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RESUMO 

 

Diretrizes para elaboração de Planos de Mobilidade Urbana em Municípios 

metropolitanos com menos de vinte mil habitantes 

 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU –, objeto da Lei Federal nº 12.587/2012, 

estabeleceu um conjunto de diretrizes pautadas na gestão democrática do Sistema Nacional de 

Mobilidade Urbana e obrigatórias para todos os municípios brasileiros, bem como a 

elaboração Plano de Mobilidade Urbana Municipal, PMMU, como instrumento obrigatório 

para todos os municípios com mais de vinte mil habitantes, além de todos aqueles inseridos 

em Regiões Metropolitanas e outras condições especiais. Até o momento, não há claras 

referências orientativas para elaboração de Planos Municipais de Mobilidade nos pequenos 

municípios metropolitanos, sendo o Caderno de Referências publicado em 2015 pelo 

Ministério das Cidades uma abordagem distinta e mais complexa do que se espera para esses, 

que se encontram em uma situação ímpar: por pequenos, teriam Planos simples; por 

metropolitanos, complexos e integráveis a um Plano Regional. Sendo assim, o trabalho é 

pautado na compreensão dos municípios, traçando-se um panorama nacional que, de fato, 

caracterizam as problemáticas e necessidade destes. Percebe-se que o principal problema de 

mobilidade urbana dos pequenos municípios está voltado à mortandade por acidentes, 

devendo a elaboração do PMMU nesses municípios, que se acredita apresentar menor 

capacidade técnico-gerencial e financeira, voltada a tal temática. 

Palavras-chave: Política Nacional de Mobilidade Urbana, Pequenos municípios, Região 

metropolitana, Mortandade no trânsito.



 
 

ABSTRACT 

Title: Guidelines for the elaboration of Urban Mobility Plans in metropolitan 

municipalities with less than twenty thousand inhabitants 

 

The National Urban Mobility Policy (PNMU), object of Federal Law No. 12,587/2012, 

established a set of guidelines based on the democratic management of the National System of 

Urban Mobility and mandatory for all Brazilian municipalities, as well as the elaboration of 

the Urban Mobility Plan Municipal, PMMU, as a mandatory instrument for all municipalities 

with more than twenty thousand inhabitants, in addition to all those inserted in Metropolitan 

Regions and other special conditions. To date, there are no clear guidelines for the preparation 

of municipal Mobility Plans for small metropolitan municipalities, the Reference Book 

published in 2015 by the Department of Cities a distinct and more complex approach than 

expected for those who are in a unique situation: for small, would have simple plans; By 

metropolitans, complex and integral to a Regional Plan. Thus, our work is based on the 

understanding of the municipalities to draw a national panorama that, in fact, characterize the 

problems and the necessity that these involves, with the purpose of establishing specially 

constructed guidelines for such cases, subsidizing information for the municipalities that, 

despite being obliged to prepare the PMMU, present less technical-managerial and financial 

capacity for this. Thus, our work is based on the understanding of the municipalities, 

delineating a national panorama that, in fact, characterizes their problems and their necessity. 

We can notice that the main problem of urban mobility in small municipalities is focused on 

accident mortality, and the PMMU should be developed in these municipalities, which are 

believed to have a lower technical-managerial and financial capacity, focused on this theme. 

Key words: National Urban Mobility Policy, Small municipalities, Metropolitan Region, 

Traffic fatality.  
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1. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

O desenvolvimento urbano no Brasil se deu, durante muito tempo, fundamentado no 

transporte rodoviário, em especial no automóvel particular. Em um período que iniciou em 

meados de 1950 e perdurou até o final da ditadura militar, via-se como solução aos problemas 

relacionados ao transporte apenas prover infraestrutura viária, sem investimentos 

propriamente ligados ao transporte coletivo. Objetivava-se promover o desenvolvimento 

urbano, acarretando grandes aglomerações e interligação entre as unidades federativas, com a 

finalidade de consolidar as unidades econômicas. Esta promoção de infraestrutura e 

planejamento visando o automóvel vem sendo, entretanto, considerada equivocada, tanto por 

demonstrar-se excludente, como pelo esgotamento de espaços para suprir uma rede de fluxo 

viária que se sustente. Desta forma, com o objetivo de sanar esta deficiência, surge um novo 

conceito, denominado “mobilidade urbana”.  

No Brasil, a partir da promulgação da Constituição da República Federativa de 1988 

(CF), algumas medidas são tomadas como obrigatórias para federação, como, conforme 

Inciso XX do Art. 21, “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano”, (BRASIL, 1988) e 

é em resposta a isto que se instituiu, em julho de 2001, a Lei nº 10.527, conhecida como 

Estatuto da Cidade, sendo um dos maiores avanços legislativos dos últimos anos e que prevê, 

em seu Art. 41, a obrigatoriedade de elaboração do Plano Diretor (PD) para todos os 

municípios, excetuados aqueles com menos de vinte mil habitantes, desde que não integrantes 

de regiões metropolitanas ou aglomerados urbanos, áreas de especial interesse turístico, de 

empreendimentos/atividades de impacto ambiental relevante ou sujeitas a riscos de acidentes 

geomorfológicos (BRASIL, 2001). Esta medida estabeleceu no país a necessidade do 

planejamento municipal e que foi, na referida lei, expandido ao setor de transportes, por 

obrigar os municípios com mais de 500 mil habitantes a elaborarem, também, o plano de 

transporte urbano integrado. 

Em continuidade, portanto, a este raciocínio governamental, bem como à visão mais 

ampla dos conceitos de mobilidade e acessibilidade, institui-se em seguida a Política Nacional 

de Mobilidade Urbana – PNMU –, objeto da Lei Federal nº12.587/2012, sendo também 

instrumento da Política de Desenvolvimento Urbano, que compete à União segundo o Art.21, 

inciso XX, CF de 1988; estabelecendo um conjunto de diretrizes para que os  municípios 

brasileiros possam atender ao Art. 182 da CF, que trata de  “ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 1988). 
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 Sendo assim, o objetivo geral da PNMU é  

[...] contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das 

condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da 

política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão 

democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. (BRASIL, 2012. Não 

paginado.). 

 

Além disso, pode-se apontar orientações com bastante destaque na PNMU, como 

 [...] o resgate do uso do solo urbano por meio da mobilidade urbana sustentável, 

ou seja, ambiental, econômica e socialmente sustentável. Assim, a Lei da 

Mobilidade Urbana privilegia o transporte não motorizado em detrimento do 

motorizado e o público coletivo em detrimento do individual motorizado (art. 6, II). 

O cidadão, ao se locomover a pé ou por meio de bicicleta, interage muito mais com 

o espaço urbano, além de colaborar para redução da emissão de gases na atmosfera e 

serem estes os meios mais baratos de locomoção, pois representam menor custo para 

os usuários, para o meio ambiente e para a sociedade. (BRASIL, 2015a, p. 29, grifo 

nosso). 

 

Diferente do plano de transporte urbano integrado proposto anteriormente, a PNMU 

deve ser atendida por todos os municípios brasileiros, sem exceção. Entretanto, a referida lei 

dita, no § 1º do Art. 24, que todos os municípios obrigados à elaboração do PD deverão 

elaborar, também, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU), podendo fazer a 

inserção destes no próprio Plano Diretor, ou apenas integrando-os e compatibilizando-os.  

Por sua vez, a Lei Federal Nº 13.089/2015, também conhecida como Estatuto das 

Metrópoles, traz que região metropolitana (RM) é uma “unidade territorial urbana constituída 

pelo agrupamento de dois ou mais municípios limítrofes, caracterizada por 

complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e 

socioeconômicas”, desde que “configure uma metrópole”, sendo a metrópole, segundo seu 

Art. 2, um 

[...] espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e 

relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região 

que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os 

critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE; (Brasil, 2015b. Documento não paginado.). 

 

As RMs necessitam, conforme o Art. 6 desta lei, contar também com plano integrado de 

desenvolvimento sobre as questões referente no território em que estão inseridas. (BRASIL, 

2015b). 

As premissas legais expostas demonstram a obrigatoriedade da elaboração de Planos 

de Mobilidade para o cumprimento da PNMU em municípios metropolitanos independendo 

de seu porte populacional, sendo o escopo do trabalho proposto fundamentado na 

pressuposição de que os municípios metropolitanos com pequeno porte populacional são, em 

geral, entes federados de menor capacidade técnico-gerencial e financeira em face da 
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necessidade de implementar políticas públicas, especialmente de mobilidade sustentável, 

exigindo uma abordagem  técnico-científica que oriente os principais assuntos da elaboração. 

Além do mais, apesar de ser responsabilidade da União dar competência técnica, 

capacitar e disponibilizar informações referentes à mobilidade urbana (BRASIL, 2012), 

acredita-se que este processo ainda não foi amplamente realizado. O Ministério das Cidades 

divulgou, apenas em 2015, o Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade 

Urbana, entretanto é necessário avaliar se este documento efetivamente orienta os municípios 

metropolitanos de até 20 mil habitantes, por acreditar-se que este é fundamentado na 

“compreensão média das características dos municípios brasileiros”, abordagem que aparenta 

complexidade distinta dos municípios em questão.  

 

2. ESTUDO EXPLORATÓRIO ACERCA DOS MUNICÍPIOS 

METROPOLITANOS COM MENOS DE 20 MIL HABITANTES 

 

O Brasil apresenta 3824 municípios com população de até 20 mil habitantes (Gráfico 

1), sendo que eles detém apenas 16% da população do país (Gráfico 2). Além disso, 621 

destes então inseridos em regiões metropolitanas, representando 57,8% do total dos 

municípios metropolitanos. 

 

 

 

 

 

 

 Dados: IBGE, 2015a.                Dados: IBGE, 2015a. 

 

Para que se consiga entender a capacidade dos municípios em implantar políticas de 

desenvolvimento urbano, é necessário caracterizar e identificar os meios de planejamento 

disponíveis, bem como as problemáticas que envolvem a classe de municípios, especialmente 

por tratar-se de municípios de pequeno porte, onde pouco se sabe a respeito de sua 

urbanidade. Para tal, apropriou-se de uma série de dados estatísticos que configurem os 

municípios em temas representativos para elaboração do PMMU, buscando-se caracterizá-los 

sob uma macro observância capaz de fundamentar a avaliação voltado à publicação do 

Ministério das Cidades e, especialmente, de gerar diretrizes norteadoras. Os estudos 

detalhados encontram-se dispostos em apêndice. 

