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Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte

INTRODUÇÃO
O número de veículos no Estado do Rio Grande do Norte cresce continuamente e este fenômeno traz consigo a
necessidade de atenção, principalmente nas áreas metropolitanas. Entende-se que não houve políticas públicas que
acompanharam esta crescente, necessitando de medidas/adaptações que possam trazer mais mobilidade dentro
dessas regiões críticas. Para tanto, o estudo propõe-se a apresentar tal evolução entre os anos de 2005 e 2015, no
Estado do Rio Grande do Norte.

OBJETIVO
O objetivo do estudo foi de desenvolver uma análise da evolução da frota de veículos do Estado do Rio Grande do
Norte entre os anos de 2005 e 2015, em seguida fazer comparativos com o crescimento da população dos municípios,
da capital e do Estado como um todo, identificando a proporção dessa evolução.

MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados referentes à frota de veículos foram retirados dos registros do RENAVAM, disponível no DETRAN-RN e as
informações demográficas referentes à população foram retiradas do sistema do DATASUS - Ministério da Saúde. As
técnicas de análises utilizadas para a avaliação da evolução da frota foram apenas estatísticas descritivas e
exploratórias dos dados. Para os cálculos da proporção da população pela frota de veículos, tomou-se a população
dividida pela frota de veículos, a taxa de variação por tipo de veículos e o cálculo da taxa de motorização levando-se em
conta a frota de veículo dividido por 1.000 habitantes.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Tabela 01: Distribuição da frota do Rio Grande do Norte, cadastrados no
Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de 2005 a 2015.

Tabela 02: Distribuição da frota de veículos do Rio Grande do Norte, cadastrados no
Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), por tipo de veículos, nos anos
de 2005 e 2015.

Tabela 03: Distribuição de frequência da frota, nos
anos de 2005 e 2015.

Fonte: DETRAN RN
Nota: O símbolo ∆% representa a taxa de variação percentual entre os anos analisados.

Tabela 04: Distribuição de frequência da população do
RN, nos anos 2005 e 2015.

Fonte: DATASUS/MS.

Fonte: DETRAN RN
* Informações até 31 de dezembro de 2015.

Gráfico 01: Distribuição da frota do Rio Grande do Norte, cadastrados no
Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de 2005 a 2015.

Fonte: DETRAN RN

Gráfico 02: Distribuição da frota de veículos no Rio Grande do Norte em 2005 e 2015.

Tabela 05: Distribuição do índice de motorização
(veículos por 1.000 hab.), nos anos de 2005 e 2015.

Fonte: DETRAN RN

Tabela 06: Distribuição da proporção da população
pela frota de veículos, no anos de 2005 e 2015.

Fonte: DETRAN RN

2005

2015

Fonte: DETRAN RN
Fonte: DETRAN RN

Com a verticalização das metrópoles, proporcionalmente cresce a demanda da população por veículos e é exatamente
neste ponto que as políticas públicas voltadas para as melhorias da mobilidade em massa são necessárias e aplicáveis.

CONCLUSÃO
Com o estudo, identificou-se que a frota do Estado do RN saltou de 407.356 veículos para 1.108.592.
Evidencia-se que no ano de 2005 para cada 7 indivíduos há 1 veículo em circulação no estado e no ano de
2015 para cada 3 indivíduos existe 1 veículo em circulação. O índice de motorização nos anos de 2005 e 2015
para o Rio Grande do Norte como um todo, tem-se que em 2005 o índice foi 135,6 e passou para 322,1 em
2015. Estes resultados propiciam reflexões sobre condições de mobilidade e infraestrutura no estado do RN em
busca melhorias para a população.
Palavras Chaves: Proporção de veículos, taxa de motorização, crescimento da frota.
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