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RESUMO 

 

Tendo em vista a notável heterogeneidade apresentada pelas cidades médias e a recente 

obrigatoriedade de elaboração do Plano de Mobilidade, a literatura admite a importância de 

se conhecer as características relacionadas ao processo de consolidação de cada cidade (tipo 

de cidade média, forma e padrão de expansão urbana) no processo de elaboração do Plano, 

uma vez que tais fatores são determinantes no surgimento dos desafios de mobilidade. Dessa 

forma, no intuito de validar as relações existentes entre os aspectos supracitados, o presente 

artigo se propõe a analisar incidência dos variados problemas de transporte vivenciados pelas 

cidades médias realizando uma comparação dos desafios apontados pela bibliografia com 

aqueles identificados em um levantamento documental do Plano de Mobilidade de quatro 

cidades médias brasileiras, que se enquadram em cada um dos tipos definidos. O resultado 

obtido constitui um referencial para a construção de Planos de Mobilidade. 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

Resultado dos crescentes problemas de transporte de pessoas e mercadorias nas cidades 

brasileiras, a Lei n° 12.587/2012 determina que todas as cidades com população superior a 

20 mil habitantes elaborem seu próprio Plano Municipal de Mobilidade Urbana, sendo que 

os municípios que não tivessem seu Plano concluído até o dia 12 de abril de 2015 ficariam 

impedidos de receber recursos federais com destinação à mobilidade urbana. Porém, no ano 

de 2014, o prazo foi estendido para seis anos a partir da data de vigência da lei supracitada, 

reconhecendo-se a escassez de pessoal qualificado para realizar o trabalho aliada a 

problemas financeiros e à necessidade do cumprimento de demandas de planejamento 

recentemente incluídas na legislação federal, dificultando a concepção dos planos de 

mobilidade dentro do prazo inicial. De fato, de acordo com a Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais (Munic) realizada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), constatou-se que apenas 3,8% do total dos municípios brasileiros 

possuíam Plano Municipal de Transporte sendo que, nas cidades acima de 500 mil 

habitantes, 55,3% dos municípios tinham o Plano e 28,9% estavam em processo de 

elaboração (NTU, 2015). Em auxílio aos municípios, a Secretaria Nacional de Transporte e 

da Mobilidade Urbana (SeMob) disponibiliza o Caderno de Referência para a elaboração do 

Plano de Mobilidade, atualizado em 2015. No Caderno, são sugeridas etapas a serem 

seguidas a fim de ensejar o diagnóstico da rede urbana de transportes e a posterior aferição 

de soluções para os problemas encontrados, que devem estar pautadas nos princípios e 

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU).  

 

Nesse contexto, Marques et al. (2015) se propõem a investigar como a realidade 

socioeconômica e as peculiaridades das cidades médias devem ser analisadas no processo 



de construção do Plano de Mobilidade, partindo da constatação de que as cidades de porte 

médio possuem distintos processos de expansão urbana, o que lhes confere características 

intrínsecas que afetam sua dinâmica de transporte. O estudo reconhece a classificação 

proposta por Pereira W. (1977 apud Pereira F., 2002), que dividiu as cidades médias em 4 

tipos distintos, resumidos da seguinte forma: 1) cidades médias metropolitanas, 2) cidades 

médias capitais de estados, 3) cidades médias em eixos de transporte e 4) cidades médias em 

fronteiras agrícolas. Considerando aspectos de uso e ocupação do solo e características de 

expansão urbana, Marques et al. (2015) definem categorias para classificação das cidades 

médias quanto à configuração urbana e tipo de expansão e relacionam a cada categoria os 

problemas de transportes característicos, visando prover um guia auxiliar na elaboração dos 

Planos de Mobilidade. O objetivo desse artigo reside na validação das categorias propostas 

e discussão de sua aplicabilidade e relevância, mediante aplicação nas cidades de Rio 

Branco, Paranaguá, Aracruz e Mogi das Cruzes, que representam cada um dos tipos de 

cidades médias mencionados anteriormente. 

 

Inicialmente apresentam-se alguns conceitos e características das cidades de porte médio. 

Em seguida, são discutidas as influências do tipo de cidade média e da forma urbana sobre 

os principais problemas observados em relação à mobilidade urbana. Posteriormente, é 

realizado um levantamento do diagnóstico das condições de deslocamento e dos parâmetros 

da forma urbana contidos no plano de mobilidade dos municípios supracitados, comparando 

a incidência dos problemas de transportes conforme as categorias propostas por Marques et 

al. (2015) com aqueles encontrados nos planos e ainda com os temas sugeridos pelo Caderno 

de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana da SeMob. Dessa forma, foi 

possível avaliar e discutir as semelhanças e diferenças verificadas, identificando os 

principais focos que devem nortear o processo de construção do plano de mobilidade nas 

cidades médias.  