 3.824  

 1.213  
 229   263   41  

Até 20 milde 20 a 60
mil

de 60 a
100 mil

de 100 a
500 mil

Mais de
500 mil

16% 

19% 

9% 

26% 

30% 
Até 20 mil
de 20 a 60 mil
de 60 a 100 mil
de 100 a 500 mil
Mais de 500 mil

Gráfico 2.  Quantidade de municípios por porte 

populacional 

Gráfico 2. Percentual da população por 

porte populacional de município 
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2.1.Modais de transporte 

O estudo modal realizado
1
 contrapôs os dados da frota veicular com a projeção 

populacional para 2015, de modo que, levando-se em conta apenas os modais de transporte 

motorizado que compõe as frotas municipais, percebe-se que a proporção de automóveis por 

número de habitantes é crescente com o porte populacional do município. As motos, 

entretanto, sofrem pouca variação nesse aspecto, havendo um modesto aumento e posterior 

declínio. O efeito da renda
2
 está diretamente ligado a este fenômeno, principalmente ao se 

tratar do automóvel, conforme trata CARVALHO (2013), “à medida que a renda da 

população aumenta, os gastos com o transporte privado se elevam em uma proporção bem 

maior, já que estes gastos apresentam características elásticas em relação à renda”. No caso 

das motos, o decrescimento ocorre pela substituição desse modal pelo automóvel, tendo em 

vista que “o crescimento da frota de motos está relacionado ao preço, tornando a aquisição 

desse tipo de veículo uma importante estratégia para o deslocamento diário, tanto em cidades 

menores quanto nas grandes metrópoles, especialmente em suas periferias” (RODRIGUES, 

2015).  É possível, ainda, constatar que a proporção de motos pelo total de veículos aumenta 

até a classe de 60 mil habitantes e torna-se decrescente, característica oposta ao automóvel, o 

que pode ser justificado ao analisar a renda per capta média para esse grupo de municípios, 

que mostra modesto crescimento do padrão de municípios do primeiro para o segundo grupo 

analisado e, posteriormente, exponencial.  

Percebeu-se, portanto, que o transporte por moto compõe uma parcela significativa da 

frota dos municípios de menor porte. Analisando-se apenas os municípios com 20 mil 

habitantes e separando-os em dois grupos, os que estão em RM e os que não estão, apesar da 

larga utilização de motocicletas e motonetas em ambos, o primeiro traz um percentual de 

automóveis superior ao segundo e, mais uma vez, apresenta um indicativo de renda associado. 

O uso da moto é atrelado, ainda, à população rural
3
, tendo em vista que as regiões Norte e 

Nordeste, que apresentam maior percentual rural, apresentam também elevada significância 

de motos sobre o total de veículos.  

Quanto ao transporte coletivo, os municípios de até 20 mil habitantes apresentam uso 

insignificante, principalmente devido a não existência de rotas que supram as necessidades 

                                                           
1
 Apêndice 1: Estudo do modo de transporte motorizado individual municipal por classe habitacional, regional e 

inserção em RM. 
2
 Apêndice 2: Estudo da renda (em R$) populacional dos municípios por classe habitacional. 

3 
Apêndice 3: Estudo da proporção de população rural e urbana por classe habitacional, regional e inserção em 

RM. 
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20%

40%

60%

A pé Bicicleta Motocicleta Automóvel Transporte
público

Outros

Até 20 mil Mais de 20 a 100 mil Mais de 100 mil

dos potenciais usuários (CNI, 2015). Já nos modais não motorizados, enquanto o uso da 

bicicleta para deslocamentos rotineiros não apresenta percentual expressivo em nenhum porte 

populacional brasileiro, não atingindo 10% em nenhum caso, são nos municípios de menor 

porte populacional que se observa um maior deslocamento a pé (Gráfico 3). Além disso, são 

nestes municípios que se percebe os menores tempos de deslocamento diário para atividades 

rotineiras (CNI, 2015), conforme Tabela 1, sendo consequência da menor frota de veículos 

atrelada a um menor núcleo urbano, que, ao considerar também a frota de transporte coletivo, 

motivam o transporte a pé.  

 

Fonte: CNI, 2015. 
 

Tabela 1. Tempo de deslocamento diário para atividades rotinais (em %) 

Porte 

populacional 

Até 15 

min/ dia 

De 15min a 

½h/ dia 

De ½ a 

1h/ dia 

De 1 a 

2h/ dia 

De 2 a 

3h/ dia 

Mais de 

3h/ dia 

Não 

sabe 

Até 20 mil 32 23 16 9 3 3 15 

Mais de 20 a 

100 mil 
27 24 18 11 4 2 13 

Mais de 100 

mil 
11 19 25 21 11 4 9 

Fonte: CNI, 2015. 

2.2.Acidentalidade e mortandade no trânsito 

Independente do porte populacional do município, a pesquisa referente à mortalidade 

por acidente de trânsitos desenvolvida
4
, com dados de 2010 a 2014, demonstra que a 

quantidade de óbitos devido a acidentes por transporte terrestre (ATT) no Brasil mantém certa 

constância se considerado o total de ocorrência pelo total de habitantes, indicando que, 

avaliando-se em relação ao total de veículos, a quantidade de incidentes será inversamente 

proporcional ao porte habitacional do município.  

Estima-se que os acidentes com motos cresceram junto ao aumento da frota, de modo 

que as ocorrências passaram de 9% do total de acidentes em 2000 para 22% dos acidentes em 

2007 (CNM, 2009). Para os dados de 2010 a 2014, percebe-se que em todos os portes 

populacionais os óbitos por acidentes com motos giram em torno de 27,4% do seu total de 

                                                           
4
 Apêndice 4: Estudo da mortandade no trânsito por classe habitacional, regional e inserção em RM. 

Gráfico 3. Modo de transporte por porte populacional 
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incidentes, sendo o desvio padrão entre portes de 0,85%; situação semelhante aos óbitos 

envolvendo ciclistas, que apresenta uma média de 3,3% do total de acidentes e um desvio 

padrão entre portes de 0,66%. Nota-se, por fim, que a variabilidade por porte de município se 

dá ao envolver pedestres e carros, sendo o óbito de pedestres crescente com a quantidade de 

habitantes e decrescente envolvendo automóvel, mesmo havendo indicativo contrário na 

utilização de cada modal. 

Fugindo-se desse padrão, comparando-se dentre os municípios de 20 mil habitantes os 

não pertencentes à RM com os pertencentes (consequente crescimento da frota de um grupo 

para o outro), é expressivo o aumento de óbitos envolvendo acidentes com carros nos 

metropolitanos, enquanto os incidentes envolvendo pedestres apresentam certo crescimento e 

os com motos chegam a ter leve diminuição. 

Em uma análise dos 100 municípios com maior taxa de óbitos por habitantes em 

2015
5
, 91 apresentam menos de 20 mil habitantes, dentre os quais 25 estão situados em 

Região Metropolitana e, destes metropolitanos, o núcleo urbano municipal aponta que grande 

parte deles são atravessados por rodovias
6
. Tal conclusão impulsionou um estudo voltado à 

acidentalidade em rodovias
7
, diagnosticando a maior incidência e maior gravidade em 

municípios de até 20 mil habitantes (especialmente os não metropolitanos), envolvendo 

modos de transporte motorizado ou não.  

Neste último caso, o fator é contrastante aos dados de óbito de pedestres, que 

diminuem inversamente proporcional à quantidade de habitantes, indicando que as 

ocorrências de atropelamento nos menores municípios acontecem majoritariamente em 

rodovias. Como a incidência da acidentalidade diminui com o crescimento populacional e 

com a participação em regiões metropolitanas, outra suposição é que a causa dos acidentes 

está diretamente ligada à combinação de altas velocidades das rodovias com o trânsito ameno 

dos menores centros urbanos. 

2.3.Poluição 

 Dentre os gases responsáveis pelo efeito estufa, a parcela mais significativa do setor de 

transportes está ligada ao dióxido de carbono (CO2), sendo este o responsável por mais de 

40% das emissões do gás no setor de energia brasileiro (Gráfico 4), o que corresponderia a 

                                                           
5
 Apêndice 5: Ranking dos 100 Municípios com as maiores taxas médias de óbitos por ATT segundo a 

população. 
6
 Apêndice 6: Mapeamento dos municípios de até 20 mil habitantes metropolitanos com maior mortandade por 

ATT relacionando o núcleo urbano com a presença de rodovias 
7
 Apêndice 7: Estudo da acidentalidade no trânsito em rodovias por classe habitacional e inserção em RM. 
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14% do total. Além disso, estima-se que o automóvel é a principal fonte da emissão no setor 

de transportes dos centros urbanos, tendo os demais modos parcela comparada insignificante 

em viagens de mesma distância (Gráfico 5) e sendo o transporte individual o mais impactante 

por passageiro (Gráfico 6).  Nota-se, portanto, que os problemas referentes à poluição são 

consequência de uma maior frota individual e, logicamente, maiores tempos de viagem e 

ociosidade no trânsito, destoante do comportamento dos pequenos municípios brasileiros.  

 

Fonte: MCTI, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: CARVALHO, 2011.    Fonte: CARVALHO, 2011. 

2.4.Administração e gestão municipal 

Os PD já são obrigatórios por lei desde 2001 e, até 2015, sabe-se que apenas 32% dos 

municípios de até 20 mil habitantes já o elaboraram (Gráfico 7), sendo a existência destes 

crescentes junto ao porte populacional (IBGE, 2015b). Tal informação é condizente com os 

resultados do levantamento, de agosto de 2016, da Secretaria Nacional de Transporte e da 

Mobilidade Urbana (SNTMU) com o objetivo de identificar a situação do PMMU por 

município obrigado por lei, constando, entre todos os municípios com menos de 20 mil 

habitantes obrigados à elaboração, elevado percentual de municípios que não possui e não 

está elaborando Plano (Gráfico 8), além de que, mesmo sendo os municípios deste porte que 

já elaboraram PMMU os com maior índice de aprovação deste por lei municipal, não houve 

levantamento se estes atendem a PNMU (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2016). 

Gráfico 5. Índice de emissões CO2 por 

passageiro quilômetro - Brasil 

Gráfico 6. Distribuição das emissões de CO2 nos 

centros urbanos brasileiros - por modo média 

(em % da ext. média de viagens iguais) 
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Gráfico 4. Emissão de CO2 por setor e distribuição no setor energético 
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Fonte: IBGE, 2015b.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério das Cidades, 2016. 

Tais estatísticas condizem com as demais características na área do planejamento de 

transportes dos municípios brasileiros, segundo o IBGE (2012) a existência de órgão gestor 

para o transporte é proporcional ao contingente habitacional, de modo a todos os municípios 

com mais de 500 mil habitantes possuírem órgão de transporte, enquanto que a situação 

daqueles com até 20 mil não ultrapassava os 75% (Gráfico 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2012. 

Gráfico 8. Percentual de municípios que possuem Plano de Mobilidade Urbana por 

porte de município 

 

Gráfico 7. Percentual de municípios, total, com até 20 000 e com mais de 20 000 habitantes, 

por situação do Plano Diretor - Brasil - 2005/2015 

 

Gráfico 9. Percentual de municípios com órgão gestor para tratar da política de transporte, 

segundo as Grandes Regiões e as classes de tamanho da população dos municípios - 2012 
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Conforme ABREU (2015), o planejamento urbano tem como objetivo a melhoria da 

qualidade de vida da população e, sendo o PD instrumento deste, estabelece diretrizes 

voltadas ao desenvolvimento urbano dos municípios, podendo contar, através de conselhos 

municipais de política urbana, com a participação de segmentos da sociedade civil durante sua 

elaboração. O mesmo vale para os PMMU, tendo em vista que 

O Conselho Municipal de Transporte é um organismo de representação da sociedade 

civil na gestão da política de transporte. Sua atuação normalmente é voltada para o 

transporte coletivo, mas pode-se conceber um Conselho que atue também na gestão 

do trânsito e das vias públicas, pensando os três setores de forma integrada. (IBGE, 

2012, p. 66). 

 

Entretanto, segundo IBGE (2012) “apenas 6,4% dos municípios possuíam Conselho 

Municipal de Transporte e 3,7% contavam com Fundo Municipal de Transporte” (sendo os 

fundos municipais ferramentas de gestão de recursos financeiros destinados exclusivamente 

ao financiamento de investimentos em todas as áreas de interesse da entidade). 

