviços públicos; todavia nenhum deles localiza-se no Bairro Acampamento.  

O IVIU da Zona Central reflete as especificidades desta área de Caicó, 

onde o Centro concentra vários equipamentos urbanos que atendem às demandas da 

cidade como um todo, enquanto o Bairro Acampamento, pela localização geográfica 

muito próxima ao Centro, assume um perfil predominantemente residencial. Isso 

contribui para que as demandas por serviços públicos de pessoas nele residentes 

sejam supridas pelo Centro ou bairros próximos. Portanto, esse quadro revela que a 

despeito do IVIU mediano registrado para o Centro, há forte discrepância quando se 

compara com os índices do Bairro Acampamento. Ressalta-se, ainda, que a dinâmica 

da Zona Central de Caicó está associada à função que a cidade assume na rede 

urbana regional como centro comercial e de prestação de serviços.  

A Zona Sul de Caicó obteve 105 registros de equipamentos urbanos 

associados aos serviços públicos, apresentando-se como aquela que concentra o 

maior número deles entre as zonas da cidade. Tais registros foram notificados em 

seus 9 bairros, conforme exposto a seguir: Nova Descoberta (11), Castelo Branco 

(19), Paraíba (39), Soledade (17), Itans (7), Maynard (12); não houve registros nos 

bairros Canutos e Filhos, Bento XVI e Santa Costa.  

De acordo com os dados apresentados, entre os 3 bairros antigos da Zona 

Sul, dois apresentaram classificação mediana: o Castelo Branco e o Paraíba. Já o 

Nova Descoberta apresentou índice bastante insatisfatório; com relação a esses 

bairros, destacam-se o Paraíba, nos índices relativos à Educação, Equipamentos 

Desportivos e Cultura e Lazer, e o Castelo Branco, nos índices relacionados à 

Educação e Equipamentos Desportivos. Em relação aos 6 bairros de formação 

recente, 5 foram classificados com IVIU bastante insatisfatório e 1 deles - o Mainard -  

foi classificado com nível insatisfatório, com a ressalva de que apresenta níveis altos 

em Segurança e Equipamentos Desportivos. Os bairros Canutos e Filhos, Bento XVI 

e Santa Costa obtiveram índices 0,000, por não terem nenhum registro de serviço e 

equipamento urbano. 
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De maneira geral, o IVIU dos bairros da Zona Sul revela um quadro em que 

predomina o nível insatisfatório. Esse cenário torna-se, pois, preocupante. Por isso, 

infere-se que há carência de equipamentos urbanos que atendam a necessidades 

básicas da população. Torna-se ilustrativo dessa situação o fato de que, entre os 9 

bairros dessa zona, 3 foram classificados com níveis bastante insatisfatórios - 

Canudos e Filhos, Bento XVI e Santa Costa – por não apresentarem nenhum tipo de 

serviço e equipamento urbano. Nessa zona, é perceptível que os bairros de formação 

recente apresentem maior vulnerabilidade de infraestrutura urbana, levando-se em 

conta os serviços e equipamentos investigados. 

Na Zona Oeste de Caicó, formada por 8 bairros, dos quais 4 são de 

formação antiga e 4 de formação recente, foram contabilizados 86 equipamentos 

urbanos. Desses, 19 estão localizados no Bairro Walfredo Gurgel, 15 no Paulo VI, 8 

no João XXIII, 21 no Barra Nova, 6 no Frei Damião, 17 no João Paulo II; não houve 

registros nos bairros Adjunto Dias e Distrito Industrial.   

Dos 8 bairros da Zona Oeste de Caicó, 4 são de formação antiga - Walfredo 

Gurgel, Paulo VI, João XXIII e Barra Nova e 4 de formação recente. Entre esses 

bairros, o IVIU oscilou entre índices bastante insatisfatórios e insatisfatórios, inclusive 

com registro de índices 0,000 nos bairros Adjunto Dias e Distrito Industrial, o que 

revela a ausência de infraestrutura urbana, considerando as variáveis analisadas, que 

correspondem a serviços e equipamentos essenciais à vida citadina. Esse quadro é 

bastante preocupante sendo sinalizador da condição de vulnerabilidade social e de 

infraestrutura urbana a que a população desta zona está exposta, principalmente, pela 

falta de escolas e unidades de saúde. Essa condição aponta a Zona Oeste como a de 

maior vulnerabilidade de infraestrutura urbana de Caicó.  

A Zona Norte de Caicó, também integrada por 8 bairros, dos quais apenas 

1 é de formação antiga, conta com 96 equipamentos urbanos, sendo 20 localizados 

no Bairro da Boa Passagem; 12 no Vila do Príncipe, 9 no Recreio, 7 no Samanaú, 13 

no Alto Boa Vista, 8 no Salviano Santos, 17 no Nova Caicó e 13 no Senador Dinarte 

Mariz.  

Dos 8 bairros da Zona Norte de Caicó, apenas o Boa Passagem é de 

formação antiga. Segundo a classificação de IVIU, entre os bairros desta zona os 

níveis oscilaram entre insatisfatório e bastante insatisfatório; isso permite inferir que 

não há distinção em termos de IVIU quanto ao tempo de formação dos bairros, 

revelando a fragilidade da infraestrutura urbana. Dentre os 3 bairros que indicam IVIU 
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em condições insatisfatórias - Boa Passagem, Samanaú e Nova Caicó - esses exibem 

seus maiores índices nos indicadores Escolas infantis (04 a 05) e quantidade de 

quadra de areia; os outros 05 bairros foram classificados com infraestrutura urbana 

bastante insatisfatória, chamando atenção a situação do Bairro Senador Dinarte Mariz 

que registrou índice 0,000 em todos os indicadores, o que expressa o elevado nível 

de vulnerabilidade da população nele residente.  

A Zona Leste de Caicó, constituída pelos bairros Penedo – de formação 

antiga – e Vila Altiva – de formação recente, possui 15 equipamentos urbanos. 

Desses, 12 estão situados no Penedo e 3 no Vila Altiva.  

Também nessa zona da cidade os níveis de IVIU chamam a atenção, por 

serem insatisfatórios no Bairro Penedo, que é de formação antiga, e bastante 

insatisfatórios no Vila Altiva, cuja formação é recente.  A vulnerabilidade se revelou a 

partir de variáveis como educação, saúde e transporte, evidenciando a carência de 

serviços e equipamentos de infraestrutura urbana. 