 

2 CONFIGURAÇÃO URBANA DAS CIDADES MÉDIAS E INFLUÊNCIA NA 

MOBILIDADE 

 

Os primeiros estudos conceituais sobre as cidades de porte médio datam da década de 1970, 

período em que o fenômeno da criação das grandes metrópoles, resultante da crescente 

urbanização no Brasil, foi o principal motor da difusão do desenvolvimento econômico no 

país. De acordo com Santos (1994), Braga (2005), Maricato (2001), Amorim Filho e Serra 

(2001), Brito, Horta e Amaral (2001), Andrade e Serra (2001) e Lima (1998), citados por 

Stamm et al. (2013), as cidades brasileiras de porte médio são os municípios cuja população 

urbana situa-se entre 100 mil a 500 mil habitantes. Já segundo Maia (2010), na classe de 

cidades médias inserem-se aquelas que possuem entre 20 e 500 mil habitantes. Essa 

classificação, que será adotada nesse trabalho, corrobora com a exigência de elaboração do 

Plano de Mobilidade para as cidades com população superior a 20 mil habitantes, uma vez 

que, de acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, as cidades médias 

possuem a importante atribuição de atuar ‘‘particularmente na articulação entre os grandes 

centros e um conjunto de cidades de menor porte, integrando e polarizando amplas redes de 

cidades e aglomerações urbanas que já apresentam o potencial de converter-se em 

instrumentos de uma “política de desenvolvimento urbano-regional’’ (Braga, 2005). 

 

Porém, nas cidades médias, ao longo do processo de expansão urbana houve ‘‘a produção 

de um tecido fragmentado, com bairros distantes e descontínuos, habitados, sobretudo, pelas 

camadas mais pobres, e onde se via instalada uma dinâmica de exclusão socioespacial 

reforçada pela presença de inúmeros vazios urbanos’’ (Goulart et al., 2013). Cerca de 50% 



da área compreendida no perímetro urbano era representada por vazios urbanos, grande parte 

dotada de infraestrutura, obedecendo à lógica da especulação imobiliária cuja origem baseia-

se na primazia do interesse privado com suporte das agências governamentais, o que se 

caracteriza como um desafio para o planejamento urbano e de transportes dos municípios de 

porte médio.  

 

A busca por soluções para os problemas de deslocamento resultantes de padrões de 

crescimento mal planejados ou sem planejamento trouxe à tona a necessidade da análise das 

características morfológicas oriundas de distintos processos de expansão urbana uma vez 

que a substancial influência dos diferentes perfis de cidade no desenvolvimento das funções 

econômicas da região e em suas dinâmicas é fator que apresenta relação direta com a 

mobilidade dos municípios de porte médio. Baseado nos aspectos mencionados e com o 

objetivo de proporcionar uma melhor compreensão das implicações destes para o 

desenvolvimento urbano, Pereira W. (1977 apud Pereira F., 2002) elaborou uma divisão das 

cidades médias em 4 tipos distintos, resumidos da seguinte forma: 1) cidades médias 

metropolitanas, 2) cidades médias capitais de estados, 3) cidades médias em eixos de 

transporte e 4) cidades médias em fronteiras agrícolas. 

 

As cidades médias metropolitanas são o resultado da ‘‘forma concentradora da atividade 

econômica espacialmente, vigente até 1970, onde o então núcleo de base industrial expande-

se para seu entorno devido ao surgimento de deseconomias de aglomeração significativas no 

lugar central’’. As metrópoles tendem a exercer influência de centralidade em relação às 

cidades médias da sua área de entorno, pois oferecem mais oportunidades de emprego e 

serviços bem como educação e saúde, gerando as denominadas viagens pendulares. As 

cidades médias capitais de estados surgem a partir da atração de migrantes, empresas e 

indústrias para uma dada região devido à presença do setor público cuja capacidade de 

‘‘prover serviços/infraestrutura urbana básica (educação, saúde, saneamento, entre outros) e 

influenciar a atividade econômica (por exemplo: incentivos fiscais e creditícios)’’ é o 

principal motor na difusão do crescimento das cidades médias capitais de estados. As cidades 

médias em eixos de transporte baseiam-se “na construção e expansão de vias de 

comunicação e implantação de infraestrutura de transporte, iniciadas nas décadas de 

1950/60, que possibilitaram o crescimento de centros urbanos localizados ao longo dos eixos 

de ligação entre metrópoles’’. Por fim, o quarto tipo de cidade média está ‘‘associado ao 

processo de interiorização, alavancado após a construção de Brasília, refletido no avanço de 

frentes pioneiras e a expansão da área agrícola e mineral nacional’’.  