2.5.Localização em relação à metrópole 

Pode-se, ainda, caracterizar os municípios em estudo por sua localização na região 

metropolitana segundo mapeamento de todas as regiões metropolitanas disposto no Apêndice 

8. Apesar da difícil caracterização do município quanto à posição no colar metropolitano, 

tendo em vista que há municípios com menos de 20 mil habitantes como unidade sede da RM, 

percebe-se que há duas características tendenciais: a principal e mais recorrente, onde o 

município tende a ficar a margem da RM e, a outra, onde pequenos municípios encontram-se 

situados entre grandes cidades, o que caracteriza, em especial, o tráfego de passagem, mas 

que traz importância do conceito de cidades-dormitório. 

 

3. ANÁLISE DA PUBLICAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E DEMAIS 

ORIENTAÇÕES GOVERNAMENTAIS AO PMMU 

 

Compete à União “contribuir para a capacitação continuada de pessoas e para o 

desenvolvimento das instituições vinculadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana nos 

Estados, Municípios e Distrito Federal (...)” (BRASIL, 2012). Desta maneira, o Ministério das 

Cidades divulgou o Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana 

que, a fim de “instrumentalizar os municípios para que atendam a exigência de elaboração de 

seus Planos, fornece subsídios para o planejamento da mobilidade urbana em todo o País” 

(BRASIL, 2015a) tendo em vista que a PNMU, 

[...] em seu artigo 24, estabelece conteúdos a serem contemplados no Plano de 

Mobilidade Urbana, num rol não exaustivo. No entanto, para que o Plano possa 
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atender o planejamento proposto para determinado município, este Caderno de 

Referência propõe uma lista mais extensa de conteúdos fundamentais para a 

efetividade do Plano de Mobilidade Urbana. (BRASIL, 2015a, p. 32). 

 

O objetivo, portanto, é orientação de gestores públicos dos Municípios e Estados para 

construção de Planos de Mobilidade Urbana municipais e regionais, pautando-se na ideia de 

que são apresentados tópicos com todos os temas necessários para os municípios brasileiros 

(BRASIL, 2015a). Entretanto, questionou-se até que ponto são oferecidas diretrizes para os 

municípios metropolitanos, em especiais aqueles de porte populacional de até 20 mil 

habitantes. Desta forma, dois segmentos foram avaliados mais profundamente: a existência de 

citação aos municípios metropolitanos no documento como um todo e em qual contexto; bem 

como os conteúdos mínimos a serem contemplados no PMMU apresentados no capítulo 7. 

3.1. Busca de “metrópole” e termos referentes no Caderno de Referências 

A referida publicação do Ministério das Cidades não trata exclusivamente de diretrizes 

a cerca do plano, e sim das questões de mobilidade urbana como um todo. Desta forma, o 

documento (dividido em nove capítulos - onde o primeiro é uma apresentação da publicação, 

2 ao 8 são expositivos e, o último, destinado às referências), presta  esclarecimento sobre os 

órgãos e programas nacionais voltados ao transporte (inclusive um breve histórico) e trata da 

PNMU, bem como traz orientações sobre o tema de mobilidade (componentes do sistema, 

relação com o meio ambiente e planejamento) e, então, trata do Plano de Mobilidade 

propriamente dito. 

Em análise sobre a abordagem metropolitana, fazendo-se uma busca sobre o assunto, 

encontra-se apenas 65 vezes palavras relativas à metrópole no documento todo (excluindo-se 

o capítulo com as referências), divididos em 46 parágrafos. Além da frequência dos termos no 

documento, se questiona a importância da abordagem para os municípios metropolitanos, em 

especial os com menos de vinte mil habitantes, de modo que se tentou agrupar as citações em 

assuntos e, como resultado, conseguiu-se sintetizar todas as citações em quatro grupos: 

"Apontar legalidade da PNMU ou outra legislação", "Objetivando dar ênfase a outro assunto, 

usando o termo como referência ou exemplificação, geralmente tratando de grandes RMs", 

"Informação genérica, mas que serve como subsídio ou orientações pertinentes de caráter 

metropolitano" e, por fim, "Diretriz para o PMMU em municípios inseridos em RM". O 

agrupamento considera os municípios metropolitanos em geral, entretanto entende-se 

(baseado na caracterização realizada) que, quando estes apresentam até vinte mil habitantes, 

existem características no documento que são irrelevantes mesmo se tratando de questões 
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metropolitanas, desta forma denominou-se com "insignificante" os trechos que não agregam 

conhecimento a tais municípios, "pouco significante" os que servem como informação 

superficial ou caracterizam menor parcela destes e, por fim, como "significante" os que 

trazem informações importantes a todos os municípios em estudo. O Apêndice 9 traz um 

quadro com a análise. 

Apesar de afirmar que o documento apresenta todas as orientações necessárias para os 

diversos municípios brasileiros, o levantamento torna conclusivo a ausência de informações 

sobre os pequenos municípios metropolitanos, tendo em vista que tende a se pautar nas 

características de grandes municípios, sendo, inclusive, os dados estatísticos apresentados 

referentes a municípios maiores que 60 mil habitantes quase que em sua totalidade, a exceção 

da “Quantidade de municípios com estrutura na área de transporte, 2012”, perfil disponível 

pelo IBGE. 

3.2.Conteúdos mínimos inerentes ao PMMU 

A lei 12.587 é fundamentada em nove princípios que, necessariamente, devem ser 

seguidos, por tratar-se de elementos de convicção nacional, sendo as diretrizes existentes para 

atingir os princípios. Com base nestes, o Caderno de Referências vai além de prestar 

instruções gerais acerca da mobilidade urbana, traz, no capítulo 7, a "estrutura e conteúdo do 

Plano de Mobilidade Urbana", chegando ao fim com o quadro dos "conteúdos mínimos ou 

básicos" para a elaboração do Plano fundamentados em três metas: a ampliação do uso de 

transporte público e do não motorizado, a redução da emissão de poluentes e a redução dos 

acidentes de trânsito (BRASIL, 2015a).  

Entretanto, assim como afirma GOUVÊA (2009), apesar das especificidades e 

características diversas dos municípios brasileiros - variando com "o perfil demográfico, 

dimensão, localização geográfica e níveis de desenvolvimento econômico e social de cada 

municipalidade" - a Constituição de 1988 não faz distinções legislativas e tributárias, sendo 

exatamente as mesmas para todos os municípios; percebe-se o mesmo para a PNMU e, 

consequentemente, para a publicação do Ministério das Cidades, tendo em vista que a 

afirmação de "conteúdos mínimos" entra como contraponto ao apresentando na consolidação 

de informações que levou ao resumo de temas, já que "tal orientação tenha sido concebida em 

função da realidade apresentada pela maioria das cidades de grande e médio porte" (BRASIL, 

2015a), o que consonantemente torna as informações não condizentes com os pequenos 

municípios metropolitanos. 



12 
 

Desta forma, ao tratar como prioridade o tipo de modal de transporte e a redução de 

emissão de poluentes nesses municípios, percebe-se, com base na visão macro desenvolvida, 

que foge à problemática real dos municípios pequenos, de modo a afetá-los diretamente por 

apresentarem menor capacidade técnico-gerencial e econômica, sendo assim os que mais 

precisariam de referências claras como auxílio, acabando  

o planejamento urbano e a morfologia dessas cidades, por falta de estudos 

específicos, submetidos aos exemplos de cidades maiores que têm sua base em 

problemáticas totalmente diferentes. É frequente a repetição de padrões formais, 

planos diretores, modelos administrativos e de planejamento não adequados ao sítio 

físico, nem à economia ou aos costumes locais, desvalorizando a identidade e as 

potencialidades da cidade pequena. A mesma problemática é verificada quando 

analisada a mobilidade urbana destas cidades, já que a exemplo dos maiores centros, 

também orientam seu crescimento baseado no automóvel, incentivando o 

desenvolvimento horizontal e pouco densificado, investindo em infraestruturas 

desnecessárias. (MATÉ et al, 2014, p. 4). 

Pouco adianta prover inúmeras informações para subsidiar os Planos de Mobilidade se 

estes são exagerados para uma parcela significativa dos municípios com obrigatoriedade em 

realizá-los, o que não inclui apenas os municípios metropolitanos com menos de vinte mil 

habitantes, mas os que apresentam mesmo porte populacional e são obrigados, sejam por estar 

em aglomerados urbanos, cidades de interesse turísticas, bem como demais obrigados. 

 

4. COMPREENSÃO DOS MUNICÍPIOS ANALISADOS E DIRETRIZES PARA 

O PMMU 

 

Sabe-se, conforme aponta VASCONCELLOS (2005), que o planejamento urbano é 

prioridade para os planejamentos de circulação e de transportes, tendo em vista que a 

mobilidade é fruto da necessidade de acesso, entretanto em muitos dos municípios não existe 

um PD elaborado para que seja possível a integração com o Plano de Mobilidade. Mesmo 

assim, o primeiro princípio da PNMU é a acessibilidade universal à cidade, de modo que este 

é um fator imprescindível para elaboração do PMMU. Sabendo-se, portanto, que a qualidade 

dos serviços e equidade na mobilidade do município está diretamente ligada à acessibilidade e 

o planejamento da ocupação deste e, tendo-se em vista que os municípios presentes em 

regiões metropolitanas apresentam moradores que tem demasiado interesse na metrópole, 

deve-se incentivar a moradia em locais que já apresentem estruturas básicas e, muitas vezes, 

acessibilidade externa ao município, diminuindo o processo de especulação e evitando 

segregações sociais para certa parcela da população, especialmente a rural, não venha a ficar 

isenta de acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais presentes não apenas no 

município, mas, muitas vezes, unicamente na metrópole. Esses fatores são necessários para 
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atingir os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana apresentados nos seus incisos 

I, II e III do Art. 7º.   

No que diz respeito às questões ambientais e nos modos de transporte, os municípios 

com menos de 20 mil habitantes, mesmo quando metropolitanos, são os que apresentam 

menores proporções de carros por habitantes, bem como os que fazem mais uso do 

deslocamento a pé, o que torna conclusivo que não há problemas ambientais por uso veicular 

e pressupõe-se, ainda, a ausência de congestionamentos no tráfego municipal, logo não 

havendo problemas com desperdício energético que justifique um estudo para diminuição dos 

poluentes e gases do efeito estufa e, mesmo em situações onde exista um elevado tráfego de 

passagem, não há como responsabilizar os municípios com menores recursos por um 

significativo trânsito metropolitano, devendo esta questão fazer parte do plano de 

desenvolvimento urbano da RM (BRASIL, 2015b).  

É possível, entretanto, que uma ampliação do transporte público coletivo seja uma 

alternativa para o trânsito metropolitano e para o deslocamento entre bolsões mais afastados 

do núcleo urbano do município, tendo em vista que nesses municípios o pouco uso deste 

modo de transporte possivelmente está ligado à ausência de rota e/ou horários disponíveis às 

necessidades. Algumas questões como existência de terminais rodoviários, informações sobre 

percursos e horários de serviços devem ser implementados junto ao transporte coletivo para 

aumentar a participação neste. 

O fator mais relevante observado após a macrocaracterização dos municípios de até 20 

mil habitantes, em especial os metropolitanos, é a mortandade e acidentalidade no trânsito. 