A análise geral dos resultados do IVIU dos bairros da Cidade de Caicó, 

considerando as variáveis e indicadores utilizados, revela que os índices obtiveram 

uma média 0,188 por zonas geográficas; essa classificação é condizente com um 

nível bastante insatisfatório em termos de vulnerabilidade de infraestrutura urbana. Ou 

seja, Caicó não conta com serviços e equipamentos urbanos dispostos pelas zonas 

geográficas da cidade em quantidade suficiente para suprir a demanda dos 

domiciliados.  

O resultado da mensuração das variáveis da vulnerabilidade da 

infraestrutura urbana demonstra o quanto é necessário atentar para a formulação de 

políticas públicas que contemplem os serviços e equipamentos urbanos, haja vista 

que a carência está explícita, comprometendo a qualidade de vida dos citadinos. Faz-

se mister ressaltar a importância do planejamento e da gestão no que se refere à 

vulnerabilidade da infraestrutura urbana, sendo fundamental que tais demandas 

constem do orçamento municipal e integrem o plano diretor da cidade. 

O desenvolvimento urbano deve ser evidenciado numa política pública 

coerente com as necessidades oriundas da população. Os estudos mensuram os 

índices sociais, os quais podem servir de base para a construção de uma política 

urbana coerente com os princípios da transparência, equidade e integridade, tendo 

por objetivo a estruturação da gestão pública local para implantar e operar as 

propostas e planos de implementação de infraestrutura adequados à cidade.  
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Conclusão 

 

Da década de 1980 aos dias atuais, pela continuidade do processo de 

ampliação do sítio urbano, em uma tessitura na qual ocorre a transição da base 

econômica rural/agrária para urbano/terciária. 

A cartografia da cidade assumiu uma configuração que compreende as 

zonas Central, Norte, Sul, Leste e Oeste, as quais abrangem 29 bairros, dos quais 11 

são de formação antiga e 18 de ocupação recente. Ressalta-se ainda que, embora o 

processo de expansão tenha se processado em todas as zonas da cidade, foi na zona 

Norte que a mancha urbana teve maior ampliação, via configuração de bairros de 

formação recente. 

Considerando as variáveis e indicadores que serviram de referência à 

proposta de IVIU da Cidade de Caicó por zonas geográficas, tem-se um quadro 

situacional em que a média dos índices foi de 0,188, o que conduz a uma classificação 

em nível bastante insatisfatório. O referido quadro reflete a média dos índices obtidos 

nas zonas da cidade, quais sejam: Central - 0,284; Sul - 0,176; Oeste - 0,137; Norte - 

0,169 e Leste - 0,171, que por sua vez, resulta do IVIU apresentado por cada bairro; 

nesses, embora ocorram algumas oscilações no IVIU, é nítida a predominância do 

nível insatisfatório. 

Dos 29 bairros da cidade, apenas 3 (10,34%) apresentaram IVIU mediano, 

sendo todos de formação antiga; 7 (24,13%) foram classificados com nível 

insatisfatório, dos quais 4 são de formação recente e 3 de formação antiga; 19 

(65,51%) obtiveram níveis bastante insatisfatórios, sendo 4 de formação antiga e 15 

de formação recente. Em síntese, quanto aos níveis do IVIU em termos de bairros de 

ocupação antiga e bairros de formação recente, o quadro é o seguinte: dos 11 bairros 

de formação antiga, 3 apresentaram níveis medianos, 4 registraram níveis 

insatisfatórios e 3 obtiveram níveis bastante insatisfatórios; dos 18 bairros de 

formação recente, 3 notificaram níveis insatisfatórios e 15 registraram níveis bastante 

insatisfatórios. 

Merece ressalvas na análise acerca do IVIU por bairros que tal 

classificação está diretamente associada ao fato de que em 7 bairros o índice foi 

0,000, evidenciando a inexistência dos serviços e equipamentos públicos que 

compuseram as variáveis do quadro de indicadores da vulnerabilidade em pauta. 
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Nessa perspectiva, no caso em análise – a Cidade de Caicó – quanto a 

vulnerabilidade da infraestrutura urbana, tanto os bairros antigos quanto os de 

formação recente apresentaram IVIU insatisfatório ou bastante insatisfatório, sendo 

mais evidente ainda nos de formação recente. Dessa feita, o estudo realizado delineia 

uma situação preocupante em relação à Cidade de Caicó, que possivelmente não se 

configura um caso isolado no cenário urbano brasileiro, visto que o IVIU revela a 

carência de serviços e equipamentos, como saúde, educação, segurança, esporte, 

cultura/lazer e transporte, os quais são considerados básicos para a vida urbana e 

cuja oferta é de responsabilidade do poder público. Portanto, entre as carências dos 

serviços e a atuação do poder público existe uma parcela considerável da população 

em situação de vulnerabilidade de infraestrutura urbana e, por conseguinte, de 

vulnerabilidade social. 

 

A PROPOSAL FOR URBAN INFRASTRUCTURE VULNERABILITY 
INDICATORS: the average city as a reference 

 
 

Abstract 
 

Studies that cover city expansion reveal importance of reflecting about urban 
infrastructure, once It is a influencing variable to population life conditions, setting itself 
as an indicator of social vulnerability. Based on this assumption, an investigation with 
the aim of analyze the relation between city expansion and urban infrastructure, with 
Caicó (Brasil) as empirical reference. Recognizing the importance of quantitative and 
qualitative approaches, a proposal of what was named like Urban Infrastructure 
Vulnerability Indicators  - IVIU – from a set of themes and indicators, taking into 
consideration studies contemplating vulnerability theme under different perspectives. 
Methodologically, this work was based on document and bibliographic research. For 
using IVIU and identification of what was classified as recent formation neighborhoods, 
temporal mark was the year 1980, when Caicó's most recent urban expansion phase 
started. Considering variables and indicators that served as reference to IVIU proposal 
for Caicó, it was verified that city obtained an average index of 0.188, corresponding 
to a rather unsatisfactory level. Therefore, the study evidenced deficiencies in the 
provision of urban goods and services ,once such condition was shown to be dispersed 
over all the city, not being restricted to recent formation neighborhoods, what is 
worrisome, given vulnerability condition under which considerable fraction of local 
population is submitted.  
 