 

Marques et al. (2015) buscaram entender de que forma as características de densidade, uso 

do solo, acessibilidade e padrão de expansão urbana influenciavam no surgimento de 

problemas de transporte nos 4 tipos de cidades médias definidos por Pereira W. (1977 apud 

Pereira F., 2002). Dessa forma, os autores levantaram, na literatura técnica e científica, 

trabalhos que relacionavam o padrão de viagens aos parâmetros supracitados de maneira a 

permitir a associação entre a forma urbana, o tipo de cidade e os desafios resultantes. Foram 

citados Campos e Melo (2005) cujos trabalhos explicitaram a importante relação entre as 

densidades urbanas (populacional, residencial e comercial) e o índice de motorização e a 

sustentabilidade do sistema de transporte público. Também verificou-se que quanto maiores 

fossem as densidades urbanas, menores seriam o consumo de energia com transporte e a 

quantidade de quilômetros percorrida por veículo (UN-Habitat, 2014). Em se tratando do 

uso do solo, os autores ainda mencionaram que, de acordo com Lautso et al. (2004), um uso 

uniforme do solo implica viagens mais longas enquanto que áreas com razão balanceada 

entre residências e empregos apresentam viagens mais curtas, contribuindo para a promoção 



dos meios de transporte não motorizados. Já no que concerne à acessibilidade, Marques et 

al. (2015) citaram Kruger (2012), que descreve os traçados urbanos do período pós-

motorizado como constituído por linhas interrompidas e quarteirões com diversos tamanhos, 

e formados por grandes vazios, anéis de circulação e ruas sem saídas, o que prejudica a 

mobilidade do pedestre. 

 

Os diferentes mecanismos de ocupação e consolidação de uma cidade exercem profunda 

influência sobre a incidência de barreiras para a promoção da mobilidade urbana sustentável. 

Tendo em vista a significativa relevância dos deslocamentos urbanos para o desempenho da 

produtividade econômica de uma cidade, Rodrigue et al. (2013) identificaram os principais 

problemas de transporte que se mostram como desafios a serem enfrentados pelos órgãos 

responsáveis pelo planejamento urbano e de transportes. São eles: congestionamento e 

dificuldades relacionadas ao estacionamento de veículos, deslocamentos mais longos, 

inadequação do transporte público, empecilhos para os meios de transporte não motorizados, 

perda de espaço público, impactos ambientais e consumo de energia, distribuição de cargas 

e tráfego de veículos pesados, consumo de solo, entre outros. Além disso, Marques et al. 

(2015) também identificaram que, de acordo com o padrão de expansão urbana demonstrado 

por determinado município de porte médio, os problemas de transporte descritos por 

Rodrigue et al. (2013) poderiam ser agravados. Esses padrões, concebidos por Camagni et 

al. (2002), estão detalhados a seguir: infilling/extension é a expansão dada pela ocupação 

dos espaços vazios remanescentes na área urbana e nas regiões imediatamente adjacentes a 

ela, o que pode gerar a necessidade de abertura de novas vias; extension/linear se refere ao 

desenvolvimento se dá pela urbanização das áreas imediatamente adjacentes ao tecido 

urbano e que acompanha os principais eixos da infraestrutura de transporte metropolitana; 

sprawl caracteriza-se pela expansão da cidade para novos loteamentos espalhados. Pode se 

manifestar em todos os tipos de cidades e é o tipo mais prejudicial de expansão urbana, pois 

relaciona-se diretamente aos deslocamentos mais longos; e large-scale projects trata do 

desenvolvimento de novos lotes de tamanho considerável que não apresentam dependência 

com a área urbana construída existente; por exemplo: portos e aeroportos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de identificar se as recomendações do caderno de referência, indicadas para 

cada cidade de acordo com o número de habitantes, contemplam todos os aspectos 

considerados relevantes, foi realizada uma análise documental contemplando os Planos de 

Mobilidade das cidades de Rio Branco, Paranaguá, Aracruz e Mogi das Cruzes. A análise 

buscou identificar nos planos os elementos presentes na Tabela 1, elaborada por Marques et 

al. (2015), que identifica os principais obstáculos à mobilidade de acordo com os perfis de 

cidades, categorizados a partir do cruzamento das características urbanas já comentadas 

anteriormente. 

 

Tabela 1 Perfis de cidades médias e problemas de transportes. 

 
Configuração 

urbana\Tipo de 

cidade 

Cidades médias 

metropolitanas 

Cidades médias 

capitais de estados 

Cidades médias em 

eixos de transporte 

Cidades médias em 

fronteiras agrícolas 

Baixa 

densidade, uso 

uniforme, baixa 

acessibilidade  

Deslocamentos mais 

longos; Inadequação do 

transporte público; 

Empecilhos para os 

meios de transporte não 

motorizados; Impactos 

Deslocamentos mais 

longos; Inadequação 

do transporte 

público; Empecilhos 

para os meios de 

transporte não 

Deslocamentos 

longos; Inadequação 

do transporte 

público; Empecilhos 

para os meios de 

transporte não 

Deslocamentos mais 

longos; Inadequação 

do transporte público; 

Empecilhos para os 

meios de transporte 

não motorizados; 



ambientais e maior 

consumo de energia; 

Maior consumo de solo 

pelo transporte; 

Movimentos pendulares 

acentuados  

motorizados; 