Desta forma, estando a segurança no deslocamento das pessoas entre os princípios da PNMU, 

torna-se claro que o direcionamento mais enfático para elaboração do PMMU destes 

municípios deve ser pautada no assunto. Atrelada à elevada taxa de mortalidade e 

acidentalidade no trânsito, que os dados DATASUS trazem como a segunda maior causa de 

morte por ocorrências externas entre os anos de 2010 a 2014 (ficando atrás apenas das 

agressões), há um grande desgaste social, ocasionando custos intangíveis. No que diz respeito 

a custos monetários a situação não é diferente, a “Organização Mundial de Saúde estima que 

as mortes por acidentes de trânsito custam aproximadamente 2% do Produto Interno Bruto 

(PIB) dos países de renda alta, e 5% do PIB dos países de renda média e baixa” (WHO apud 

FAPETEC, 2015). 

Diante deste quadro, portanto, sugere-se algumas estratégias operacionais voltadas a 

segurança no trânsito que visem a formação de gestores qualificados capazes de atuar na 
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morbimortalidade por acidentes de trânsito, tanto com soluções de engenharia, quanto 

utilizando-se de ferramentas que promovam a saúde. Além disso, prover atuação junto à 

sociedade através de um bom sistema de informação, de modo a entender os problemas 

enfrentados pelos atores sociais, bem como habilitar estes para garantir uma melhor educação 

no trânsito, sensibilizando-os e tornando-os agentes multiplicadores da informação. 

Desenvolver, ainda, soluções específicas para a travessia entre rodovias, especialmente nos 

casos de municípios que apresentam vias federais e estaduais de grande velocidade cortando o 

trecho urbano, de modo a garantir a segurança. 

Algumas instruções de atuação existentes podem ser tomadas como base, como 

exemplo existe o Programa de Redução de Acidentes – PARE (Ministério dos Transportes, 

2002), que tem sua atuação voltada ao tratamento de locais críticos. O programa apresenta 

metodologia detalhada e simplificada (conforme fluxograma disposto no Anexo 1) baseada 

em investigação e definição dos locais com elevada incidência de acidentes, identificação dos 

fatores que contribuem para os acidentes, inclusive seu mapeamento (Anexo 2), bem como o 

tratamento destes locais. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A proposta de caracterização desenvolvida pautou-se na necessidade de dados que 

fugissem a uma mera especulação, sendo necessária não apenas para apontar diretrizes, mas 

para avaliar se a União havia subsidiado a elaboração dos PMMU. Dessa maneira, 

considerou-se como insatisfatório as informações fornecidas até então para os municípios de 

pequeno porte, o que justifica a mínima elaboração do Plano entre estes, bem como a 

prorrogação do prazo de elaboração (PL 7898/2014) já aprovada, modificando o art. 24 da Lei 

nº 12.587, que previa o prazo máximo para elaboração do PMMU até 2015, impedindo a 

liberação de orçamento destinado à mobilidade urbana para os municípios obrigados 

inadimplentes.  

A base de compreensão obtida passou de uma abordagem média dos municípios 

brasileiros, para um direcionamento exclusivo dos municípios de 20 mil habitantes, inclusive 

diferenciando as características dos metropolitanos e não metropolitanos, sendo capaz de 

oferecer diretrizes condizentes com estes. Sabe-se que há particularidades referentes a cada 

município que foge à visão geral estabelecida, nunca estando no objetivo roteirizar as medidas 

cabíveis para serem seguidas à risca, tendo em vista que os Planos de Mobilidade são únicos 

para cada Município ou região administrativa a que se referem. Sendo assim, propôs-se um 
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direcionamento para os municípios que se acredita apresentar menores capacidades em 

trabalhar com uma engenharia dos transportes voltada à acessibilidade e mobilidade. 

Como consequência deste estudo, é conclusivo que o principal problema envolvendo 

mobilidade nos municípios estudados refere-se à mortandade, sendo fator de grande 

relevância para a PNMU a “segurança nos deslocamentos das pessoas” (Inciso VI do Art. 5°, 

Lei 12.587). Sabe-se que, seja em caráter metropolitano ou não, os municípios com menos de 

vinte mil apresentam alta mortandade e acidentalidade no trânsito, especialmente aqueles 

atravessados por rodovias, devendo esta ser a temática de maior relevância não só para 

elaboração do PMMU, mas para atendimento da Política, o que inclui todos os municípios 

brasileiros, sendo esta a característica mais urgente no planejamento destes. 
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APÊNDICE 1. ESTUDO DO MODO DE TRANSPORTE MOTORIZADO 

INDIVIDUAL MUNICIPAL POR CLASSE HABITACIONAL, REGIONAL E 

INSERÇÃO EM RM 

Gráfico A1.1 Quantidade total de veículos por porte de Município 

 

Fonte: DENATRAN (2016) e IBGE (2015) 

Gráfico A1.2 Quantidade total de veículos dos Municípios de até 20 mil habitantes 

inseridos em RM por Região brasileira 

 

Fonte: DENATRAN (2016) e IBGE (2015) 
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Gráfico A1.3 Modal de transporte por porte de Município (veículos/10mil hab) 

 Fonte: DENATRAN (2016) e IBGE (2015) 

Gráfico A1.4 Modal de transporte dos municípios com menos de 20mil habitantes 

pertencentes à RM por Região do país (veículos/10mil hab)

 

Fonte: DENATRAN (2016) e IBGE (2015) 
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Gráfico A1.5 Modal de transporte dos Municípios com menos de 20 mil habitantes 

(veículos/10mil hab) 

 

Fonte: DENATRAN (2016) e IBGE (2015) 

 

Gráfico A1.6 Carros e Motos nos municípios com menos de 20mil habitantes 

pertencentes à RM por Região do país (veículos/10mil hab) 

Fonte: DENATRAN (2016) e IBGE (2015) 
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Gráfico A1.7 Representação de carros e motos pelo total de veículos por porte 

populacional 

 

Fonte: DENATRAN (2016) e IBGE (2015) 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Até 20 mil de 20 a 60
mil

de 60 a 100
mil

de 100 a
500 mil

Mais de
500 mil

carro/total

moto/total



22 
 

APÊNDICE 2. ESTUDO DA RENDA POPULACIONAL DOS MUNICÍPIOS POR 

CLASSE HABITACIONAL 

Gráfico A2.1. Renda média per capta por porte populacional dos Municípios 

 

Fonte: IBGE (2015) 

Gráfico A2.2. Renda média per capta dos municípios com até 20 mil habitantes em RM 

ou não 

 

Fonte: IBGE (2015) 
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APÊNDICE 3. ESTUDO DA PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO RURAL E 

URBANA POR CLASSE HABITACIONAL, REGIONAL E INSERÇÃO EM RM. 

 

Gráfico A3.1. Percentual urbano e rural por porte populacional de Município

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

Gráfico A3.2. Percentual da população urbana e rural nos Municípios com menos de 

20000 habitantes 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

Gráfico A3.3. Percentual da população urbana e rural nos Municípios com menos de 

20000 habitantes em RM 

 
Fonte: IBGE (2010) 
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Gráfico A3.4 Percentual de municípios com Índice de Ruralidade (IR)
8
 superior à 30% 

nos municípios com até 20000 habitantes 

 

 
Fonte: IBGE (2010) 
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APÊNDICE 4. ESTUDO DA MORTANDADE NO TRÂNSITO POR CLASSE 

HABITACIONAL, REGIONAL E INSERÇÃO EM RM 

 

Gráfico A4.1. Relação média anual entre óbitos e habitantes ou veículos por porte 

Municipal (para 1/10000) 

 

Fonte: DATASUS (2010-2014) 

 

Gráfico A4.2. Média anual de óbitos para cada modal por porte populacional dos 

Municípios (para 10000 habitantes)  

 
Fonte: DATASUS (2010-2014) 

 

Gráfico A4.3. Proporção de óbitos por modal para cada porte populacional dos Municípios 

 
Fonte: DATASUS (2010-2014) 
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Gráfico A4.4. Proporção de óbitos envolvendo pedestres e ciclistas por porte populacional dos 

Municípios 

 
Fonte: DATASUS (2010-2014) 

 

Gráfico A4.5. Média anual de óbitos por frota para cada porte populacional dos 

Municípios (para 10000 habitantes)  

 

Fonte: DATASUS (2010-2014) 

 

Gráfico A4.5. Relação média anual entre óbitos e habitantes ou veículos para municípios 

de até 20000 habitantes metropolitanos por Região brasileira (para 1/10000) 

 

Fonte: DATASUS (2010-2014) 
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Gráfico A4.5. Média anual de óbitos por frota para municípios de até 20000 habitantes 

metropolitanos por Região brasileira (para 10000 habitantes)  

 

Fonte: DATASUS (2010-2014) 

 

Gráfico A4.3. Proporção de óbitos envolvendo carros e motos por Região do Brasil 

 

Fonte: DATASUS (2010-2014) 

 

Gráfico A4.1. Relação média anual entre óbitos e habitantes ou veículos em municípios 

com até 20000 habitantes (para 1/10000) 

 

 

Fonte: DATASUS (2010-2014) 
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Gráfico A4.4. Proporção de óbitos por modal em Municípios com até 20000 habitantes 

 

Fonte: DATASUS (2010-2014) 

 

Gráfico A4.5. Média anual de óbitos por frota para municípios com até 20000habitantes 

(para 10000 habitantes)  

 

Fonte: DATASUS (2010-2014) 
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APÊNDICE 5. RANKING DOS 100 MUNICÍPIOS COM AS MAIORES TAXAS MÉDIAS DE ÓBITOS POR ATT SEGUNDO 

A POPULAÇÃO. 

 

Tabela A5.1. Ranking dos 100 municípios com maiores ocorrências de óbitos por ATT em relação ao número de habitantes 

Ran

king 
Região UF Município RM Pop. 

Traumatizados em acidentes de transporte entre  
Frota 

Acidente

s 

ano/1000

0 hab 

2010 e 2014 

Pedestre Ciclista 
Motociclist

a 

Ocupant

e de 

automóv

el 

Total  
Automóv

el 
Moto Total 

1º Nordeste AL Arapiraca Agreste 7.828 8 1 1 7 80 787 379 1.490 25,55 

2º Nordeste BA Irajuba 
Não 

Pertence 
2.849 - - 5 15 29 1.121 665 2.363 25,45 

3º Nordeste CE Sobral Não Pertence 46.680 55 7 308 68 475 2.742 11.733 16.656 25,44 

4º Nordeste CE Barbalha Cariri 3.391 1 - - 15 32 707 152 1.206 23,59 

5º Sudeste ES Fundão Vitória 19.391 21 6 14 20 174 4.181 2.480 8.333 22,43 

6º 
Centro-

Oeste 
GO Rialma 

Não 

Pertence 
10.588 1 1 4 14 94 2.447 764 4.104 22,19 

7º 
Centro-

Oeste 
GO Israelândia 

Não 

Pertence 
2.654 2 - - 16 23 793 128 1.288 21,67 

8º 
Centro-

Oeste 
GO Nova Glória Não Pertence 58.855 33 21 92 - 506 5.383 9.435 17.425 21,49 

9º 
Centro-

Oeste 
GO 

São Luíz do 

Norte 

Não 

Pertence 
3.116 - - - 20 26 463 282 1.026 20,86 

10º 
Centro-

Oeste 
GO 

Estrela do 

Norte 

Não 

Pertence 
4.607 2 - - 32 35 437 199 845 18,99 

11º 
Centro-

Oeste 
GO 

Santa 

Tereza de 

Goiás 

Não 

Pertence 
8.549 4 1 6 17 62 1.662 1.022 3.448 18,13 
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Ran

king 
Região UF Município RM Pop. 

