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1. APRESENTAÇÃO

A Região Metropolitana do Recife - RMR, que engloba quinze municípios, tem uma população de
aproximadamente 3.766.000 habitantes, conforme o Censo Demográfico de 2010, sendo a mais populosa
do Nordeste e a quinta mais populosa do País (IBGE, 2011).

Na RMR, estão localizados um aeroporto internacional (o Aeroporto dos Guararapes - Gilberto Freyre),
dois portos (Suape e Recife), a maior universidade do Nordeste, o segundo maior polo médico do Brasil,
o Porto Digital (um dos mais importantes centros de Tecnologia da Informação do Brasil), a cidade do
Recife com suas atrações históricas, turísticas e culturais, a cidade de Olinda (declarada Patrimônio
Natural e Cultural da Humanidade em 1982 pela UNESCO), as praias de Boa Viagem e Porto de
Galinhas (atrações turísticas internacionais) e o Complexo Industrial e Portuário de Suape, entre outros.

O porto de Suape, localizado ao sul da RMR, é atualmente um dos mais movimentados do Brasil. Na
área de Suape, há ainda vários empreendimentos construídos ou em construção, destacando-se uma
refinaria de petróleo, o maior estaleiro do hemisfério sul, terminal de contêineres, indústrias petroquímicas
e cerca de uma centena de outras indústrias de médio e grande porte. Suape está se tornando um porto
internacional concentrador de cargas para toda a América do Sul e um grande polo provedor de bens e
serviços para indústrias de petróleo, gás, offshore e naval, atualmente gerando milhares empregos. Em
função do forte incremento verificado em Suape, em especial nos últimos dez anos, é necessário
considerar os deslocamentos de e para aquele complexo industrial e portuário, localizado na parte sul da
RMR.

Por ser um forte polo econômico regional e pela sua privilegiada posição geográfica, a RMR atrai
imigrantes de todo o país, em busca de empregos e oportunidades.

Há uma forte tradição de pioneirismo do Recife, nas questões de planejamento urbano e de transportes.
Em termos de pesquisas de origem e destino no espaço metropolitano, foram realizadas duas desde o
ano de 1972, conforme relato a seguir. Atualmente, estão sendo sistematizados os resultados obtidos a
partir de uma terceira pesquisa, realizada no primeiro semestre de 2016 e desenvolvida a partir de uma
nova metodologia, utilizando tecnologia avançada, de modo a permitir a elaboração do Plano de
Mobilidade da cidade do Recife e o Plano de Mobilidade da sua Região Metropolitana.
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2. HISTÓRICO

2.1 A Primeira Pesquisa Origem-Destino da Região Metropolitana do Recife (1972)

O Estudo de Transportes do Grande Recife foi elaborado em 1972 pela empresa Wit-Olaf Prochnik
Arquitetura e Planejamento S.C.L., contratada pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE. Nesse estudo, foi realizada a primeira Pesquisa Domiciliar de Origem-Destino na região, com
166 zonas de tráfego às quais foram acrescidas mais nove zonas apenas de atração de viagens,
correspondentes aos distritos industriais localizados em área rural, totalizando, portanto, 175 zonas.
Outras vinte zonas foram criadas visando as projeções para os anos de 1980 e 2000, distribuídas de
acordo com as alternativas de desenvolvimento formuladas (SUDENE, 1972). A definição das zonas de
tráfego foi baseada nos setores censitários definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - FIBGE. Assim, cada zona de tráfego consistiu no agrupamento de oito a dez setores
censitários formando uma área contínua, não cortada por barreiras naturais ao tráfego, com forma o mais
regular possível (próxima a um quadrado), com população em torno de 10.000 habitantes (5.000 na área
central do Recife), e com uso do solo homogêneo. Essas zonas de tráfego foram agrupadas em 49
distritos, permitindo a obtenção da matriz de viagens correspondente ao ano de 1972.