Impactos ambientais 

e maior consumo de 

energia; Maior 

consumo de solo 

pelo transporte  

motorizados; 

Impactos ambientais 

e maior consumo de 

energia; Maior 

consumo de solo; 

Tráfego de passagem 

de veículos pesados  

Impactos ambientais e 

maior consumo de 

energia; Maior 

consumo de solo pelo 

transporte; Acesso à 

área rural  

Baixa 

densidade,  uso 

uniforme, alta 

acessibilidade  

Deslocamentos mais 

longos; Inadequação do 

transporte público; 

Empecilhos para os 

meios de transporte não 

motorizados; Impactos 

ambientais e maior 

consumo de energia; 

Maior consumo de solo 

pelo transporte; 

Movimentos pendulares 

acentuados     

Deslocamentos mais 

longos; Inadequação 

do transporte 

público; Empecilhos 

para os meios de 

transporte não 

motorizados; 

Aumento da 

motorização; 

Impactos ambientais 

e maior consumo de 

energia; Maior 

consumo de solo 

pelo transporte  

Deslocamentos mais 

longos; Inadequação 

do transporte 

público; Empecilhos 

para os meios de 

transporte não 

motorizados;  

Impactos ambientais 

e maior consumo de 

energia; Maior 

consumo de solo; 

Tráfego de passagem 

de veículos pesados  

Deslocamentos mais 

longos; Inadequação 

do transporte público; 

Empecilhos para os 

meios de transporte 

não motorizados;  

Impactos ambientais e 

maior consumo de 

energia; Maior 

consumo de solo pelo 

transporte; Acesso à 

área rural 

Baixa 

densidade,  uso 

misto, alta 

acessibilidade  

Inadequação do 

transporte público; 

Maior consumo de solo 

pelo transporte   

Inadequação do 

transporte público; 

Aumento da 

motorização; Maior 

consumo de solo 

pelo transporte   

Inadequação do 

transporte público; 

Maior consumo de 

solo pelo transporte; 

Tráfego de passagem 

de veículos pesados    

Inadequação do 

transporte público; 

Maior consumo de 

solo pelo transporte; 

Acesso à área rural  

Baixa 

densidade, uso 

misto, baixa 

acessibilidade  

Deslocamentos mais 

longos; Inadequação do 

transporte público; 

Maior consumo de solo 

pelo transporte    

Deslocamentos mais 

longos; Inadequação 

do transporte 

público; Maior 

consumo de solo 

pelo transporte    

Deslocamentos 

longos; Inadequação 

do transporte 

público; Maior 

consumo de solo; 

Tráfego de passagem  

Deslocamentos mais 

longos; Inadequação 

do transporte público; 

Maior consumo de 

solo pelo transporte; 

Acesso à área rural    

Alta densidade,  

uso misto, alta 

acessibilidade  

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos 

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos 

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos; Tráfego de 

passagem  

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos; Acesso à 

área rural 

Alta densidade,  

uso misto, 

baixa 

acessibilidade  

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos; 

Deslocamentos mais 

longos; Empecilhos para 

os meios de transporte 

não motorizados; 

Impactos ambientais e 

maior consumo de 

energia   

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos; 

Deslocamentos mais 

longos; Empecilhos 

para os meios de 

transporte não 

motorizados; 

Impactos ambientais 

e maior consumo de 

energia   

Congestionamento e 

dificuldades de 

estacionamento; 

Deslocamentos mais 

longos; Empecilhos 

para os meios de 

transporte não 

motorizados; 

Impactos ambientais 

e maior consumo de 

energia; Tráfego de 

passagem de 

veículos pesados      

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos; 

Deslocamentos mais 

longos; Empecilhos 

para os meios de 

transporte não 

motorizados; Impactos 

ambientais e maior 

consumo de energia; 

Acesso à área rural   

Alta densidade,   

uso uniforme, 

alta 

acessibilidade  

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos; Impactos 

ambientais e maior 

consumo de energia  

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos; Impactos 

ambientais e maior 

consumo de energia  

Congestionamento e 

dificuldades de 

estacionamento de 

veículos; Impactos 

ambientais e maior 

consumo de energia; 

Tráfego de passagem 

de veículos pesados    

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos; Impactos 

ambientais e maior 

consumo de energia; 

Acesso à área rural  



Alta densidade,   

uso uniforme, 

baixa 

acessibilidade  

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos; 

Deslocamentos mais 

longos; Empecilhos para 

os meios de transporte 

não motorizados; 

Impactos ambientais e 

maior consumo de 

energia; Movimentos 

pendulares acentuados   

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos; 

Deslocamentos mais 

longos; Empecilhos 

para os meios de 

transporte não 

motorizados; 

Impactos ambientais 

e maior consumo de 

energia; 

Movimentos 

pendulares 

acentuados   

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos; 

Deslocamentos mais 

longos; Empecilhos 

para os meios de 

transporte não 

motorizados; 

Impactos ambientais 

e maior consumo de 

energia; Tráfego de 

passagem de 

veículos pesados   

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos; 