Traumatizados em acidentes de transporte entre  
Frota 

Acidente

s 

ano/1000

0 hab 

2010 e 2014 

Pedestre Ciclista 
Motociclist

a 

Ocupant

e de 

automóv

el 

Total  
Automóv

el 
Moto Total 

12º 
Centro-

Oeste 
GO 

Guarani de 

Goiás 

Não 

Pertence 
3.424 - - 5 13 23 923 410 1.696 16,79 

13º 
Centro-

Oeste 
GO 

Professor 

Jamil 

Não 

Pertence 
2.300 2 - 3 6 14 107 136 333 15,22 

14º 
Centro-

Oeste 
GO 

Alvorada do 

Norte 

Não 

Pertence 
5.605 1 - 5 26 34 556 841 1.875 15,17 

15º 
Centro-

Oeste 
GO Mara Rosa 

Não 

Pertence 
6.683 6 2 11 12 40 559 584 1.426 14,96 

16º 
Centro-

Oeste 
GO 

Vila 

Propício 

Não 

Pertence 
2.186 1 - 1 7 13 689 132 1.229 14,87 

17º 
Centro-

Oeste 
GO Vila Boa 

Não 

Pertence 
2.923 - - 3 11 17 376 363 957 14,54 

18º 
Centro-

Oeste 
GO 

Campo 

Alegre de 

Goiás 

Não 

Pertence 
9.685 3 - 2 27 56 1.416 998 2.897 14,46 

19º 
Centro-

Oeste 
GO Palmelo 

Não 

Pertence 
6.771 2 2 7 13 39 1.430 772 3.162 14,40 

20º Nordeste MA 
Presidente 

Dutra 

Não 

Pertence 
10.969 5 1 7 39 62 3.285 2.589 7.492 14,13 

21º Nordeste MA Bacabeira São Luís 5.495 - - 5 10 31 331 201 704 14,10 

22º 
Centro-

Oeste 
MT Jangada Não Pertence 20.533 8 1 1 14 114 3.853 1.992 7.836 13,88 

23º 
Centro-

Oeste 
MT Diamantino 

Não 

Pertence 
2.764 1 - 5 6 15 149 293 546 13,57 

24º 
Centro-

Oeste 
MS 

Bandeirante

s 

Não 

Pertence 
4.980 2 - 6 14 27 687 595 1.723 13,55 
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Ran

king 

Região UF Município RM Pop. 

Traumatizados em acidentes de transporte entre  

Frota 
Acidente

s 

ano/1000

0 hab 

 

2010 e 2014 

Pedestre Ciclista 
Motociclist

a 

Ocupant

e de 

automóv

el 

Total  
Automóv

el 
Moto Total 

25º 
Centro-

Oeste 
MS 

Nova 

Alvorada do 

Sul 

Não 

Pertence 
11.649 7 - 10 46 63 3.814 1.443 7.568 13,52 

26º 
Centro-

Oeste 
MS Douradina 

Não 

Pertence 
3.733 - - 5 12 20 383 257 766 13,39 

27º Sudeste MG 
Joaquim 

Felício 

Não 

Pertence 
3.386 1 - 2 13 18 518 661 1.444 13,29 

28º Sudeste MG 
Comendado

r Gomes 

Não 

Pertence 
8.575 3 - 6 31 45 1.613 1.378 3.794 13,12 

29º Sudeste MG 
Córrego 

Danta 

Não 

Pertence 
7.057 3 1 3 26 37 2.869 1.170 5.141 13,11 

30º Sudeste MG Catuji 
Não 

Pertence 
2.885 - - 1 7 15 1.025 235 1.912 13,00 

31º Sudeste MG 
Campanári

o 

Não 

Pertence 
6.780 - - 1 20 35 1.187 384 2.125 12,91 

32º Sudeste MG 
Padre 

Carvalho 

Não 

Pertence 
2.177 3 - 5 - 11 148 294 528 12,63 

33º Sudeste MG Grão Mogol 
Não 

Pertence 
5.360 2 - 1 15 27 1.328 192 2.220 12,59 

34º Sudeste MG 
Antônio 

Dias 

Não 

Pertence 
18.290 3 1 2 22 91 5.285 1.638 8.982 12,44 

35º Sudeste MG 
São Gonçalo 

do Abaeté 
Não Pertence 20.377 15 1 10 37 100 4.387 1.203 7.510 12,27 

36º Sudeste MG Gurinhatã 
Não 

Pertence 
1.847 - - - 8 9 598 184 1.114 12,18 
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Ran

king 
Região UF Município RM Pop. 

Traumatizados em acidentes de transporte entre  
Frota 

Acidente

s 

ano/1000

0 hab 

2010 e 2014 

Pedestre Ciclista 
Motociclist

a 

Ocupant

e de 

automóv

el 

Total  
Automóv

el 
Moto Total 

37º Sudeste MG 
Presidente 

Juscelino 

Não 

Pertence 
3.492 1 - 2 8 17 120 580 793 12,17 

38º Sudeste MG Jaguaraçu 
Não 

Pertence 
19.656 6 5 14 41 95 4.109 2.410 8.648 12,08 

39º Sudeste MG 
Augusto de 

Lima 
Não Pertence 41.821 25 7 9 20 200 15.331 3.131 22.986 11,96 

40º Sudeste MG 

São 

Gonçalo do 

Rio Abaixo 

Não 

Pertence 
1.680 - - 1 7 8 133 130 355 11,90 

41º Sudeste MG Luz 
Não 

Pertence 
4.674 1 - 4 4 22 1.850 289 2.892 11,77 

42º Sudeste MG Nova União 
Belo 

Horizonte 
2.556 2 - 3 5 12 230 591 966 11,74 

43º Sudeste MG 
Pedra do 

Indaiá 

Não 

Pertence 
7.472 1 - 2 15 35 358 393 953 11,71 

44º Nordeste PB 
São José do 

Bonfim 
Patos 7.291 1 - 7 13 34 2.232 919 4.110 11,66 

45º Sul PR Céu Azul Cascavel 8.505 2 - 4 6 39 3.253 1.515 6.312 11,46 

46º Sul PR Morretes 
Não 

Pertence 
4.167 2 1 3 13 19 1.255 639 2.547 11,40 

47º Sul PR Santa Lúcia Cascavel 4.825 1 - 3 2 22 1.392 235 2.185 11,40 

48º Sul PR 
Paulo 

Frontin 

Não 

Pertence 
4.178 3 - 3 12 19 429 536 1.233 11,37 

49º Sul PR Tibagi Não Pertence 
201.75

6 
153 26 549 65 911 22.088 52.921 84.015 11,29 
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el 
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50º Sul PR 
Nova 

Laranjeiras 

Não 

Pertence 
2.238 - - - 7 10 689 207 1.328 11,17 

51º Sul PR Candói 
Não 

Pertence 
3.814 - - 4 12 17 640 532 1.596 11,14 

52º Sul PR Iguaraçu Maringá 7.203 9 - 5 12 32 2.409 1.573 5.102 11,11 

53º Sul PR 

Campina 

Grande do 

Sul 

Curitiba 11.968 24 - 4 3 53 2.240 873 4.148 11,07 

54º Nordeste PI Barro Duro 
Não 

Pertence 
2.507 1 - 3 2 11 139 344 1.204 10,97 

55º Nordeste PI 
Marcolândi

a 

Não 

Pertence 
3.875 - - 3 8 17 440 327 1.036 10,97 

56º Nordeste PI 
Alvorada do 

Gurguéia 

Não 

Pertence 
2.737 2 - 2 7 12 162 164 463 10,96 

57º Sudeste RJ 
Silva 

Jardim 

Não 

Pertence 
16.435 17 - 3 44 72 3.424 1.831 6.632 10,95 

58º Sul RS Pouso Novo 
Não 

Pertence 
2.056 - - - 1 9 847 282 1.494 10,94 

59º Sul RS 
Marques de 

Souza 

Não 

Pertence 
4.139 1 - 3 8 18 1.407 540 2.560 10,87 

60º Sul RS Coxilha Não Pertence 21.307 4 4 8 40 92 3.460 1.860 6.737 10,79 

61º Sul RS 
São José do 

Herval 

Não 

Pertence 
15.822 12 - 8 20 68 4.332 1.157 7.294 10,74 
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62º Sul RS 
Vitória das 

Missões 

Não 

Pertence 
7.925 7 1 1 19 34 817 924 2.171 10,73 

63º Sul RS Bozano 
Não 

Pertence 
4.204 - - - 7 18 347 393 880 10,70 

64º Sul RS 
Capivari do 

Sul 

Não 

Pertence 
7.132 - - - 22 30 2.524 637 4.424 10,52 

65º Sul RS 

Santo 

Antônio do 

Planalto 

Não 

Pertence 
6.896 - - 6 6 29 1.286 607 2.720 10,51 

66º Sul RS Tio Hugo 
Não 

Pertence 
5.723 3 - 2 11 24 1.450 1.197 3.807 10,48 

67º Sul RS Caseiros 
Não 

Pertence 
6.250 1 - 1 24 26 323 423 892 10,40 

68º Sul SC 
Rancho 

Queimado 

Não 

Pertence 
5.779 1 - - 7 24 1.394 611 2.705 10,38 

69º Sul SC Capão Alto Lages 3.136 - - 2 6 13 519 274 974 10,36 

70º Sul SC 
Bocaina do 

Sul 
Lages 3.380 2 - 4 5 14 490 279 998 10,36 

71º Sul SC 
Trombudo 

Central 

Não 

Pertence 
2.912 1 - - - 12 1.104 302 1.998 10,30 

72º Sul SC Descanso 
Extremo 

Oeste 
3.163 1 - - - 13 1.159 223 2.026 10,28 

73º Sul SC Paulo Lopes 
Não 

Pertence 
16.553 11 - 8 29 68 866 1.101 2.473 10,27 
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74º Sul SC Água Doce Contestado 
231.05

3 
116 17 186 14 948 28.601 49.024 91.815 10,26 

75º Sul SC 
Vargem 

Bonita 
Contestado 9.598 - - 8 22 39 2.999 973 5.004 10,16 

76º Sul SC 

São 

Cristovão 

do Sul 

Lages 3.463 1 - 4 7 14 1.016 455 1.872 10,11 

77º Sul SC Bom Retiro Lages 6.935 2 - 16 6 28 383 1.435 2.038 10,09 

78º Sul SC Iraceminha 
Extremo 

Oeste 
2.231 - - - 3 9 118 258 462 10,09 

79º Sul SC Ponte Alta Lages 18.125 10 1 9 50 73 5.757 1.990 9.480 10,07 

80º Sudeste SP Paraibuna 

Vale do 

Paraíba e 

Litoral Norte 

21.064 8 1 29 24 84 3.320 5.209 11.909 9,97 

81º Sudeste SP 
Pariquera-

Açu 

Não 

Pertence 
4.275 1 1 2 4 17 1.445 502 2.566 9,94 

82º Sudeste SP 

Santa Cruz 

da 

Esperança 

Não 

Pertence 
5.041 1 - 1 8 20 560 341 1.112 9,92 

83º Sudeste SP 
Barra do 

Turvo 

Não 

Pertence 
10.414 3 - 7 8 41 1.749 1.743 4.636 9,84 

84º Sudeste SP Miracatu 
Não 

Pertence 
19.985 7 - 18 43 78 3.532 1.584 7.055 9,76 

85º Sudeste SP Parapuã 
Não 

Pertence 
15.177 - - - 1 59 4.960 1.217 7.793 9,72 
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86º Sudeste SP 