Keywords: Urban Expansion. Urban Infrastructure. Indicators. Vulnerability.  
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ESPACIALIZAÇÃO CITADINA: MENSURAÇÃO DE INDICADORES 

DE VULNERABILIDADES SOCIOECONÔMICA E DE 

INFRAESTRUTURA URBANA 
 

 

RESUMO 

 

Este artigo visa a compreender a identificação dos Indicadores de vulnerabilidade 

socioeconômica - IVSB e os indicadores de infraestrutura urbana - IVIU da Cidade de Caicó. 

As informações obtidas permitiram a identificação da associação entre essas vulnerabilidades 

e como a ocorrência de ambas afetam os domiciliados da cidade; além de que esses dados 

também poderão servir de subsídio para o planejamento das políticas públicas urbanas futuras. 

Metodologicamente, recorreu-se à pesquisa bibliográfica e documental. Assim, a cartografia da 

vulnerabilidade socioeconômica de Caicó revela que os índices e níveis relativos a este 

fenômeno não apresentam grandes variações, situando-se entre médio e muito baixo. O IVIU 

obteve índice médio de 0,188 e foi classificado em nível bastante insatisfatório, denotando 

carência da oferta de serviços e equipamentos urbanos. Portanto, o estudo realizado evidencia 

a quase não existência de associação entre os indicadores e níveis do IVSB e do IVIU. Na 

análise desenvolvida ficou evidente que a cidade não sofre consequências sérias quanto à 

vulnerabilidade socioeconômica e, contrariamente, à vulnerabilidade de infraestrutura urbana, 

apresenta resultados preocupantes, retratando a carência de bens e serviços urbanos, haja vista 

a condição de vulnerabilidade a que está submetida parcela considerável da população local. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cidade. Cartografias. Vulnerabilidade.  

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to comprehend identification of Socioeconomic Vulnerability Indicators – 

IVSB, and Urban Infrastructure ones – IVIU, from Caicó city. Collected information made 

possible identification of association between these vulnerabilities and how occurrence of both 

affects city dwellers; besides these data will also serve like subsidies for planning future public 

politics. Methodologically, this work is based on bibliographic and document research. Thus, 

Caicó's socioeconomic vulnerability cartography reveals that indexes and levels related to this 

phenomenon do not present great variations, situating between medium and very low. IVIU 

obtained average index of 0.188 and was classified in very unsatisfactory level, denoting lack 

of urban equipments and service offering. Thus, realized study evidences almost non-existence 

of association between indicators and levels of IVSB and IVIU. In developed analysis, It was 

evident that city does not suffer serious consequences related to socioeconomic vulnerability 

and, contrary, urban infrastructure vulnerability present worrisome results, retracting lack of 

urban goods and services, because of that vulnerability condition under which considerable 

fraction of local population is submitted. 

 

KEYWORDS: City. Cartographies. Vulnerability. 
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RESUMEN 

 

Este artículo pretende comprender la identificación de los Indicadores de vulnerabilidad 

socioeconómica - IVSB y los indicadores de infraestructura urbana - IVIU de la Ciudad de 

Caicó. Las informaciones obtenidas permitieron la identificación de la asociación entre esas 

vulnerabilidades y cómo la ocurrencia de ambas afectan a los domiciliados de la ciudad; además 

de que esos datos también podrán servir de subsidio para la planificación de las políticas 

públicas urbanas futuras. Metodológicamente, se recurrió a la investigación bibliográfica y 

documental. Así, la cartografía de la vulnerabilidad socioeconómica de Caicó revela que los 

índices y niveles relativos a este fenómeno no presentan grandes variaciones, situándose entre 

medio y muy bajo. El IVIU obtuvo un índice medio de 0,188 y fue clasificado a un nivel 

bastante insatisfactorio, denotando carencia de la oferta de servicios y equipamientos urbanos. 

Por lo tanto, el estudio realizado evidencia la casi no existencia de asociación entre los 

indicadores y niveles del IVSB y del IVIU. En el análisis desarrollado quedó evidente que la 

ciudad no sufre consecuencias serias en cuanto a la vulnerabilidad socioeconómica y, 

contrariamente a la vulnerabilidad de infraestructura urbana, presenta resultados preocupantes, 

retratando la carencia de bienes y servicios urbanos, habida cuenta de la condición de 

vulnerabilidad a que está sometida parte considerable de la población local. 

 

PALABRAS CLAVE: Ciudad. Cartografía. Vulnerabilidad. 

 

 

Introdução 

 

 

No âmbito das reflexões acerca da cidade têm-se diferentes perspectivas de abordagens, 

das quais se destaca aquela que a considera como uma construção humana, portanto, uma 

produção histórica e social (Carlos, 2007, p. 11). 

Apresentando-se como um espaço marcado pela mutabilidade, a cidade torna-se 

condicionante e reflexo dos processos sociais que nela ocorrem ou sobre ela repercutem, 

refletindo-os em sua espacialização. No âmbito do capitalismo, a cidade, enquanto uma 

construção social e histórica (Carlos, 2007), revela-se perpassada por desigualdades que se 

refletem no espaço. Sendo assim, o viver na cidade, por vezes, torna a população, sobretudo 

mais pobre, sujeita às vulnerabilidades, propiciando um quadro de instabilidade no âmbito das 

relações sociais dos indivíduos. 

A precariedade da vida urbana pode ser minimizada com a intervenção do poder público, 

no sentido de viabilizar projetos de infraestrutura urbana, de forma a atender às necessidades 

básicas dos indivíduos.  

A mensuração das vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura urbana 

possibilitará a identificação das fragilidades causadas pelo crescimento da ocupação urbana que 
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ocorre, na maioria das vezes, de forma desordenada e sem o adequado planejamento do uso do 

solo, ocasionado conflitos e problemas sociais que só poderão ser minimizados com políticas 

públicas adequadas à realidade local. 

Tomando por base o exposto, foi realizado um estudo que problematiza a associação 

dos resultados dos índices da vulnerabilidade socioeconômica e de infraestrutura urbana. Parte-

se da hipótese de que há uma tendência de os bairros apresentarem IVBS e IVIU elevados, os 

quais refletem as necessidades básicas de infraestrutura urbana, não possibilitando uma 

convivência urbanística digna e saudável, considerando a configuração da cidade de Caicó por 

zonas geográficas e bairros, no que trata das condições urbanas de vulnerabilidades sociais e 

econômicas, referentes aos serviços e equipamentos urbanos. 