Deslocamentos mais 

longos; Empecilhos 

para os meios de 

transporte não 

motorizados; Impactos 

ambientais e maior 

consumo de energia; 

Movimentos 

pendulares 

acentuados; Acesso à 

área rural   

Forma de 

expansão que 

agrava os 

problemas 

Large-scale projects Sprawl 
Extension/linear; 

Sprawl 
Sprawl 

 

Fonte Marques et al. (2015) 

 

Para a classificação das cidades médias quanto à densidade, considerou-se a escala de 

avaliação proposta por Gentil (2015) que, partindo da observação de Dantas (2003) de que, 

em relação à realidade brasileira, a média da densidade urbana varia de 50 a 150 hab/ha, 

estabeleceu que cidades de alta densidade seriam aquelas com mais de 50 hab/ha e de baixa 

densidade as que demonstrassem valores inferiores a este. Ainda segundo Gentil (2015), 

baseado no trabalho de Costa (2008), a característica de uso do solo pode ser mensurada da 

seguinte forma: o baixo uso misto ocorre quando em 0 a 50% da área analisada é 

permitido/incentivado o uso misto do solo com atividades compatíveis entre si e com uso 

residencial; médio uso misto é quando esta porcentagem se encontra entre 50 a 75%; e o alto 

uso misto é visualizado naquelas cidades em que tal proporção ultrapassa os 75%, sendo que 

estes dados podem ser obtidos a partir do Plano Diretor do município. Uma vez que a tabela 

1 não abrange valores intermediários para o uso do solo, é necessário considerar que, em 

cidades onde é permitido/incentivado a diversidade de usos em mais de 50% da área 

analisada, ocorre uso misto do solo. Aquelas cujas áreas urbanizadas apresentam diversidade 

inferior a 50%, serão então consideradas de uso uniforme ou singular.  

 

Em se tratando da acessibilidade, Gentil (2015) estabelece 4 variáveis para a avaliação do 

sistema de transporte e circulação de uma cidade, a saber: extensão das linhas de ônibus 

coletivo, a cobertura espacial da rede de transporte público e a extensão e grau de 

conectividade das vias para pedestres e ciclovias. Para a aplicação da tabela 1 às cidades 

médias, tendo em vista a relevância da rede de transporte público para estes municípios e a 

fim de simplificar a análise proposta, adota-se alta acessibilidade àquelas cidades com 77,5% 

ou mais da população urbana residente na área de cobertura de pontos de acesso ao transporte 

público e que apresentam porcentagem de vias para pedestres maior que 25% da extensão 

total da malha viária e ainda possuem 25% ou mais do sistema viário composto por vias para 

ciclistas (ciclovias e/ou ciclofaixas). A baixa acessibilidade pode ser atribuída a cidades que 

não satisfizerem simultaneamente as três condições mencionadas anteriormente 

 

A definição das 4 cidades médias cujo Plano de Mobilidade seriam analisados para a 

validação da proposta de Marques et al. (2015) foi realizada mediante pesquisa no site do 



Ministério das Cidades e das prefeituras de municípios mencionados em trabalhos anteriores 

(Goulart et al., 2013; Miyazaki, 2013; Lima Neto e Galindo, 2013; Pereira F., 2002) e de 

outras cidades de reconhecida importância no contexto regional do estado em que estão 

inseridas. Obteve-se, dessa forma, entre as cidades com mais de 20 mil habitantes, um total 

de 20 planos de mobilidade que passaram por um processo de seleção no qual foram retiradas 

as cidades que não se enquadravam nas categorias definidas por Pereira W. (1977 apud 

Pereira F., 2002) e priorizaram-se os municípios com população entre 100 e 500 mil 

habitantes ou com contingente populacional próximo dessa faixa, a fim de atender a faixa 

populacional mais comumente associada às cidades médias na bibliografia consultada. 

Posteriormente, excluíram-se aquelas cujo plano de mobilidade não continha as informações 

necessárias à utilização da Tabela 1 até que o número de cidades fosse reduzido aos quatro 

municípios utilizados no presente estudo. 

 

No processo de coleta das informações necessárias ao propósito desta pesquisa, priorizou-

se, no texto dos planos de mobilidade, a seção dedicada a descrever o diagnóstico da rede de 

circulação da cidade em consideração. Nesta seção também foi possível encontrar, além dos 

desafios de mobilidade experimentos pelos municípios em análise, dados acerca da 

densidade e do uso do solo, que contribuíram para a caracterização das quatro cidades quanto 

a esses indicadores. A acessibilidade, por sua vez, foi avaliada com base nos problemas 

evidenciados nos planos com relação à cobertura e extensão da rede de transporte público e 

quanto à existência e/ou estado de conservação das calçadas e ciclovias/ciclofaixas e grau 

de conectividade das mesmas, condição que, como será visto adiante, se mostrou precária 

nos municípios investigados. Após a identificação dos principais elementos foi elaborado 

um quadro comparativo, relacionando a proposta de Marques et al. (2015) e os problemas e 

soluções presentes nos Planos analisados. A partir desse quadro, é realizada a validação da 

proposta supracitada e estabelece-se uma discussão acerca das contribuições e 

complementações necessárias aos estudos de transporte no que se refere a planos de 

mobilidade de cidades médias. 