São 

Lourenço 

da Serra 

São Paulo 8.249 5 - 16 5 32 1.122 1.237 3.345 9,70 

87º Norte TO 
Aliança do 

Tocantins 
Gurupi 2.591 2 1 2 3 10 218 297 663 9,65 

88º Norte TO 

Santa Rita 

do 

Tocantins 

Não 

Pertence 
2.084 1 - 1 3 8 484 44 744 9,60 

89º Norte TO 
Crixás do 

Tocantins 
Gurupi 4.722 - - 6 11 18 257 534 1.025 9,53 

90º Norte TO Rio dos Bois 
Não 

Pertence 
6.047 1 - - 18 23 1.012 619 2.194 9,51 

91º Norte TO 

Brasilândia 

do 

Tocantins 

Não 

Pertence 
15.805 - - 1 56 60 1.010 1.293 2.917 9,49 

92º Norte TO 
Cariri do 

Tocantins 
Gurupi 5.278 5 1 7 5 20 124 504 706 9,47 

93º Norte TO Talismã Gurupi 11.098 2 - - 4 42 3.185 1.031 5.650 9,46 

94º Norte TO 
Fortaleza 

do Tabocão 

Não 

Pertence 
2.650 - - 2 8 10 168 147 413 9,43 

95º Norte TO Pugmil Palmas 3.976 1 - 2 10 15 1.189 507 2.249 9,43 

96º Norte TO 
Novo 

Jardim 

Não 

Pertence 
5.578 3 - 7 4 21 336 168 762 9,41 

97º Norte TO Dueré Gurupi 5.601 1 - 4 1 21 383 934 1.602 9,37 
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98º Norte TO 
Carmolândi

a 

Não 

Pertence 
4.275 4 2 3 2 16 1.282 309 2.418 9,36 

99º Norte TO Barrolândia Palmas 4.021 - - - 5 15 869 460 1.734 9,33 

100º Norte TO 

Monte 

Santo do 

Tocantins 

Não 

Pertence 
2.416 2 - 1 - 9 431 299 929 9,31 
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APÊNDICE 6. MAPEAMENTO DOS MUNICÍPIOS DE ATÉ 20 MIL HABITANTES 

METROPOLITANOS COM MAIOR MORTANDADE POR ATT, RELACIONANDO 

O NÚCLEO URBANO COM A PRESENÇA DE RODOVIAS 

 

Figura A6.1. Município de Água Doce (SC), localização da BR 153 e Rodovias Estaduais no 

município e em seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Google maps 

 

Figura A6.2. Município de Aliança do Tocantins (TO), localização da BR 153 e Rodovias 

Estaduais no município e em seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Google maps 
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Figura A6.3. Município de Bacabeira (TO), localização da BR 135 e Rodovias Estaduais no 

município e em seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 

 

 

Figura A6.4. Município de Barrolândia (TO), localização da BR 226 e Rodovias Estaduais no 

município e em seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 
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Figura A6.5. Município de Bocaína do Sul (SC), localização da BR 282 e 475 no município e 

em seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 

 

Figura A6.6. Município de Bom Retiro (SC), localização da BR 282, 486 e Rodovias 

Estaduais no município e em seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 
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Figura A6.7. Município de Capão Alto  (SC), localização da BR 116 e Rodovias Estaduais no 

município e em seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 

 

Figura A6.8. Município de Cariri do Tocantins  (TO), localização da BR 153 e 242 e 

Rodovias Estaduais no município  em seu centro urbano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 
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Figura A6.9. Município de Céu Azul (PR), localização da BR 277 e Rodovias Estaduais no 

município em seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 

 

Figura A6.10. Município de Crixás do Tocantins (TO), localização da BR 153 no município 

em seu centro urbano. 
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Fonte: Google maps 

Figura A6.11. Município de Descanso (SC), localização da BR 386 e Rodovias Estaduais no 

município em seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 

 

Figura A6.12. Município de Dueré (TO), localização das Rodovias Estaduais 070 e 374 no 

município em seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 
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Figura A6.13. Município de Fundão (ES), localização da BR 101 e Rodovias Estaduais no 

município em seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 

 

Figura A6.14. Município de Iguaraçu (PR), localização das Rodovias Estaduais 218 e 317 no 

município em seu centro urbano. 
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Fonte: Google maps 

Figura A6.15. Município de Iraceminha (SC), localização das Rodovias Estaduais 161 no 

município em seu centro urbano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 

 

Figura A6.16. Município de Nova União (MG), localização da BR 381 no município afastado 

do centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 
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Figura A6.17. Município de Ponte Alta (SC), localização da BR 116 e Rodovias Estaduais no 

município em seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 

 

Figura A6.18. Município de Pugmil (TO), localização da BR 153 e Rodovias Estaduais no 

município em seu centro urbano. 
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Fonte: Google maps 

 

 

Figura A6.19. Município de Santa Lúcia (PR), localização da BR 163 e Rodovias Estaduais 

no município em seu centro urbano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 

 

 

Figura A6.20. Município de São Cristóvão do Sul (SC), localização da BR 116 no município 

em seu centro urbano. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 
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Figura A6.21. Município de São José do Bonfim (PB), localização da BR 110 e Rodovias 

Estaduais no município em seu centro urbano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 

 

Figura A6.22. Município de São Lourenço da Serra (SP), localização da BR 116 no município 

em seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 
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Figura A6.23. Município de Talismã (TO), localização da BR 153 no município em seu 

centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 

 

 

 

Figura A6.24. Município de Vargem Bonita (SC), localização da BR 282 no município em 

seu centro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps 
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APÊNDICE 7. ESTUDO DA ACIDENTALIDADE NO TRÂNSITO EM RODOVIAS 

POR CLASSE HABITACIONAL E INSERÇÃO EM RM. 

 

Gráfico A7.1. Quantidade de municípios por tipo envolvidos em ATT em rodovias no ano de 

2015 

 

Fonte: DENATRAN, 2015 

 

Gráfico A7.2. Quantidade de municípios por classe populacional envolvidos em ATT em 

rodovias no ano de 2015 

 
Fonte: DENATRAN, 2015 

 

Gráfico A7.3. Relação entre ATT em rodovias no ano de 2015 por 10000 habitantes para cada 

porte populacional 

 
Fonte: DENATRAN, 2015 
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Gráfico A7.4. Atropelamentos em rodovias no ano de 2015 por 10000 habitantes para cada 

porte populacional 

 

 
 Fonte: DENATRAN, 2015 

 

Gráfico A7.5. Vítimas de ATT em rodovias no ano de 2015 por porte populacional 

 
 Fonte: DENATRAN, 2015 

 

Gráfico A7.6. Relação entre ATT em rodovias no ano de 2015 (por 10000 habitantes) para 

Municípios de até 20000 habitantes 
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 Fonte: DENATRAN, 2015 

 

Gráfico A7.7. Relação entre ATT em rodovias no ano de 2015 (por 10000 veículos) para 

Municípios de até 20000 habitantes 

 

 
 Fonte: DENATRAN, 2015 

 

Gráfico A7.4. Vítimas de ATT em rodovias no ano de 2015 em municípios de até 20000 

habitantes 

 
 Fonte: DENATRAN, 2015 
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APÊNDICE 8. MAPEAMENTO DAS REGIÕES METROPOLITANAS QUE 

APRESENTAM MUNICÍPIOS COM MENOS DE 20 MIL HABITANTES 

 

 A região em vermelho indica a Região Metropolitana e os Municípios hachurados 

indicam aqueles com menos de 20mil habitantes. 

 

Figura A8.1. RM de Manaus (AM) 
 
 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura A8.2. RM de Belém (PA) 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura A8.3. RM de Marabá (PA) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura A8.4. RM de Boa Vista (RO) 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura A8.5. RM de CENTRAL (RO) 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



55 
 

Figura A8.6. RM de Sul de Roraima (RO) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura A8.7. RM de Palmas (TO) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura A8.8. RM de Gurupi (TO) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura A8.9. RM de Agreste (AL) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura A8.10. RM de Maceió (AL) 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura A8.11. RM de Médio Sertão (AL) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura A8.12. RM de Palmeira dos Índios (AL) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura A8.13. RM de Vale do Paraíba (AL) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura A8.14. RM de Zona da Mata (AL) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura A8.15. RM de Feira de Santana (BA) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura A8.16. RM de Salvador (BA) 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura A8.17. RM de Cariri (CE) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura A8.18. RM de Fortaleza (CE) 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A8.19. RM de São Luís (MA) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura A8.20. RM de Sudoeste Maranhense (MA) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A8.21. RM de Araruna (PB) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura A8.22. RM de Barra de Santa Rosa (PB) 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura A8.23. RM de Cajazeiras (PB) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

Figura A8.24. RM de Campina Grande (PB) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura A8.25. RM de Esperança (PB) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura A8.26. RM de Guarabira (PB) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura A8.27. RM de Itabaiana (PB) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura A8.28. RM de João Pessoa (PB) 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura A8.29. RM de Patos (PB) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 

 

 

Figura A8.30. RM de Sousa (PB) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura A8.31. RM de Vale do Mamanguape (PB) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura A8.32. RM de Vale do Piancó (PB) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

Figura A8.33. RM de Recife (PE) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura A8.34. RM de Natal (RN) 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura A8.35. RM de Goiânia (GO) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura A8.36. RM de Vale do Rio Cuiabá (MT) 

 



67 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura A8.37. RM de Vitória (ES) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A8.38. RM de Belo Horizonte (MG) 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura A8.39. RM de Campinas (SP) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura A8.40. RM de São Paulo (SP) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura A8.41. RM de Sorocaba (SP) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura A8.42. RM de Vale do Paraíba e Litoral Norte (SP) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura A8.43. RM de Apucarana (PR) 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura A8.44. RM de Campo Mourão (PR) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura A8.45. RM de Cascável (PR) 
 

 Fonte: 

Elaborado pelo autor. 

 

Figura A8.46. RM de Curitiba (PR) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura A8.47. RM de Londrina (PR) 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura A8.48. RM de Maringá (PR) 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura A8.49. RM de Umuarama (PR) 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura A8.50. RM de Toledo (PR) 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura A8.51. RM de Carbonífera (SC) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura A8.52. RM de Chapecó (SC) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura A8.53. RM de Contestado (SC) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura A8.54. RM de Exremo Oeste (SC) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura A8.55. RM de Florianópolis (SC) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura A8.56. RM de Foz do Rio Itajaí (SC) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura A8.57. RM de Lages (SC) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura A8.58. RM de Norte/Nordeste Catarinense (SC) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura A8.59. RM de Tubarão (SC) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura A8.60. RM de Porto Alegre (RS) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura A8.61. RM de Serra Gaúcha (RS) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE 9. QUADRO RESUMO DE ANÁLISE DO CADERNO DE REFERÊNCIAS ELABORADO PELO MINISTÉRIO DAS 

CIDADES 

 

Capítulo Grupo Parágrafo ou conjunto de tópicos da citação 

Repetição 

de termos 

na citação 

Página 

Relevância da informação 

para instrumentalizar os 

pequenos municípios 

metropolitanos 

Cap 2 

Apontar 

legalidade da 

PNMU ou 

outra legislação 

O Estatuto da Cidade é uma lei inovadora e estabelece que a política urbana deve 

ser objeto de um planejamento extensivo, envolvendo planos de ordenamento do 

território integrados entre si, nas escalas nacional, estaduais, regionais, 

metropolitanas, municipais e intermunicipais. Especificamente no âmbito 

municipal, detalha que o planejamento municipal deve envolver o planejamento 

urbano, ambiental, orçamentário, setorial e o planejamento do desenvolvimento 

econômico e social, especificando também que a gestão orçamentária deve ser feita 

de forma participativa, aberta a todos os cidadãos. 