As pesquisas que deram origem ao Estudo de Transportes do Grande Recife foram realizadas durante o
período de julho a outubro de 1972 e compreenderam a pesquisa domiciliar com 8.480 entrevistas
abrangendo dados socioeconômicos e de descrição das viagens; a sua complementação para 5% dos
proprietários de automóveis, com 530 domicílios pesquisados; entrevistas com proprietários de
caminhões, em número de 464, não cobertos pela pesquisa domiciliar; a pesquisa do tráfego externo
(“cordon-line”), com cinco postos de contagem, objetivando controlar as viagens com origem ou destino
fora da área de estudo; a pesquisa do tráfego interno (“screen-line”), em dez postos de contagem, com a
finalidade de controlar a expansão das viagens obtidas na pesquisa domiciliar; contagens de veículos e
de passageiros na “cordon-line” (5 postos), na “screen-line” (10 postos) e na “screen-line” especial (13
postos); pesquisas de origem e destino no interior de ônibus em 133 linhas urbanas e em 23 linhas de
longo percurso, com uma amostragem média de 37%; e pesquisas de origem e destino no interior de
trens, abrangendo 3 linhas e uma amostragem média de 43%. Essas duas últimas pesquisas tiveram por
finalidade obter a definição das características das viagens nos transportes públicos de passageiros.

A área de estudo abrangeu a chamada Área Metropolitana do Recife (a Região Metropolitana do Recife
só veio a ser formalmente instituída pela Lei Complementar Federal nº 14, de 8 de junho de 1973). Foram
então definidos os nove municípios que então integravam a área de estudo, com base em critérios
demográficos, de estruturação das atividades e ainda segundo o grau de integração com o município
central, de acordo com o método adotado pela FIBGE (SUDENE, 1972). Os nove municípios que
compuseram a área de estudo, em ordem decrescente da sua população urbana, foram os seguintes:
Recife, Olinda, Jaboatão, São Lourenço da Mata, Paulista, Cabo, Igarassu, Moreno e Itamaracá. O
estudo abrangeu apenas a área urbana desses municípios, com formato irregular e descontínuo,
totalizando aproximadamente 280 km2.

2.2 A Segunda Pesquisa Origem-Destino da Região Metropolitana do Recife (1997)

No ano de 1997, vinte e cinco anos após a pesquisa contratada pela SUDENE e relatada no item anterior,
foi realizada, desta vez pela EMTU/Recife, uma nova pesquisa de origem e destino, com base domiciliar,
na Região Metropolitana do Recife. Até então, os resultados da pesquisa de 1972 ainda eram adotados
como referência nos estudos de transportes urbanos na região, não obstante não mais retratassem os
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hábitos de deslocamento da população, em face do longo tempo decorrido e da elevada dinâmica urbana.
Seria recomendável a repetição dessa pesquisa a intervalos de cinco ou dez anos para detectar os novos
padrões de deslocamento, cada vez com amostras menores, o que infelizmente deixou de ocorrer
durante um quarto de século (de 1972 a 1997).

A área de estudo da pesquisa de 1997 foi a mesma de 1972 acrescida apenas do Município de Ipojuca
que foi incorporado à Região Metropolitana do Recife em 1994 e já com 14 municípios tendo em vista a
criação dos municípios de Abreu e Lima, Camaragibe, Itapissuma e Araçoiaba, desmembrados
respectivamente dos municípios de Paulista, São Lourenço da Mata, Igarassu e novamente Igarassu
(Zanqueti & Lacerda, 1999).

A pesquisa domiciliar de origem e destino foi realizada em duas etapas: a primeira, de abril a junho e a
segunda durante os meses de agosto e setembro de 1997. Houve uma paralisação no mês de julho,
devido ao período de férias escolares que descaracterizaria os padrões de deslocamento.