 

4 RESULTADOS 

 

Foram analisados o Plano de Mobilidade de Rio Branco (Acre, 2009), Paranaguá 

(Paranaguá, 2016), Aracruz (Espírito Santo, 2014) e Mogi das Cruzes (Mogi das Cruzes, 

2015), que representaram, respectivamente, as cidades médias capitais de estado, em eixos 

de transporte, em fronteiras agrícolas e metropolitanas. A seguir, as informações contidas 

nos Planos de Mobilidade analisados são comentadas com mais detalhes. 

 

Mogi das Cruzes, cidade de 424.633 habitantes (segundo projeção do IBGE para 2015) que 

compõe a região metropolitana de São Paulo, apesar de apresentar uma região central 

altamente adensada, possui ainda extensas áreas de baixa densidade que, de acordo com o 

Plano de Mobilidade do município, contribuem para uma baixa frequência da rede de 

transporte público. O uso do solo é considerado misto e a acessibilidade, baixa, tendo em 

vista os apontamentos realizados no próprio PlanMob Mogi 2015, a saber: vias de largura 

estreita que, associadas ao elevado índice de motorização, produz congestionamentos e 

acaba interferindo na eficiência do sistema de transporte público. 

 

A cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre, região Norte do Brasil, foi fundada no 

final do ano de 1882, na margem direita do Rio Acre pelo seringalista Neutel Maia com o 

nome Volta da Empreza. Porém, devido ao risco de ocorrência de inundações deste lado do 

Rio, situado em terras mais baixas, houve uma realocação das atividades administrativas e 



comerciais da margem direita para a margem esquerda do Rio, com posterior consolidação 

do centro da cidade nessa nova localidade (Acre, 2009). A última estimativa populacional 

da cidade de Rio Branco, que corresponde ao ano de 2015, apontou um total de 370.550 

sendo que, à época de concepção do Plano, Rio Branco demonstrava uma densidade 

populacional de aproximadamente 20 habitantes por hectare no perímetro urbano, 

considerada baixa de acordo com Gentil (2015). Em se tratando do perfil de uso e ocupação 

do solo na cidade, informações contidas no Plano permitem visualizar uma distribuição de 

atividades comerciais mais intensa nas áreas lindeiras aos principais eixos viários da capital, 

enquanto que os estabelecimentos industriais e institucionais se apresentam de forma mais 

aleatória no espaço urbano. O fato de as atividades supracitadas não estarem concentradas 

somente no centro da cidade e de o próprio Plano de Mobilidade da cidade de Rio Branco 

relatar sobre uma tendência atual de descentralização das atividades comerciais, 

institucionais e administrativas permite classificar o uso do solo em Rio Branco como misto. 

 

Em Paranaguá, cidade situada no estado do Paraná em prolongamento da BR-277, a 

ocupação também se deu de forma gradual e sem planejamento, ocorrendo inicialmente às 

margens do Rio Itiberê até o final do século XVIII com posterior expansão rumo à direção 

norte, impulsionada pelo desenvolvimento das atividades portuárias. ‘‘A partir da década de 

40, a expansão residencial do município tomou a região delimitada entre os Rios Itiberê e 

Emboguaçu, se expandindo gradualmente até os dias de hoje’’ quando apresenta uma 

população de 150.660 habitantes, de acordo com a projeção do IBGE para o ano de 2015. 

Esse processo de urbanização desordenado refletiu na baixa densidade populacional, com 

ocupações irregulares e apenas alguns bairros que se destacam quanto ao adensamento 

(Paranaguá, 2016). Quanto ao uso do solo, o Plano de Mobilidade Urbana do município de 

Paranaguá indica que as atividades econômicas estão bem distribuídas no perímetro da 

cidade, porém faz duras críticas às condições de acesso em áreas de ocupação irregular, 

acesso a áreas de lazer e equipamentos urbanos. Também é citado o aumento das distâncias 

devido ao espraiamento urbano, o que dificulta os deslocamentos pela cidade. 