1 19 Significante 

Cap 2 

Apontar 

legalidade da 

PNMU ou 

outra legislação 

Cabe ao governo federal, por meio do Ministério das Cidades, definir as diretrizes 

gerais da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, entretanto cabem ao 

município (ou aos gestores metropolitanos, definidos por lei estadual) o 

planejamento e a gestão urbanos e metropolitanos. É nas cidades que os objetivos 

de participação cidadã e de garantia do direito à cidade para todos podem ser 

concretizados. 

2 20 Significante 

Cap 3 

Apontar 

legalidade da 

PNMU ou 

outra legislação 

Na prática, os municípios obrigados por lei são os mesmos aos quais se determina 

que façam os Planos Diretores e totalizam 3.065 municípios atualmente, segundo 

dados do IBGE (2012). O art. 41 do Estatuto da Cidade elenca as cidades obrigadas 

à elaboração do Plano Diretor, tais como: municípios com mais de 20 mil 

habitantes, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbana, 

integrantes de áreas de especial interesse turístico, inseridos na área de influência 

de empreendimentos significativo impacto ambiental, entre outros. 

1 32 Significante 

Cap 3 

Apontar 

legalidade da 

PNMU ou 

outra legislação 

Outra questão importante de ser ressaltada é a importância de que cada município 

tenha seu Plano de Mobilidade Urbana, ainda que este faça parte de uma Região 

Metropolitana cujo Plano tenha sido elaborado. A justificativa é que o Plano de 

Mobilidade Urbana de uma região contempla questões pelas quais os municípios se 

integram, raramente tendo o condão de tratar todas as especificidades de cada um 

deles. 

1 32 Significante 
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Capítulo Grupo Parágrafo ou conjunto de tópicos da citação 

Repetição 

de termos 

na citação 

Página 

Relevância da informação 

para instrumentalizar os 

pequenos municípios 

metropolitanos 

Cap 4 

Objetivando 

dar ênfase a 

outro assunto, 

usando o termo 

como 

referência ou  

exemplificação, 

geralmente 

tratando de 

grandes RMs 

O automóvel é responsável por parte significativa da poluição sonora e atmosférica 

de nossas cidades, ocupa muito espaço público no sistema viário, potencializa 

acidentes de trânsito que são uma das principais causas de mortes no País e em 

muitas cidades, e o seu uso responde por grandes congestionamentos nas grandes 

cidades e metrópoles. 

1 44 Insignificante 

Cap 4 

Objetivando 

dar ênfase a 

outro assunto, 

usando o termo 

como 

referência ou  

exemplificação, 

geralmente 

tratando de 

grandes RMs 

Em todo o mundo o metrô é considerado como uma solução eficiente para o 

transporte de massa nas grandes metrópoles. 
1 50 Insignificante 

Cap 4 

Objetivando 

dar ênfase a 

outro assunto, 

usando o termo 

como 

referência ou  

exemplificação, 

geralmente 

tratando de 

grandes RMs 

Os serviços de trens urbanos de passageiros surgiram no Brasil junto com a 

expansão do transporte ferroviário. Hoje a CBTU – Companhia de Trens Urbanos, 

empresa do governo federal, opera os trens de subúrbio em ligações metropolitanas 

ou regionais em Fortaleza, Salvador, Recife, João Pessoa, Maceió, Teresina e 

Natal, aos quais devem ser somadas São Paulo, operados pelo governo do estado 

por meio da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), e Rio de 

Janeiro, onde o serviço está a cargo da empresa concessionária Supervia. Nas 

regiões metropolitanas de Fortaleza, Recife e Belo Horizonte a operação está a 

cargo respectivamente de Metrofor, Metrorec e Metrô BH, e em Porto Alegre, de 

uma empresa pública federal (Trensurb). 

3 55 Insignificante 
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Capítulo Grupo Parágrafo ou conjunto de tópicos da citação 

Repetição 

de termos 

na citação 

Página 

Relevância da informação 

para instrumentalizar os 

pequenos municípios 

metropolitanos 

Cap 4 

Objetivando 

dar ênfase a 

outro assunto, 

usando o termo 

como 

referência ou  

exemplificação, 

geralmente 

tratando de 

grandes RMs 

Destacam-se algumas características do trem urbano: 

• segregação completa nas áreas centrais e parcialmente nas regiões menos 

adensadas; 

• funcionamento geralmente em superfície; 

• espaçamento entre estações de cerca de 1.000/1.500 m; 

• utilização de equipamento de tração elétrica ou diesel-elétrica; 

• boa velocidade média; 

• viabiliza-se com altas demandas em extensões maiores de subúrbio e periferias 

metropolitanas; 

• assim como o metrô, o trem é economicamente viável no longo prazo. 

1 55 Insignificante 

Cap 4 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

A administração do sistema viário é assunto de interesse local, sob 

responsabilidade das Prefeituras, exceto nas estradas e rodovias estaduais, a cargo 

dos estados, e federais, da União. Porém, principalmente em regiões com elevado 

grau de urbanização, como é o caso das regiões metropolitanas, é necessária uma 

intervenção coordenada do Poder Público nas três esferas, garantido o respeito à 

autonomia municipal. Apesar de a jurisdição destas vias permanecer com o 

município, elas apresentam uma utilização diferenciada das demais vias que 

compõem a malha viária da cidade, decorrente de um elevado fluxo de passagem 

de característica metropolitana ou regional. 

2 71 Significante 

Cap 4 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

Dois problemas devem ser analisados neste aspecto: o conflito dos interesses locais 

e metropolitanos, e a necessidade de investimentos em sistemas de interesse 

regional frente à realidade orçamentária dos municípios. 

1 71 Significante 
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Capítulo Grupo Parágrafo ou conjunto de tópicos da citação 

Repetição 

de termos 

na citação 

Página 

Relevância da informação 

para instrumentalizar os 

pequenos municípios 

metropolitanos 

Cap 5 

Objetivando 

dar ênfase a 

outro assunto, 

usando o termo 

como 

referência ou  

exemplificação, 

geralmente 

tratando de 

grandes RMs 

Este é o caso, por exemplo, das duas regiões metropolitanas mais populosas do País 

– Rio de Janeiro (RMRJ) e São Paulo (RMSP). Segundo o Inea (2013), em 2004 os 

veículos automotores já respondiam por 77% das emissões de poluentes 

atmosféricos na RMRJ. Já na RMSP, o Relatório de Qualidade do Ar da Cetesb 

(2013) aponta que os veículos são responsáveis por 97% das emissões de CO, 77% 

de hidrocarbonetos (HC), 80% de NOx, 37% de óxidos de enxofre (SOx) e 40% de 

material particulado (MP). 

1 94 Insignificante 

Cap 5 

Apontar 

legalidade da 

PNMU ou 

outra legislação 

Em alguns casos, como os transportes metropolitanos, o licenciamento ambiental é 

obrigatório por imposição legal (Resolução do Conama 237/1997, Anexo I). Em 

outros, é preciso avaliar a extensão da legislação estadual e municipal pertinente, 

ou mesmo a orientação do órgão ambiental competente. 

1 100 Significante 

Cap 6 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

O intenso processo de urbanização do País nas últimas décadas se deu com 

profundas diferenças regionais, mas com um elemento comum: a tendência para a 

concentração, para o crescimento das grandes cidades, para metropolização. E, 

quanto maior a cidade, mais os seus habitantes dependem das redes de 

infraestrutura de circulação e dos serviços de transporte para ter acesso às 

oportunidades de trabalho e de consumo nela concentradas. 

1 109 Insignificante 

Cap 6 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

Espaços cada vez mais conurbados, com concentrações humanas e de atividades 

produtivas, formaram extensas áreas metropolitanas, constituídas por um núcleo 

central, mais dinâmico economicamente, ao qual se liga uma rede de cidades 

satélites dependentes deste centro. 

1 118 Pouco significante 
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Capítulo Grupo Parágrafo ou conjunto de tópicos da citação 

Repetição 

de termos 

na citação 

Página 

Relevância da informação 

para instrumentalizar os 

pequenos municípios 

metropolitanos 

Cap 6 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

As estruturas de gestão instituídas e os planos metropolitanos formulados a partir 

da década de 1970 não conseguiram envolver as instâncias municipais nem superar 

uma visão compartimentada na destinação dos investimentos federais. A 

Constituição Federal de 1988, ao reconhecer a autonomia municipal no trato de 

assuntos de interesse local, contribuiu para a falta de integração no âmbito 

metropolitano quanto à gestão pública e sua atuação no planejamento e nas ações 

de diversos setores, com destaque para o transporte público e trânsito. 

2 118 Pouco significante 

Cap 6 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

A inserção dos municípios dentro das redes de cidades também determina os seus 

padrões de mobilidade urbana. Sob este aspecto, eles podem ser considerados em 

três situações: isolados, como polo regional e como integrante de uma região 

metropolitana, aglomerado urbano ou região de desenvolvimento integrado. 

1 118 Pouco significante 

Cap 6 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

a.3) O município em uma região metropolitana A Constituição Federal, ao prever a 

possibilidade de criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, reconheceu que algumas funções públicas de interesse comum não 

podem ser tratadas de maneira isolada pelos municípios ou mesmo pelos governos 

estaduais. 

2 119 Significante 
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Capítulo Grupo Parágrafo ou conjunto de tópicos da citação 

Repetição 

de termos 

na citação 

Página 

Relevância da informação 

para instrumentalizar os 

pequenos municípios 

metropolitanos 

Cap 6 

Objetivando 

dar ênfase a 

outro assunto, 

usando o termo 

como 

referência ou 

exemplificação, 

geralmente 

tratando de 

grandes RMs 

Em 2010, dados do IBGE mostram que nas regiões metropolitanas e nas RIDE – 

Regiões Integradas de Desenvolvimento moravam 89,4 milhões de pessoas (Tabela 

3), em 633 municípios. Quase a metade das pessoas morava nas áreas do Sudeste, 

seguidas pelas áreas do Nordeste. (Tabela 3 – População nas regiões 

metropolitanas e nas RIDE, 2010.) 

2 119 Insignificante 

Cap 6 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

Naturalmente, esta situação exige a configuração de novos arranjos institucionais 

na gestão dos serviços públicos, entre eles a mobilidade urbana. Estes não podem 

ser rígidos, como quando da criação das Regiões Metropolitanas na década de 

1970, e precisam ser capazes de promover e articular ações efetivas dos atores, 

governamentais e privados, produzindo soluções inovadoras e criativas que 

contemplem a necessária visão de conjunto do problema regional, sem ignorar as 

realidades locais nem desrespeitar a autonomia municipal, no que couber. 