A pesquisa definiu como base empírica a Cidade de Caicó, localizada no Estado do Rio 

Grande do Norte (Brasil), e como recorte temporal os anos de 1980 aos dias atuais. A opção 

por essa base empírica fundamenta-se no papel que a cidade em análise assume no sistema 

urbano do Rio Grande do Norte12, reconhecida como Centro Regional do Seridó. A centralidade 

urbano-regional de Caicó foi ratificada no estudo Regiões de influência das cidades - REGIC 

(IBGE, 2010), no qual a cidade é classificada como um Centro sub-regional, de nível A.  

Para tanto, esboçou-se um roteiro de pesquisa respaldado nos seguintes problemas: 

Existe associação entre os índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica e de 

infraestrutura urbana em Caicó, considerando suas zonas geográficas e bairros? Em que medida 

esse quadro de vulnerabilidades afeta os residentes na cidade?  

 Com base no itinerário delineado, definiu-se como objetivo geral compreender a 

associação dos resultados dos índices de vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura 

urbana de Caicó, por zonas geográficas e bairros, considerando a aplicação do IVSB e do IVIU, 

e como objetivos específicos: cartografar os índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica 

e de infraestrutura urbana e associar os resultados obtidos por zonas geográficas e bairros de 

Caicó. 

 Ressalta-se que estudos que apresentam essa abordagem temática assumem um papel 

importante, visto que a definição dos índices e níveis de vulnerabilidades socioeconômica e de 

infraestrutura urbana podem constituir subsídios ao planejamento e a gestão urbana. 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa correspondem à pesquisa 

bibliográfica e documental.  

                                                        
12 O Município de Caicó localiza-se na Microrregião Geográfica do Seridó Ocidental, na Mesorregião Central Potiguar. Em 

2010, contava com uma população de 62.709 habitantes, sendo 5.240 moradores rurais e 57.461 residentes urbanos; a taxa de 

urbanização do município correspondeu a 91,63% (IBGE, 2010). Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 

IDHM, Caicó destaca-se dentre os municípios do interior do Nordeste, por ter apresentado um índice de 0,710 em 2010. 
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Quanto à temática vulnerabilidade socioeconômica, evidenciada em alguns estudos 

como uma dimensão da vulnerabilidade socioambiental, buscou-se as leituras de Abramovay 

(2015), Almeida (2011), Alves (2010), Hogan e Marandola (2006), Maior (2014) e Priem; 

Shaffer (2001). 

Dentre esses trabalhos, ressalta-se Vulnerabilidade Socioambiental e Expansão 

Urbana: uma proposta metodológica para análise da Cidade de João Pessoa, de Mônica Maria 

Souto Maior (2014), no qual é apresentada uma metodologia para definição do Índice Geral de 

Vulnerabilidade Socioambiental por Bairro – IGVSB para a referida cidade. De acordo com a 

proposição de Maior (2014), a vulnerabilidade socioambiental apresenta duas dimensões: 

socioeconômica e ambiental. A vulnerabilidade socioeconômica abrange os temas: condições 

domiciliares, infraestrutura urbana, condições dos chefes de família, composição familiar e 

dependência, situação educacional da família, renda, situação do trabalho. A vulnerabilidade 

ambiental abrange o tema comunidades em risco. 

Considerando a base empírica deste estudo – Cidade de Caicó, a aplicação dessa 

metodologia apresentou como obstáculo a ausência de dados acerca da vulnerabilidade 

ambiental. Em decorrência, a análise foi realizada tendo por referência a vulnerabilidade 

socioeconômica (IVSB).  

Para a geração do IVSB, conforme Maior (2014), fez-se necessária a compilação de 

dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010). Nesse ínterim, impôs-se um outro obstáculo, 

visto que os dados estatísticos relativos ao Município de Caicó foram publicados pelo IBGE 

por setor censitário. Dessa forma, procedeu-se ao cotejamento de informações e a sobreposição 

entre as representações cartográficas da Cidade de Caicó, anteriormente referidas, e o mapa da 

cidade por setores censitários produzido pelo IBGE.  

A sobreposição entre as representações cartográficas da Cidade de Caicó permitiu 

identificar a correspondência entre os bairros e os respectivos setores censitários.  

Já no que diz respeito ao tema de vulnerabilidade de infraestrutura urbana, o mesmo foi 

fundamentado nas obras autorais das temáticas sobre indicadores sociais e de infraestrutura 

urbana. Buscou-se aporte teórico em Di Giovanni (2009), Frey (2000), Romano (2009), Höfling 

(2001), Viana e Baptista (2008), Philippi e Bruna (2004), Sousa (2010), Rodrigues (2010), 

Kliksberg (1998), Zmitrowicz e Neto (1997), Graham e Marvin (1997), Graham e Marvin 

(2008), Araújo (2014), Maior (2014), Keinert (2006), Nahas (2005), Santos e Martins (2002), 

Manso e Simões (2007), Mendonça (2006), Veloso e Elali (2006), Bellen (2005).  

Sendo assim, após a apresentação dos modelos que foram utilizados na mensuração das 

vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura urbana, torna-se pertinente observar que a 
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relação entre indicadores e vulnerabilidades - apresenta-se positiva quando favorece o 

crescimento da vulnerabilidade e negativa quando contribui para sua diminuição. Para o cálculo 

dos indicadores, recorreu-se às seguintes fórmulas (Maior, 2013) para calcular o IVSB e o IVIU 

da Cidade de Caicó. Indicador com relação negativa: I = (M-x)/(M-m) / Indicador com relação 

positiva: I = (x-m)/(M-m). Onde: 

I = índice calculado para cada bairro/setor censitário da cidade; 

x = valor para cada variável em cada bairro/setor censitário; 

m = valor mínimo identificado para todos os bairros/setores censitários; 

M = valor máximo identificado para todos os bairros/setores censitários. 

Feitos esses procedimentos, chegou-se à geração do IVSB e do IVIU da Cidade de 

Caicó. Como os indicadores apresentam diferentes unidades de medida, esses foram 

transformados em índices, que assumem uma escala de zero (0) a um (1).  