Foi considerada a existência naquela ocasião de cerca de 737.000 domicílios na RMR com cadastro junto
à concessionária de energia elétrica, a Companhia Energética de Pernambuco - CELPE. Em
consequência, foram realizadas entrevistas em 10.980 domicílios, correspondendo a uma amostra da
ordem de 1,5%. Essa amostra foi dimensionada de acordo com o critério de Neymann e garantiu erros de
amostragem de no máximo 9% e nível de confiança de 95% para as estimativas de viagens, habitantes e
renda média familiar mensal em cada uma das 249 zonas de tráfego em que foi dividida a RMR
(EMTU/Recife, 2007).

Como de praxe, o trabalho baseou-se em três tipos de pesquisa. A primeira consistiu nas entrevistas
realizadas junto aos ocupantes de cada um dos 10.980 domicílios sorteados junto ao cadastro de
consumidores residenciais da CELPE. Em cada entrevista, foram levantados dados socioeconômicos
sobre o domicílio e obtidas informações detalhadas sobre todas as viagens realizadas no dia
imediatamente anterior por todos os residentes (com idade mínima de 5 anos) no imóvel.

O formulário da entrevista continha as seguintes informações gerais sobre o domicílio: a etiqueta
(contendo o endereço do domicílio), o número da zona de tráfego, o número (código) do domicílio, o
número do pesquisador, o telefone do domicílio, se foi ou não realizada a entrevista e, na hipótese de não
ter sido realizada, o motivo (domicílio não encontrado, domicílio em obras, domicílio desocupado, uso
para lazer, recusa de informações, ninguém em casa, ausência de responsável e outros motivos).

Os dados socioeconômicos sobre o domicílio abrangiam o tipo do imóvel (apartamento, casa de alvenaria,
casa de madeira, barraco de alvenaria, barraco de madeira, barraco de outros materiais, prédio comercial
e residencial e prédio industrial e residencial), o número de cômodos, o tipo de esgoto sanitário (rede
pública, fossa séptica, fossa seca, não tem e não sabe), o tipo de abastecimento de água (rede pública,
poço artesiano, cisterna, chafariz ou bica e outros), a indicação de conforto familiar para fins do
enquadramento do domicílio em classes sociais, conforme os critérios utilizados pela ABIPEME -
Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado (quantidade dos seguintes itens: geladeira,
rádio, banheiro, aspirador de pó, máquina de lavar roupa, TV a cores, empregada mensalista, automóvel,
vídeo cassete, micro computador e telefone), o número de domicílios no endereço, o número de
domicílios na ligação (de energia elétrica) e, para cada entrevistado, a situação familiar (chefe da família,
cônjuge, filho, parente, agregado e pensionista e empregado residente), o sexo, a idade, a atividade
principal e a atividade secundária (classe de atividades: estudante de curso regular, estudante de outros
cursos, prendas domésticas, aposentados e pensionistas, sem ocupação, desempregados, em licença,
agropecuária, construção civil (produção), construção civil (escritório), indústria (produção), indústria
(escritório), comércio, serviços, profissional liberal, funcionário público (Saúde), funcionário público
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(Segurança), funcionário público (Educação), funcionário público (outros), educação (escola privada),
militares, autônomos e biscateiros), o grau de instrução, que se constitui em outro critério para o
enquadramento do domicílio em classes sociais pelos critérios da ABIPEME (analfabeto, pré-escolar, 1º
grau incompleto (1ª à 4ª séries), 1º grau completo (1ª à 4ª séries), 1º grau incompleto (5ª à 8ª séries), 1º
grau completo (5ª à 8ª séries), 2º grau incompleto, 2º grau completo, superior incompleto, superior
completo, pós-graduação, menor de 7 anos não estudante e nenhum dos anteriores), o local do trabalho
da atividade principal e da atividade secundária (com os respectivos códigos da zona de tráfego), a renda
mensal (em R$) e o tipo de passe utilizado no deslocamento (vale transporte, passe escolar, gratuito,
dinheiro e não se aplica).