 

A cidade de Aracruz está localizada no litoral do estado do Espírito Santo e possui uma 

população de 95.056 mil habitantes (de acordo com a projeção do IBGE para o ano de 2015) 

distribuídos em uma área de 1.423,83 km². Aracruz possui uma economia emergente, 

destacando-se a celulose, café, pecuária e pesca, o que a classifica como uma cidade média 

em fronteiras agrícolas. O município localiza-se na confluência das rodovias ES 010, ES 

124, ES 257, ES 261 e BR 101, o que acarretou em um padrão de expansão urbana de 

infilling/extension devido à presença de vazios urbanos em processo de ocupação. De acordo 

com o Plano de Mobilidade Urbana de Aracruz, o município se desenvolveu 

primordialmente em torno das estradas estaduais ES-124 e ES-257, mas, à medida que se 

analisa a cidade a uma escala que vai além dos arredores desses eixos, nota-se que há uma 

necessidade de vias que estruturem e deem conectividade às áreas de expansão. Quanto ao 

uso do solo, em Aracruz os setores de comércio e serviços se concentram no entorno e 

confluência dos principais eixos viários, porém, tais corredores não são longos o bastante 

para contemplar todas as áreas residenciais, o que se configura em um uso uniforme do solo.  

 

No processo de identificação dos problemas de transporte explicitados nos planos de 

mobilidade, percebeu-se que seria necessário setorizar as cidades em regiões homogêneas 

quanto aos parâmetros da forma urbana no intuito de não suprimir problemas que ocorrem 

apenas em determinadas porções da cidade, a exemplo de Mogi das Cruzes e Paranaguá. O 

quadro 1 abaixo sintetiza as informações coletadas na avaliação documental dos planos.



 

Quadro 1 Comparação da incidência de problemas de transporte de acordo com Marques et al. (2015) e com o Plano de Mobilidade de 

quatro cidades médias. 

Cidade Mogi das Cruzes Rio Branco Paranaguá  Aracruz 

Tipo de cidade 

média 
Metropolitana Capital de estado Em eixos de transportes Em fronteira agrícola 

Densidade Alta  Baixa  Baixa Alta  Baixa  Baixa 

Uso do solo Misto  Misto  Misto  Uniforme 

Acessibilidade Baixa Baixa  Baixa Baixa  

Padrão de 

expansão urbana 
- 

Extension-linear e 

Sprawl 
Extension-linear e Sprawl 

Infilling/extension e 

Sprawl 

Problemas 

sugeridos por 

Marques et al. 

(2015) 

Congestionamento e 

dificuldades 

relacionadas ao 

estacionamento de 

veículos; 

Deslocamentos mais 

longos; Empecilhos para 

os meios de transporte 

não motorizados; 

Impactos ambientais e 

maior consumo de 

energia   

  Deslocamentos 

mais longos; 

Inadequação do 

transporte público; 

Maior consumo de 

solo pelo transporte     

Deslocamentos 

mais longos; 

Inadequação do 

transporte público; 

Maior consumo de 

solo pelo transporte 

Congestionamento e 

dificuldades de 

estacionamento; 

Empecilhos para os 

meios de transporte não 

motorizados; Impactos 

ambientais e maior 

consumo de energia 

Deslocamentos 

longos; 

Inadequação do 

transporte público; 

Maior consumo de 

solo; Tráfego de 

passagem  

Deslocamentos mais 

longos; Inadequação do 

transporte público; 

Empecilhos para os 

meios de transporte não 

motorizados; Impactos 

ambientais e maior 

consumo de energia; 

Maior consumo de solo 

pelo transporte; Acesso 

à área rural 

Problemas 

diagnosticados no 

Plano de 

Mobilidade 

Aumento da taxa de motorização; 

Congestionamento e dificuldades de 

estacionamento; Inadequação do transporte 

público; Empecilhos para os meios de 

transporte não motorizados; Tráfego de 

passagem de veículos pesados 

  

Deslocamentos 

mais longos; 

Inadequação do 

transporte público 

(baixo IPK 

equivalente); 

Aumento da taxa de 

motorização; 

Empecilhos para o 

transporte não 

motorizado. 

Congestionamento e dificuldades de 

estacionamento; Deslocamentos mais longos; 

Empecilhos para os meios de transporte não 

motorizados; Impactos ambientais e maior 

consumo de energia; Tráfego de passagem de 

veículos pesados; Aumento da taxa de 

motorização; Inadequação do transporte 

público (alto valor da tarifa) 

Deslocamentos mais 

longos; Inadequação do 

transporte público; 

Empecilhos para os 

meios de transporte não 

motorizados; Acesso à 

área rural 



 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Em se tratando do transporte público, o Plano de Mobilidade da capital do Acre chama a 

atenção para o baixo índice de passageiros pagantes por quilômetro (correspondente a 1,67) 

e reduzida representatividade dessa rede no sistema viário da cidade (em 2009 apenas 260 

dos 1.400 km de extensão total de vias eram percorridos pelo ônibus coletivo). No Plano de 

Mobilidade da cidade de Rio Branco são citadas ainda diversas barreiras à acessibilidade ao 

modo a pé, a saber: vias estreitas, calçadas em situação precária, traçado irregular, 

descontinuidade de calçadas, incompatibilidade da função da via com suas características 

geométricas, falta de padronização, pavimentação escassa nos bairros mais afastados, entre 

outros. Como na maioria das cidades médias, o Plano ainda identifica a ocorrência do 

espalhamento da mancha urbana para a periferia da cidade, caracterizado principalmente 

pelo assentamento ou invasão de áreas suburbanizadas pela população de renda mais baixa, 

que devido à alta precificação dos lotes centrais, foram impelidos a adquirirem terrenos 

longes do centro. Dessa forma, o documento reconhece a principal consequência desse 

cenário para a mobilidade urbana, a saber: aumento da distância de deslocamento entre os 

locais de moradia e os polos geradores de viagens (PGV’s), o que também acarreta em 

elevação do custo de transporte e do tempo de percurso. 