Tomando por base as informações adquiridas, realizou-se a classificação dos índices 

em níveis de vulnerabilidade. 

A vulnerabilidade socioeconômica, conforme metodologia indicada por Maior (2014) 

classifica os níveis muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo conforme as necessidades da 

população. (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Classificação dos índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica 
Índice (0-1) Níveis do IVSB Coloração 

1,0000-0,8001 Muito alto  

0,8000-0,6001 Alto  

0,6000-0,4001 Médio  

0,4000-0,2001 Baixo  

0,2000-0,0000 Muito baixo  

Fonte: Maior (2014) 

 

De posse das informações geradas do IVIU, as mesmas foram transformadas em índices, 

após a aplicação da fórmula acima. Para classificá-las em níveis bastante insatisfatório, 

insatisfatório, mediano, satisfatório e muito satisfatório, quanto à oferta de serviços e 

equipamentos urbanos, estabeleceu-se um intervalo de 0 a 1. (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Classificação dos índices/níveis de vulnerabilidade de infraestruturas urbanas 
Índice (0-1) Níveis do IVIU Coloração 

1,0000-0,8001 Muito satisfatório   

0,8000-0,6001 Satisfatório  

0,6000-0,4001 Mediano  

0,4000-0,2001 Insatisfatório   

0,2000-0,0000 
Bastante 

insatisfatório  

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Essas classificações possibilitaram a identificação dos resultados da mensuração do 

IVSB e do IVIU em relação à estrutura socioeconômica e a oferta de serviços e equipamentos 

urbanos de Caicó. Para um melhor entendimento, os resultados foram tabelados e cartografados. 

A justificativa para a efetivação dessa investigação consiste na relevância que as 

pesquisas sobre indicadores sociais têm para os domiciliados na cidade, já que os mesmos 

mensuram de forma geral as condições das infraestruturas urbanas dos domiciliados das 

cidades. O desenvolvimento da espacialização citadina sem um devido planejamento 

possibilitará o surgimento de condições de vulnerabilidades urbanísticas, condicionando aos 

seus cidadãos carências de escolas, transportes, segurança, empregos, habitações, saneamento, 

fornecimento de energia, abastecimento de água, entre outros. 

 

Resultados e Discussão 

 

Neste estudo, um dos enfoques recaiu sobre a vulnerabilidade socioeconômica tendo 

sido considerados 7 temas, que compreendem 13 grupos de indicadores e 29 indicadores 

(Maior, 2014). O outro enfoque foi dado à infraestrutura urbana de Caicó e sua respectiva 

cartografia e o por último foi feita uma associação dos resultados, considerando-se os índices 

das vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura urbana da cidade objeto de estudo. 

 

Cartografia da vulnerabilidade socioeconômica 

 

A definição dos índices de vulnerabilidade socioeconômica e o estabelecimento de sua 

classificação em níveis tornou possível a geração do mapa da vulnerabilidade socioeconômica 

da cidade de Caicó, conforme os bairros (Figura 1). 
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Figura 1 – Níveis de vulnerabilidade socioeconômica de Caicó por bairros – 2016 

 

 
             Fonte: Agência dos Correios (2014); CAERN (2015); IBGE (2010). 

 

De acordo com os dados obtidos, o IVSB de Caicó oscila entre os níveis muito baixo 

e médio, sendo predominante o nível baixo. Dos 29 bairros existentes na cidade, em 2016, 11 

foram classificados com nível médio, 15 com nível baixo e 3 com nível muito baixo de 

vulnerabilidade socioeconômica. Essas inferências tornam-se mais evidentes a partir da análise 

do IVSB por zona e bairros da cidade de Caicó. 

 A Zona Central de Caicó compreende 2 bairros, sendo que o Centro apontou índice de 

IVSB de 0,347, considerado com nível mediano; o Acampamento com índice de 0,371 com 

nível baixo de vulnerabilidade, pois essa área se encontra mais bem assistida em termos de 

variáveis socioeconômicas.  

Na Zona Sul da cidade, dos 9 bairros existentes, 8 deles detêm IVSB baixo, 

apresentando o seguinte resultado: Nova Descoberta com índice 0,281; Castelo Branco com 

0,283 e Paraíba com 0,380; Soledade com 0,388; Itans com 0,288; Canutos e Filhos com 0,294; 

Santa Costa com 0,335 e Maynard com 0,339. Vale se destacar o Bento XVI com índice de 

IVSB de 0,403, haja vista ser o único bairro do centro com qualificação mediana, apresentando 

fragilidades, nas seguintes variáveis: pessoas morando em domicílio do tipo cedido para 

morada, domicílios sem abastecimento de água e pessoas analfabetas com mais de 64 anos de 

idade. 
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Na Zona Oeste da cidade, dos 8 bairros que a compõem, 7 deles possuem IVSB médio, 

sendo o Walfredo Gurgel com índice de IVSB de 0,402; Paulo VI com 0,436; João XXIII com 

0,403; Barra Nova com 0,401; Frei Damião com 0,441; João Paulo II com 0,569 e Adjuto Dias 

com 0,467. Convém se ressaltar que as variáveis com maior carência são: domicílios 

particulares permanentes inadequados, domicílios particulares permanentes sem banheiros, 

jovens adultos analfabetos (19 a 30 anos), pessoas analfabetos de 05 a 14 anos de idade e 

mulheres não alfabetizadas com baixos rendimentos sendo responsáveis por domicílios. No 

conjunto da mesma Zona ainda se destaca o Distrito Industrial com índice de IVSB de 0,382 

com nível baixo.  

A Zona Norte de Caicó é constituída por 8 bairros, deles 2, Boa Passagem com índice 

de IVBS de 0,366 e Vila do Príncipe com 0,319, ambos são qualificados com nível baixo. Os 

bairros Salviano Santos, Senador Dinarte Mariz e Nova Caicó registraram o mesmo índice de 

IVSB de 0,164. O trio foi classificado com IVSB muito baixo. Os outros três detêm IVSB 

médio: Bairro Recreio com índice de IVSB de 0,423; Samanaú com 0,499 e Alto da Boa Vista 

com 0,565, os quais apresentam problemas nas seguintes variáveis: pessoas morando em 

domicílios alugados, responsáveis por domicílios particulares permanentes com rendimento 

mensal de até 2 SM, famílias com alta frequência de componentes e dependência financeira de 

pessoas menores de idade (10 anos a 14 anos). 