As informações sobre os deslocamentos abrangiam, para cada pessoa e cada deslocamento, a origem e
o destino, a hora de saída e a hora de chegada, o motivo da viagem, o modo de transporte utilizado e, no
caso de uso de automóvel, a característica do estacionamento. Os motivos considerados da viagem
foram residência, trabalho, estudo (regular), estudo (outros), compras, assuntos pessoais e negócios,
saúde, lazer, levar passageiro para trabalho, levar o passageiro para estudo e outros. Sobre o modo de
transporte, foram consideradas as seguintes opções: metrô, trem, trólebus, ônibus comum, ônibus
executivo, Kombi lotação, transporte escolar, transporte fretado, barco, condutor de auto, passageiro de
auto, táxi, caminhão, motocicleta, bicicleta ou ciclomotor, a pé e outros. No que diz respeito à
característica do estacionamento, foram registradas as seguintes opções: na via gratuito, na via pago,
vaga própria, estacionamento gratuito, estacionamento pago, terreno gratuito, terreno pago e não
estacionou.

Apresenta-se em seguida alguns resultados da pesquisa. O total de deslocamentos na RMR era, na
ocasião, de cerca de 5.200.000 por dia, com a divisão modal indicada na Tabela 1 e no Gráfico 1.
Observa-se que os três principais modos utilizados (ônibus urbano, automóvel e a pé) representavam, em
conjunto, aproximadamente, 88,1% do total de deslocamentos.

Cabem alguns comentários sobre esses resultados, os quais demonstram que os padrões atuais de
deslocamento na RMR são significativamente diferentes dos observados em 1997:

O modo “Lotação” correspondia ao denominado transporte informal, à época muito expressivo na RMR, a
ponto de superar o total de deslocamentos pelo metrô. Hoje, esse modo tem uma participação muito
pequena, restrito a algumas poucas áreas;

O total de deslocamentos por motocicletas era muito pequeno em comparação aos atualmente
observados. Em 1997, no município do Recife, a frota registrada de motocicletas e motonetas
representava 6,0% do total, enquanto ao final do mês de julho de 2015 essa participação alcançava
20,6% no Recife e 23,9% na sua Região Metropolitana (Detran/PE, 2015).

2.3 A Política Nacional de Mobilidade Urbana e as Pesquisas Origem-Destino

O planejamento urbano da maioria das cidades brasileiras passou, nas últimas décadas, por um processo
de sucateamento, onde dados, procedimentos, profissionais e a própria técnica foram se perdendo ao
longo dos anos. Algumas poucas cidades mantiveram uma estrutura de planejamento consistente, como
é o caso de Curitiba e São Paulo, por exemplo.

A recente tentativa, frustrada, de modernização da infraestrutura de transportes coletivos nas principais
cidades brasileiras mostrou a necessidade de um processo contínuo de acompanhamento do
crescimento urbano e de monitoramento de suas dinâmicas no deslocamento de pessoas e mercadorias.
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Poucas cidades mantiveram um processo de coleta de dados para o planejamento de seu
desenvolvimento urbano. Especificamente do ponto de vista da mobilidade urbana, a principal fonte de
informações para o planejamento é a pesquisa origem-destino, onde os hábitos de deslocamento da
população são identificados. A prática no Brasil e em diversos outros países indica a realização dessa
pesquisa regularmente em intervalos de 10 anos. Na maioria das cidades, esse intervalo não tem sido
observado e em algumas cidades, que sofreram forte crescimento na última década, a pesquisa nunca
ocorreu. No Recife, a última pesquisa origem-destino de passageiros ocorreu em 1997 (há 21 anos na
data de produção deste documento).

Em 2012, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela lei federal 12.587, estabeleceu, além
das diretrizes para a mobilidade urbana no Brasil, a exigência de Planos Municipais de Mobilidade
Urbana para todas as cidades com população igual ou superior a 20 mil habitantes e cidade integrantes
de regiões metropolitanas. Essa exigência veio acompanhada de ação punitiva às cidades que violassem
a lei federal, na forma de bloqueio ao acesso a recursos do orçamento federal da pasta de mobilidade
urbana. Entretanto, a lei não previu qualquer forma de financiamento para o desenvolvimento dos planos
municipais de mobilidade urbana.