 

Em Mogi das Cruzes, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana afirma que apesar de ter 

acontecido um aumento no número de viagens por habitante pelo transporte público, esse 

crescimento não refletiu no IPK equivalente, resultando em um valor de tarifa mal avaliado 

pelos usuários em levantamento realizado pela equipe responsável. O Plano identificou a 

ocorrência de congestionamentos no município, que pode ser justificada pelo aumento da 

frota de automóveis e de motocicletas, sendo que o documento atribuiu a esse cenário a 

ocorrência de um aumento na frota de ônibus coletivos (demonstrado no período entre 2008 

e 2015) que não impactou positivamente e na mesma proporção a oferta de viagens pelo 

transporte público. Ainda em Mogi das Cruzes, o problema do tráfego de passagem de 

veículos pesados se destacou. A substancial representatividade do transporte de cargas na 

cidade é reflexo de sua localização no entorno de relevantes rodovias estaduais e já participa 

de 19% do total de acidentes observados entre julho de 2014 e junho de 2015. Tal 

constatação traz à tona a configuração de cidade média que acumula características de mais 

de um dos tipos definidos por Pereira W. (1977 apud Pereira F., 2002), reforçando a 

importância de se conhecer as complexidades que envolvem a consolidação de um município 

quando da concepção do Plano pelas municipalidades. Verifica-se então que as categorias 

identificadas por Marques et al. (2015) devem ser combinadas quando uma cidade apresentar 

mais de uma classificação possível.  

 

Verificando-se a incidência de temas sugeridos pelo Caderno de Referência para Elaboração 

de Plano de Mobilidade Urbana por tipo de cidade de acordo com sua faixa populacional, é 

possível perceber que os ‘‘Instrumentos para o controle e o desestímulo ao transporte 

individual motorizado’’ e ‘‘Transporte de carga’’ não se aplicam às cidades de 100 a 250 

mil habitantes’’. Porém, nota-se que tanto no plano de mobilidade de Paranaguá quanto no 

método de Marques et al. (2015) houve preocupação com o tráfego de passagem nos 

municípios de porte médio situados em eixos de transporte, sendo que no plano da referida 

cidade destacou-se também a crescente taxa de motorização, refletida nos 

congestionamentos e dificuldades de estacionamento. 

 



6 CONCLUSÃO 

 

De uma forma geral, os estudos de caso revelaram uma baixa acessibilidade nas cidades 

médias gerada principalmente pelo processo de ocupação desgovernado que levou à uma 

incompatibilidade das características geométricas das vias com sua função na hierarquia do 

sistema viário, acarretando transtornos tanto para a operação do transporte público quanto 

para a promoção dos meios não motorizados. Este último é ainda mais prejudicado devido 

aos problemas de descontinuidades nas calçadas e ciclovias e também à presença de vazios 

e baixa densidade nos municípios analisados, o que, associado ao uso misto 

predominantemente apenas nos principais eixos de transporte do município, não colabora 

para a redução dos comprimentos de viagem. 

 

Ao comparar a incidência de problemas de transporte em quatro cidades médias de acordo 

com o método proposto por Marques et al. (2015), que divide tais municípios por tipo e não 

por faixa populacional, e os respectivos planos de mobilidade, tornou-se evidente que essas 

cidades podem se encaixar em mais de uma das categorias definidas por Pereira W. (1977 

apud Pereira F., 2002). Além disso, demonstrou-se que, devido à sua forma variável de uma 

região para outra dentro do perímetro urbano, os municípios de porte médio apresentam 

problemas também distintos em diferentes áreas da mancha urbana, sendo necessário 

setorizar a cidade em porções com características semelhantes quando da utilização da 

Tabela 1. É possível afirmar, dessa forma, que o método sugerido por Marques et al. (2015) 

consegue captar com confiabilidade a influência das características e respectivas 

perspectivas de expansão dos municípios de porte médio na promoção dos desafios da 

mobilidade urbana, cujos problemas resultantes se mostram determinantes no que se refere 

à elaboração do Plano de Mobilidade por parte dos órgãos responsáveis.  

 

Por fim, a relação de estudos necessários para elaboração do Plano de Mobilidade 

recomendada pelo Caderno de Referência de 2015, separada por número de habitantes, se 

mostra incompleta, sendo necessário identificar as características da cidade e de suas regiões 

heterogêneas para definir as pesquisas e elementos componentes do Plano, a fim de assegurar 

um planejamento mais abrangente e comprometido com a realidade dos municípios. 
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