Na Zona Leste de Caicó, o bairro Penedo apresenta índice de 0,269, qualificado com 

IVSB baixo, e o Vila Altiva com índice de IVSB de 0,314 apresentando classificação baixa. A 

zona expõe problemas de 4 indicadores: pessoas morando em domicílios alugados, grande 

quantidade de agregados na família, dependência financeira de pessoas menores de idade (10 

anos a 14 anos) e famílias com rendimento de até dois salários mínimos.  

A avaliação dos índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica de Caicó, a partir 

do conjunto de bairros de cada zona, denota que nenhum deles possui IVSB alto e que não há 

expressivas variações, variando entre baixa e muita baixa vulnerabilidade. No entanto, é 

interessante frisar que os bairros apresentam problemas em variáveis que comprometem a 

convivência citadina, não possibilitando aos domiciliados uma vida urbana digna e que 

oportunize as pessoas um convívio de forma igualitária. Existe um percentual relevante de 

moradias inadequadas, sem infraestrutura de abastecimento de água e sem saneamento básico, 

como também, famílias dependentes de pessoas jovens e idosas. Seria pertinente um 

planejamento de políticas públicas urbanas governamentais que oportunizem qualidade de vida 

aos residentes dos bairros.  
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Infraestrutura urbana de Caicó e sua respectiva cartografia 

 

No âmbito da cidade, a infraestrutura compreende equipamentos que são utilizados para 

a prestação de serviços diversos, dentre os quais se destacam aqueles destinados à saúde, á 

educação, à segurança, esportes, cultura/lazer e transporte. A vida urbana demanda uma 

estrutura de uso coletivo que satisfaça às necessidades básicas dos domiciliados de uma cidade, 

sendo que os mesmos devem ser ofertados de forma gratuita pelo poder público.  

Com base nos aportes teóricos que tratam de indicadores sociais e urbanos elaborou-se 

uma proposta que visa a identificar os índices e classificar os níveis de vulnerabilidade de 

infraestrutura urbana.  Denominada de indicadores de vulnerabilidade de infraestrutura urbana 

– IVIU, a proposta, que foi aplicada à Cidade de Caicó, compreende 06 temas, os quais agrupam 

29 indicadores (Figura 2). 

 

Figura 2 – Vulnerabilidade de infraestrutura urbana de Caicó por bairros- 2016 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

De modo geral, o IVIU da Cidade de Caicó demonstra oscilação entre os níveis mediano, 

insatisfatório e bastante insatisfatório. Dos 29 bairros da cidade, 3 apresentam nível mediano, 

7 evidenciam nível insatisfatório e 19 demonstram nível bastante insatisfatórios.  Esses dados 

permitem inferir acerca da fragilidade e carência da infraestrutura urbana existente, sendo 

importante ressaltar que nenhum dos bairros obteve classificação em nível satisfatório. O exame 
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dos índices e níveis de vulnerabilidade de infraestrutura urbana por zona geográfica e por 

bairros da Cidade de Caicó torna mais esclarecedora a análise. 

A Zona Central da cidade apresenta 61 equipamentos urbanos associados aos serviços 

e bens públicos. O bairro do Centro registra índice de IVIU de 0,569 com classificação mediana, 

não sendo suficiente para suprir a demanda do bairro. O bairro Acampamento aponta índice de 

IVIU de 0,000 que o qualifica como bastante insatisfatório quanto ao acesso de serviços e de 

bens públicos. 

A Zona Sul de Caicó apresenta 105 registros de equipamentos urbanos associados aos 

serviços públicos. Tais registros foram notificados em seus 9 bairros. 2 deles apresentaram 

classificação mediana de IVIU, assim distribuída: o Castelo Branco com índice de 0,318 e o 

Paraíba com 0,538. Destacam-se também 6 bairros que são categorizados com IVIU bastante 

insatisfatório: o bairro Nova Descoberta com índice de IVIU de 0,156; bairro Soledade com 

índice de 0,189; Itans com 0,155; Canudos e Filhos com 0,000; Bento XVI com 0,000; Santa 

Costa com 0,000. Os bairros que apresentaram índices zerados não registram nenhuma oferta 

de serviços e equipamento urbano mensurado pelo IVIU. Apenas 1 dos bairros, o Mainard, com 

índice de IVIU de 0,231 foi classificado com nível insatisfatório, o qual indica deficiências de 

ofertas de serviços de Educação e Saúde.  

A Zona Oeste de Caicó, formada por 8 bairros, contabilizou 86 equipamentos urbanos. 

Distribuídos entre 6 bairros, dentre eles, no Adjunto Dias e no Distrito Industrial não constam 

ofertas de bens e serviços públicos. Dos 8 bairros da Zona Oeste de Caicó, 6 deles, Walfredo 

Gurgel com índice de IVIU de 0,196 e o João XXIII com 0,162; Frei Damião com índice de 

IVIU de 0,110; João Paulo II com 0,172; Adjunto Dias com 0,000 e o Distrito Industrial com 

0,000 foram classificados com nível de IVIU bastante insatisfatório; dois outros com índices 

zerados, ou seja, sem nenhum suporte de infraestrutura urbana das variáveis do IVIU. Os outros 

dois bairros, Barra Nova com índice de 0,227 e o Paulo VI com 0,231 estão classificados como 

insatisfatórios. O IVIU dos bairros dessa zona oscilou entre índices bastante insatisfatórios e 

insatisfatórios. Essa condição aponta a zona como a de maior vulnerabilidade de infraestrutura 

urbana de Caicó.  

A Zona Norte de Caicó, também integrada por 8 bairros, conta com 96 equipamentos 

urbanos, distribuídos por todos os bairros. Dos 8 bairros, 3 deles, Boa Passagem com índice de 

IVIU de 0,346; Samanaú com índice de IVIU de 0,246 e o de Nova Caicó com 0,277 foram 

classificados no nível insatisfatório. Os outros 5 bairros, Vila do Príncipe com 0,173; Recreio 

com 0,080; Alto da Boa Vista com 0,146; Salviano Santos com 0,087 e o Senador Dinarte Mariz 

com 0,000, foram classificados em nível de IVIU bastante insatisfatório. O Bairro Senador 
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Dinarte Mariz, que registrou índice zerado em todos os indicadores, expressa preocupação com 

a elevada vulnerabilidade da população nele residente. 