Estes planos municipais, dentre outros assuntos, devem conter estudos detalhados sobre os
deslocamentos de cargas e passageiros, cujos custos de elaboração se mostraram excessivamente
elevados, levando as cidades a buscarem financiamentos de instituições públicas e privadas, nacionais e
internacionais, eventualmente criando paradoxos éticos como o financiamento das pesquisas de
mobilidade pelos operadores de transporte coletivo.

Diversas cidades não atenderam a lei federal e encontram-se hoje com recursos bloqueados junto ao
governo federal. Algumas cidades estão em processo de desenvolvimento de seu Plano de Mobilidade
Urbana. Uma destas cidades é Recife, que desenvolve de forma integrada o Plano de Mobilidade Urbana
e o Plano de Ordenamento Territorial. Neste artigo, é apresentada a estrutura de pesquisas e
levantamentos desenvolvidos para contornar os excessivos custos e prazos de resposta das pesquisas
de campo tradicionais e consolidar um novo processo de aquisição de dados incorporando-o à rotina
administrativa da cidade.

3. METODOLOGIA

Os resultados levantados na pesquisa origem-destino são geralmente consolidados em uma matriz de
deslocamentos (também conhecida como matriz origem-destino ou matriz OD), através de processos
estatísticos de expansão, a partir das populações das áreas de origem.

A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana prevê a construção e a avaliação de cenários futuros de
crescimento populacional, relacionado ao desenvolvimento urbano. Isso torna insuficiente a simples
consideração de fatores de crescimento vegetativo sobre a distribuição populacional atual. A integração
com o planejamento da ordenação territorial, que pressupõe uma relação entre o adensamento urbano e
a existência de corredores de transporte coletivo, também torna simplista a análise dos deslocamentos
baseada em avaliações dos volumes de tráfego e do volume de viagens no sistema de transporte coletivo,
como existem hoje.

Há, portanto, a necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta de análise que permita a construção
de cenários que permitam captar mudanças específicas em certas áreas da cidade, como o adensamento
populacional em áreas específicas, bem como a implantação de equipamentos urbanos que produzam ou
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atraiam viagens, além de permitir a avaliação de cenários relativos à implantação de novas infraestruturas
de transporte, como as linhas BRT em implantação, ou as linhas VLT, atualmente em discussão.

Dessa forma, a pesquisa origem-destino não pode mais ser utilizada de forma isolada e ser vista
meramente como um mecanismo de entendimento dos padrões de viagem existentes, cujos indicadores
das distribuições espaciais dos deslocamentos servem apenas para reforçar a distribuição existente de
linhas de ônibus, por exemplo, e cujos indicadores de tempo de viagem servem, tão somente, para
posicionar a cidade em rankings de crescimento metropolitano.

3.1 A Pesquisa OD 2017/2018 na RMR

A nova pesquisa Origem-Destino será utilizada para abastecer de dados um modelo de demanda de
viagens que seja integrado com o planejamento territorial, além de estar integrada com as rotinas da
cidade, permitindo aos planejadores, não só acompanhar mudanças nos padrões de deslocamento, mas
também direcionar essas mudanças através de intervenções na oferta, na demanda e na organização do
território.

A estruturação das pesquisas foi guiada principalmente pelo objetivo maior de incorporação da coleta de
dados aos procedimentos rotineiros da vida urbana, melhorando a base de dados disponível para o
planejamento e, simultaneamente, reduzindo o custo de realização dos levantamentos.

Nesse novo formato, foram propostas três premissas para o desenvolvimento desses levantamentos, a
saber:

 Premissa 1: As pesquisas serão realizadas nos destinos das viagens, ao contrário das
entrevistas domiciliares, onde a pesquisa é realizada na origem das viagens.

 Premissa 2: As pesquisas focarão os motivos de viagem mais significativos, a saber:
trabalho, educação.

 Premissa 3: As pesquisas serão desenhadas para atingir diversas classes
socioeconômicas, através de análise de inserção social dos pontos de pesquisa.

Finalmente, para enfrentar a dificuldade resultante da grande disparidade dos níveis de renda no espaço
metropolitano, foram identificados diversos pontos deste mesmo espaço, onde se verificavam “vazios de
informação” e para os quais foram realizadas ações específicas de incentivo à participação na pesquisa,
como forma de preencher as lacunas existentes. Essas ações envolveram uma série de grupos como o
comércio informal, comunidades de baixa renda e outros.

3.2 Validação

A metodologia utilizada para a pesquisa considerava a possibilidade de ocorrência de respostas
invalidas. Estas foram classificadas, previamente ao início do trabalho, em três classes:

Respostas Idênticas (ou quase): resposta contendo informações especificas idênticas,
sinalizando a ocorrência de envios repetidos ou a utilização de programas de computador para
geração automática de respostas;

 Respostas incompletas: resposta contendo informações insuficientes nos campos
essenciais;

 Respostas incoerentes: resposta contendo informações contraditórias.
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4. DIMENSIONAMENTO DA AMOSTRA

4.1 Zoneamento

A Região Metropolitana do Recife foi dividida em 249 Zonas de Tráfego delimitadas na Pesquisa OD
desenvolvida em 1997, considerando, prioritariamente, os setores censitários do IBGE. Esse zoneamento
foi mantido para que seja possível realizar uma comparação entre os resultados obtidos na pesquisa
atual e nas pesquisas anteriores (1972 e 1997).

Na tabela a seguir estão apresentadas as Zonas de Tráfego por Município da Região Metropolitana.
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A amostra necessária foi calculada para cada zona de tráfego, considerando estratos de faixa etária da
população de cada zona e a faixa de renda em que ela se insere. A determinação do tamanho da
amostra em cada estrato foi realizada com a equação baixo.

A amostra mínima a ser utilizada para as análises foi dimensionada para garantir um grau de confiança
de 90% e um erro de 10%.

O dimensionamento foi realizado para cada uma das 253 zonas de tráfego da Região Metropolitana do
Recife, considerando os estratos de renda.

A Soma das amostras calculadas para as zonas de tráfego da Região Metropolitana do Recife é de
76.276 respostas, sendo distribuídas por município conforme a tabela abaixo.

𝑛 =
𝑧2 × 𝜎2 × 𝑁

𝐸2 × 𝑁− 1 + 𝑧2 × 𝜎2

n = tamanho da amostra
z = valor crítico que corresponde ao grau de confiança
σ= variância
N= tamanho da população
𝐸= margem de erro admissível
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Município

N° de Respostas Necessárias
(Grau de Confiança)

95% 94% 93% 92% 91% 90%
Respostas
Atingidas

Grau de
Confiabilidade

Recife 36.282 23.853 16.261 11.723 8.784 6.686 84.125 95%

Jaboatão dos
Guararapes

13.392 8.857 8.856 6.073 4.401 3.313 20.285 95%

Cabo de Santo
Agostinho

6.702 4.538 3.163 2.317 1.757 1.350 3.746 93%

Igarassu 2.569 1.688 1.148 826 618 470 2.565 94%

Itapissuma 1.469 1.019 723 536 409 316 1.114 94%

Goiana 1.117 729 495 355 266 202 105 < 90%

Ilha de Itamaracá 728 479 326 235 176 134 2.741 95%

Abreu e Lima 1.852 1.211 822 591 442 336 5.098 95%

Araçoiaba 699 466 320 232 174 133 4.108 95%

Camaragibe 3.227 2.129 1.455 1.050 788 600 12.216 95%

Ipojuca 1.362 909 627 456 344 263 2.090 95%

Olinda 6.368 4.148 2.810 2.018 1.507 1.145 21.864 95%

Moreno 1.473 965 656 472 353 269 3.353 95%

Paulista 4.650 3.066 2.096 1.514 1.136 866 17.101 95%

São Lourenço da
Mata

2.845 1.918 1.337 981 745 573 18.724 95%

TOTAL 84.735 55.975 41.095 29.379 21.900 16.656 199.235 -

4.2 Estratos de Renda (salários mínimos)

Na definição da amostra mínima, foram considerados 7 estratos de renda:

 até 1 salário mínimo
 1 a 2 salários mínimos
 2 e 3 salários mínimos
 3 a 5 salários mínimos
 5 a 10 salários mínimos
 10 a 20 salários mínimos
 acima de 20 salários mínimos