A Zona Leste de Caicó, constituída por 2 bairros, possui 15 equipamentos urbanos. 

Desses, 12 estão situados no Penedo e 3 no Vila Altiva. O Bairro Penedo com índice de 0,283 

foi qualificado com nível de IVIU insatisfatório; o Vila Altiva com índice de 0,059 é 

categorizado com nível bastante insatisfatório.   

A análise geral dos resultados do IVIU por zonas geográficas e bairros da Cidade de 

Caicó, considerando as variáveis e indicadores utilizados, revela que os índices obtiveram uma 

média de 0,188 por zonas geográficas; essa classificação é condizente com um nível bastante 

insatisfatório em termos de vulnerabilidade de infraestrutura urbana, ou seja, Caicó não conta 

com serviços e equipamentos urbanos dispersos pelas zonas geográficas da cidade em 

quantidade suficiente para suprir a demanda dos domiciliados.  

 

Associando os resultados dos índices das vulnerabilidades socioeconômica e de 

infraestrutura urbana de Caicó 

 

 

A associação dos indicadores do IVSB e do IVIU para um melhor esclarecimento serão 

apresentados por zonas geográficas. 

Os IVSB e o IVIU da zona central apresentam resultados inversos, enquanto o IVSB 

com índice médio de 0,359 com classificação baixa não registra carências socioeconômicas 

expressivas, já o IVIU com índice de 0,284, com classificação insatisfatória, evidenciou 

vulnerabilidades na oferta de serviços e equipamentos urbanos, consequentemente, não sendo 

bem servida de infraestrutura urbana em quantidade suficiente para suprir a demanda existente 

nos bairros.  

A Zona Sul da cidade contabilizou índice médio de IVSB de 0,332, classificando a zona 

em nível baixo de carências socioeconômicas. Quanto ao IVIU, a Zona Sul apontou índice de 

0,176 que o qualifica como bastante insatisfatório quanto à oferta de bens e serviços urbanos. 

A maioria das carências estão associadas à falta de assistência de bens e serviços de Educação 

e Saúde.  

A Conexão entre os indicadores dos IVSB e o IVIU apresentam-se correspondentes. A 

zona aponta fragilidades socioeconômica e de infraestrutura urbana, identificando a área como 

desprovida de infraestrutura urbana básica e de deficiência socioeconômica, caracterizando-a 

como o setor de maior dificuldade para a obtenção de assistência às políticas públicas 

governamentais. A Zona Oeste apontou índice médio de IVSB de 0,437, qualificando-o em 
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nível médio de vulnerabilidade socioeconômica. As maiores deficiências dessa área referem-se 

a domicílios particulares permanentes inadequados e famílias chefiadas por pessoas jovens. 

Vale ressaltar que essa foi a zona que apresentou maior fragilidade socioeconômica. Quanto ao 

IVIU, esse revela um índice médio de 0,137, categorizado em nível bastante insatisfatório. Esse 

índice o caracteriza como carente de equipamentos urbanos, principalmente, de escolas e postos 

de saúde. 

A associação entre o IVSB e o IVIU apresentam resultados independentes. Enquanto O 

IVSB expressa índice de 0,333, classificando-o em baixo nível, a partir das variáveis de 

vulnerabilidade: pessoas morando em domicílios alugados e famílias com alta frequência de 

componentes; o IVIU expressa índice médio de 0,169, qualificando-o em nível bastante 

insatisfatório, cujas dificuldades maiores referem-se à falta de escolas infantis (04 a 05), 

equipamentos desportivos, segurança e cultura/lazer.  

Segundo diagnóstico, na Zona Leste, a  referência entre as variáveis dos IVSB e o do 

IVIU  não são correspondentes, uma vez que o IVSB registrou índice de 0,291, classificando-

se como de baixo nível, categorização que demonstra condições aceitáveis de vida urbana. As 

maiores dificuldades referem-se à dependência financeira de pessoas idosas (com 64 anos ou 

mais) e a pessoas morando em domicílios alugados. O IVIU com índice de 0,171, classifica-o 

como bastante insatisfatório, ocasionando demandas não correspondidas na oferta de prestação 

de serviços e equipamentos nas variáveis de educação, saúde e transporte.  

A média final do IVSB dos índices de todas as zonas de Caicó foi de 0,350 , índice que 

qualifica a cidade como de baixa vulnerabilidade socioeconômica; enquanto que a média das 

zonas dos índices do IVIU foi de 0,188, índice que a categoriza como de nível bastante 

insatisfatório quanto à vulnerabilidade de infraestrutura urbana; Assim, identificou-se que a 

associação da avaliação dos índices e níveis dos IVSB e o IVIU apresentaram-se não 

correspondentes, tendo em vista que o IVSB satisfaz a demanda dos domiciliados, enquanto 

que a do IVIU apresentou carências na oferta dos serviços e equipamentos urbanos.  

Dessa forma, alcançou-se com o resultado da aplicação dos modelos (IVBS e do IVIU) 

uma avaliação real da situação da vulnerabilidade urbana da cidade de Caicó, uma vez que os 

dados mensurados representam o retrato social das carências sociais e estruturais a que está 

submetida a população da cidade. Percebe-se que as fragilidades urbanas possibilitam prejuízos 

sociais, ocasionando exclusão de bens e direitos públicos. Por sua vez, essa situação de privação 

gera desigualdade e desrespeito aos citadinos, contexto não condizente com a eficiência, 

efetividade e eficácia que a gestão pública deve demonstrar, já que os direitos devem ser 

igualitários e moralistas em busca de uma sociedade justa.  
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Considerações Finais 

 

A associação entre os índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica e de 

infraestrutura urbana em Caicó, considerando suas zonas geográficas e bairros, apresentaram 

vulnerabilidades, sendo o IVSB com fragilidades bem discretas e o IVIU com problemas mais 

evidentes. 

Depreende-se, pois, dos dados obtidos, as seguintes considerações: o IVSB registrou 

nível baixo em quase todas as zonas geográficas, com exceção da Zona Oeste (juntamente com 

seus bairros), que apresentou nível médio de vulnerabilidade, já que sua ocorrência é mais 

representativa, em decorrência da localização periférica, da concentração de populações de 

menor poder aquisitivo e, por conseguinte, de menor intervenção de políticas públicas. No que 

se refere ao IVIU, os resultados foram bem mais expressivos com uma vulnerabilidade bastante 

insatisfatória em todas as zonas geográficas da cidade, evidenciando a inexistência dos serviços 

e equipamentos públicos básicos.  

Portanto, o estudo realizado, tendo Caicó como base empírica, evidencia que os 

domiciliados da cidade são afetados pela presença de vulnerabilidades socioeconômica e de 

infraestrutura urbana, haja vista a condição de carência a que está submetida parcela 

considerável da população local, em razão de que as políticas públicas implementadas não são 

suficientes para suprir os direitos dos domiciliados que clamam por ações dos administradores 

públicos para que minimizem as situações apresentadas. Acredita-se que através de 

instrumentos legais implementem-se diretrizes que possibilitem a redução dos problemas 

urbanos dos seus munícipes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta tese foi compreender a relação entre expansão urbana e as 

vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura urbana na Cidade de Caicó, definindo os 

anos de 1980 como divisor no seu processo de configuração espacial, e a associação dos 

resultados dos índices de vulnerabilidades socioeconômica e de infraestrutura urbana de Caicó, 

considerando a aplicação do IVSB e do IVIU. 

Ante esse objetivo primeiramente foi identificado o processo de expansão urbana de 

Caicó, onde se evidenciou três fases, as quais se configuram a partir de aspectos associados a 

contextos históricos específicos, dentre estes, têm-se a produção algodoeira e o cenário pós-

crise dessa economia, que compunha a base produtiva do município. Sendo o cenário pós-crise 

da cotonicultura (da década de 1980 aos dias atuais) definido como marco temporal prioritário 

da análise. Nesse contexto a expansão urbana recente, assumiu uma configuração que 

compreende as zonas Central, Norte, Sul, Leste e Oeste, as quais abrangem 29 bairros, dos quais 

11 são de formação antiga, que existiam antes de 1980, e 18 de ocupação recente.  

Á análise dos índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica da Cidade de Caicó, 

por zonas geográficas e bairros, em termos de bairros de ocupação antiga e bairros de formação 

recente, tem-se que os mesmos oscilam entre a classificação em muito baixo e médio, infere-se 

que o fenômeno da vulnerabilidade socioeconômica apresenta relação como o processo de 

expansão urbana, mas, que a mesma não apresentou altas vulnerabilidades afetando 

parcialmente os domiciliados da cidade. 

Á avaliação dos índices e níveis de vulnerabilidade da infraestrutura urbana de Caicó, 

por zonas geográficas e bairros, em termos de bairros de ocupação antiga e bairros de formação 

recente, tem-se um quadro situacional em que a média dos índices foi de 0,188, o que conduz 

a uma classificação em nível bastante insatisfatório, dos 11 bairros de formação antiga, 3 

apresentaram níveis medianos, 4 registaram níveis insatisfatórios e 3 obtiveram níveis bastante 

insatisfatórios, e dos 18 bairros de formação recente, 3 notificaram níveis insatisfatórios e 15 

registraram níveis bastante insatisfatórios. Merece ressalvas na análise acerca do IVIU por 

bairros que tal classificação está diretamente associada ao fato de que em 7 bairros o índice foi 

0,000, evidenciando a inexistência dos serviços e equipamentos públicos que compuseram as 

variáveis do quadro de indicadores vulnerabilidade em pauta. 

A associação entre os índices e níveis de vulnerabilidade socioeconômica e de 

infraestrutura urbana em Caicó, considerando suas zonas geográficas e bairros, apresentaram 
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vulnerabilidades, sendo o IVSB com fragilidades bem discretas e o IVIU com problemas mais 

evidentes. 

A hipótese da pesquisa não foi confirmada, já que no processo de expansão urbana de 

Caicó, tanto os bairros de formação antiga quanto os de ocupação recente não apresentaram 

grandes discrepâncias nos índices e níveis de vulnerabilidades socioeconômica e de 

infraestrutura urbana analisados, evidenciando que existe carências socioeconômicas e na oferta 

de bens e serviços públicos em todos os bairros, em uns com mais intensidade e em outros com 

menos, independentemente de serem recentes ou antigos. 

Depreende-se, pois, dos dados obtidos, as seguintes considerações: o IVSB registrou 

nível baixo em quase todas as zonas geográficas, com exceção da Zona Oeste (juntamente com 

seus bairros), que apresentou nível médio de vulnerabilidade. No que se refere ao IVIU, os 

resultados foram bem mais expressivos com um nível de vulnerabilidade bastante insatisfatória 

em todas as zonas geográficas da cidade, evidenciando a inexistência dos serviços e 

equipamentos públicos básicos.  

O modelo proposto nesta tese, da criação dos Indicadores de infraestrutura urbana, 

possibilitará a realização da mensuração de índices e classificações de níveis de outras cidades, 

podendo ser utilizada na forma apresentada ou de forma complementar a outros modelos de 

mensuração de indicadores urbanos, podendo auxiliar na avaliação da oferta de bens e serviços 

públicos de outras cidades.  

Portanto, o estudo realizado, tendo Caicó como base empírica, evidencia que os 

domiciliados da cidade são afetados pela presença de vulnerabilidades socioeconômica e de 

infraestrutura urbana, haja vista a condição de carência a que está submetida parcela 

considerável da população local, em razão de que as políticas públicas implementadas não são 

suficientes para suprir os direitos dos domiciliados que clamam por ações dos administradores 

públicos para que minimizem as situações apresentadas.  
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Apêndice 1 – Cidade de Caicó vulnerabilidade socioeconômica por bairros- 2016 

 
Fonte: Agência dos Correios (2014); CAERN (2015); IBGE (2010); Elaboração Própria (2016). 
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Apêndice 2 – Cidade de Caicó vulnerabilidade de infraestrutura urbana por bairros- 2016 

 

Fonte: Agência dos Correios (2014); CAERN (2015); IBGE (2010); Elaboração Própria (2016). 