5. RESULTADOS DA PESQUISA ORIGEM – DESTINO

A análise preliminar dos resultados da Pesquisa OD foram realizados a partir de um conjunto de
conceitos, definidos na Pesquisa Origem-Destino Metropolitana de 1997, visando a comparação dos
resultados atuais com os obtidos naquela pesquisa.
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6. RESULTADOS POR MUNICÍPIO

6.1 Abreu e Lima

O município de Abreu e Lima possui uma população aproximada de 95 mil habitantes e área de 126,193
km² (IBGE). A cidade está dividida em 5 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado no mapa a seguir.
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6.2 Araçoiaba

O município de Araçoiaba possui uma população aproximada de 20 mil habitantes e área de 96,381 km²
(IBGE). A cidade está dividida em 2 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado no mapa a seguir.
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6.3 Cabo de Santo Agostinho

O município de Cabo de Santo Agostinho possui uma população aproximada de 200 mil habitantes e área
de 448,735 km² (IBGE). A cidade está dividida em 25 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado no
mapa a seguir.
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6.4 Camaragibe

O município de Camaragibe possui uma população aproximada de 150 mil habitantes e área de 51,257
km² (IBGE). A cidade está dividida em 9 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado no mapa a seguir.
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6.5 Igarassu

O município de Igarassu possui uma população aproximada de 110 mil habitantes e área de 305,560 km²
(IBGE). A cidade está dividida em 7 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado no mapa a seguir.
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6.6 Ilha de Itamaracá

O município Ilha de Itamaracá possui uma população aproximada de 25 mil habitantes e área de 66,684
km² (IBGE). A cidade está dividida em 2 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado no mapa a seguir.
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6.7 Ipojuca

O município de Ipojuca possui uma população aproximada de 90 mil habitantes e área de 527,107 km²
(IBGE). A cidade está dividida em 5 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado no mapa a seguir.
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6.8 Itapissuma

O município de Itapissuma possui uma população aproximada de 25 mil habitantes e área de 74,235 km²
(IBGE). A cidade está dividida em 6 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado no mapa a seguir.
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6.9 Jaboatão dos Guararapes

O município de Jaboatão dos Guararapes possui uma população aproximada de 690 mil habitantes e
área de 258,694 km² (IBGE). A cidade está dividida em 37 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado
no mapa a seguir.
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6.10 Moreno

O município de Moreno possui uma população aproximada de 60 mil habitantes e área de 196,072 km²
(IBGE). A cidade está dividida em 4 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado no mapa a seguir.
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6.11 Olinda

O município de Olinda possui uma população aproximada de 380 mil habitantes e área de 41,681 km²
(IBGE). A cidade está dividida em 17 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado no mapa a seguir.
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6.12 Paulista

O município de Paulista possui uma população aproximada de 320 mil habitantes e área de 97,312 km²
(IBGE). A cidade está dividida em 15 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado no mapa a seguir.
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6.13 Recife

O município do Recife possui uma população aproximada de 1.600.000 habitantes e área de 218,435 km²
(IBGE). A cidade está dividida em 106 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado no mapa a seguir.
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6.14 São Lourenço da Mata

O município de São Lourenço da Mata possui uma população aproximada de 110 mil habitantes e área
de 262,106 km² (IBGE). A cidade está dividida em 10 Zonas de Tráfego, conforme está apresentado no
mapa a seguir.
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7. RECORTE REGIÃO METROPOLITANA
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