1 120 Significante 

Cap 6 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

Dentro de uma região, os conflitos metropolitanos se manifestam de maneira 

distinta para os municípios-sede e para os demais integrantes. Com alta 

concentração econômica e segregação da população de baixa renda, em geral, os 

primeiros ficam com as principais atividades econômicas, e portanto se tornam 

grandes polos de atração de viagens, enquanto nos demais se instalam áreas 

residenciais de baixa renda, muitas vezes desprovidas ou carentes de infraestrutura, 

equipamentos urbanos e empregos e serviços que atendam as necessidades dessa 

população. 

1 120 Significante 

Cap 6 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

Nos últimos anos, nas principais regiões metropolitanas do País, verificou-se um 

processo de desconcentração espacial, com as suas periferias crescendo mais do 

que os núcleos, mas, mesmo assim, elas continuam polarizando os deslocamentos 

regionais. 

1 121 Pouco significante 
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Capítulo Grupo Parágrafo ou conjunto de tópicos da citação 

Repetição 

de termos 

na citação 

Página 

Relevância da informação 

para instrumentalizar os 

pequenos municípios 

metropolitanos 

Cap 6 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

Uma gestão metropolitana é necessária para prover a mobilidade intramunicipal e 

intrametropolitana com redes de serviços estruturadas, coordenadas e 

complementares, integrando os municípios envolvidos e o governo estadual nos 

processos de planejamento e de gestão por meio da construção de redes 

intermodais, integradas operacional e tarifariamente. 

2 121 Pouco significante 

Cap 6 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

Na gestão da mobilidade metropolitana, os municípios e os órgãos estaduais 

precisam administrar três níveis distintos de fluxos de pessoas e bens: os fluxos 

internos a cada cidade, que possuem origem e destino no âmbito exclusivo do 

município; os fluxos intrarregionais, entre os municípios da região; e os fluxos 

externos, que passam pela região mas têm origem e/ou destino fora dos seus 

limites. 

1 121 Significante 

Cap 6 

Objetivando 

dar ênfase a 

outro assunto, 

usando o termo 

como 

referência ou 

exemplificação, 

geralmente 

tratando de 

grandes RMs 

Os dados do Censo de 2010 mostram que, consideradas apenas as cidades com 

mais de 250 mil habitantes, a maioria dos municípios brasileiros se insere em 

regiões metropolitanas ou em processo de metropolização, e que 47% da população 

brasileira vive nestas cidades, mostrando a importância desta questão. 

2 121 Insignificante 

Cap 6 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

Normalmente inseridos em regiões metropolitanas ou outras áreas com elevado 

grau de conurbação, alguns municípios apresentam característica de cidades-

dormitório, concentram quase exclusivamente uso residencial e de pequenos 

serviços de influência local. 

1 122 Pouco significante 
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Capítulo Grupo Parágrafo ou conjunto de tópicos da citação 

Repetição 

de termos 

na citação 

Página 

Relevância da informação 

para instrumentalizar os 

pequenos municípios 

metropolitanos 

Cap 6 

Objetivando 

dar ênfase a 

outro assunto, 

usando o termo 

como 

referência ou  

exemplificação, 

geralmente 

tratando de 

grandes RMs 

Na mobilidade motorizada, seja ela realizada por sistemas de transportes públicos 

ou por transporte individual, a condição econômica é fator determinante. Em todas 

as pesquisas os índices de mobilidade crescem nas camadas de renda mais alta, 

uma vez que há maior disponibilidade de recursos para pagar pelos meios de 

transporte. A pesquisa origem/ destino realizada na Região Metropolitana de São 

Paulo em 2007 mostra que, enquanto as pessoas de baixa renda (renda familiar até 

R$ 700,00) realizam, em média, 1,54 viagem por dia, as de alta renda (acima de R$ 

5.700) realizam 2,70 viagens por dia. A renda também influi na escolha modal: o 

uso do automóvel aumenta diretamente com a elevação da renda, e as viagens a pé 

diminuem; para o transporte coletivo, sua utilização aumenta até a faixa de renda 

de R$ 3.040, a partir do que diminui (CMSP, 2008). 

1 125 Insignificante 

Cap 6 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

Na lógica de uso e ocupação do solo ainda predominante nas cidades, os grupos 

sociais de baixa renda são compulsoriamente expulsos para a periferia das cidades 

e para municípios periféricos das regiões metropolitanas, tendo que realizar viagens 

cada vez mais longas e demoradas, e com desembolsos tarifários crescentes. Em 

função disso, parte significativa da população de baixa renda tem a sua mobilidade 

restringida por falta de capacidade de financiar o seu deslocamento. 

1 125 Significante 

Cap 6 

Objetivando 

dar ênfase a 

outro assunto, 

usando o termo 

como 

referência ou 

exemplificação, 

geralmente 

tratando de 

grandes RMs 

Na Região Metropolitana de São Paulo, por exemplo, os dados da pesquisa 

origem/destino de 2007 mostram que os jovens (7 a 17 anos) são os que mais 

realizam viagens a pé, principalmente para ir e voltar da escola. Isso reflete uma 

distribuição mais equilibrada da rede de estabelecimentos de ensino e a 

impossibilidade, por insuficiência de renda ou por falta de habilitação, de uso do 

transporte motorizado. 

1 126 Pouco significante 
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Capítulo Grupo Parágrafo ou conjunto de tópicos da citação 

Repetição 

de termos 

na citação 

Página 

Relevância da informação 

para instrumentalizar os 

pequenos municípios 

metropolitanos 

Cap 6 

Objetivando 

dar ênfase a 

outro assunto, 

usando o termo 

como 

referência ou  

exemplificação, 

geralmente 

tratando de 

grandes RMs 

O caso da Região Metropolitana de São Paulo, apesar das suas grandes dimensões, 

é representativo do que ocorreu em todo o País em escalas menores. A Figura 58 e 

a Figura 59 mostram como são os consumos e a geração de impactos da mobilidade 

das pessoas na maior metrópole brasileira. 

2 130 Insignificante 

Cap 7 

Diretriz para a 

PMMU em 

municípios 

inseridos em 

RM 

Em municípios integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, ou mesmo em polos regionais, devem ser identificadas as vias que 

recebem um tipo ou um volume de tráfego decorrente dessa inserção regional, 

desproporcional à dimensão municipal. A identificação, o cadastro e o mapeamento 

destes corredores, centros e subcentros e polos de atração ou geração de viagens é o 

ponto de partida para a caracterização do sistema viário de interesse metropolitano. 

A relação do município principal com os que o circundam reproduz as que se 

manifestam entre a área central e os bairros periféricos de uma cidade isolada, 

gerando deslocamentos intra e intermunicipais polarizados por centros regionais. 

Estes deslocamentos em geral se concentram em alguns corredores de penetração, 

que exercem a função de ligação entre os municípios e onde se instalam os centros 

comerciais de abrangência regional. 

2 167 Significante 

Cap 7 

Diretriz para a 

PMMU em 

municípios 

inseridos em 

RM 

Em qualquer das situações, o tratamento do sistema viário de interesse 

metropolitano ou regional deve ser objeto de uma definição clara de 

responsabilidades, competências e metas para os agentes públicos envolvidos. O 

planejamento deve também indicar as necessidades de complementação e expansão 

dos sistemas de interesse metropolitano e ampliação do sistema viário, com 

configuração de binários ou vias alternativas aos corredores de penetração, e 

outros. 

2 168 Significante 
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Capítulo Grupo Parágrafo ou conjunto de tópicos da citação 

Repetição 

de termos 

na citação 

Página 

Relevância da informação 

para instrumentalizar os 

pequenos municípios 

metropolitanos 

Cap 7 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

As vias que ligam o centro do município e os centros regionais também podem ser 

consideradas como parte do sistema viário de interesse metropolitano, 

apresentando características de vias arteriais ou coletoras, uso de solo misto entre 

residencial e de serviços, e intensidade do fluxo de passagem. 

1 168 Significante 

Cap 7 

Diretriz para a 

PMMU em 

municípios 

inseridos em 

RM 

As vias por onde circulam veículos de transporte coletivo metropolitano, 

principalmente as ligações estruturais, devem ser identificadas e ter os seus pontos 

de parada mapeados e seus equipamentos cadastrados, com destaque à 

disponibilidade de infraestrutura dedicada exclusivamente ao transporte coletivo. 

 

1 168 Significante 

Cap 7 

Diretriz para a 

PMMU em 

municípios 

inseridos em 

RM 

Contudo, é importante verificar, na elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, os 

seguintes aspectos: 

• a escolha da alternativa ferroviária ou rodoviária depende de análises econômicas, 

financeiras e ambientais e também de definições e análises quanto ao modelo 

tarifário e quanto às políticas de integração com o restante do sistema local ou 

regional; 

• o empreendimento, pelo seu porte, pode requerer avaliações de impacto ambiental 

e de vizinhança; 

• nos municípios integrantes de regiões metropolitanas, os sistemas de média 

capacidade devem ser articulados do ponto de vista regional. 

1 175 Insignificante 

Cap 7 

Diretriz para a 

PMMU em 

municípios 

inseridos em 

RM 

O Plano de Mobilidade Urbana deve avaliar os serviços metroferroviários 

(existentes ou passíveis de implantação) na rede de transporte atual e futura, 

considerando a sua capacidade de estruturar toda a rede de transporte coletivo local 

e regional e as formas de sua articulação física, operacional e tarifária com os 

outros meios de transporte, incluindo os ônibus municipais e metropolitanos, o 

transporte individual privado e a acessibilidade por meios não motorizados às 

estações. 

1 176 Insignificante 
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Capítulo Grupo Parágrafo ou conjunto de tópicos da citação 

Repetição 

de termos 

na citação 

Página 

Relevância da informação 

para instrumentalizar os 

pequenos municípios 

metropolitanos 

Cap 7 

Diretriz para a 

PMMU em 

municípios 

inseridos em 

RM 

Muitas cidades, principalmente as de menor porte populacional, não dispõem de 

unidades administrativas dedicadas à gestão dos serviços referentes à mobilidade 

urbana ou, quando elas existem, atuam de forma isolada e, mais frequentemente 

ainda, dissociadas das demais políticas urbanas. É importante a constituição, dentro 

da estrutura da Administração Municipal, de um órgão que coordene as políticas de 

mobilidade urbana e a sua integração com as políticas urbanísticas. Para isso, 

algumas diretrizes podem ser estabelecidas: • criação de unidade gestora das 

políticas de mobilidade, ou mais de uma, integrando a gestão dos serviços de 

transporte coletivo e de trânsito, de forma articulada com as políticas urbanísticas; • 

capacitação técnica e instrumental da unidade gestora da mobilidade, com provisão 

específica de recursos para a gestão; • articulação da estrutura municipal de gestão 

da mobilidade com outras instâncias da Administração Municipal, ou 

metropolitanas e regionais. 

1 181 Significante 

Cap 7 

Diretriz para a 

PMMU em 

municípios 

inseridos em 

RM 

Com relação à gestão metropolitana, cabe considerar que, em princípio, a política 

de mobilidade urbana, em particular a gestão dos serviços de transporte público e 

de trânsito, é assunto de interesse local e, portanto, de 

responsabilidade das Prefeituras. 

1 182 Significante 

Cap 7 

Objetivando 

dar ênfase a 

outro assunto, 

usando o termo 

como 

referência ou 

exemplificação, 

geralmente 

tratando de 

grandes RMs 

No caso das regiões metropolitanas, o País demonstra diversas práticas nesse 

sentido: de predominância do órgão estadual (Recife), de predominância do órgão 

municipal (Curitiba), de constituição de uma empresa gestora com controle 

societário das diversas instâncias envolvidas (Goiânia) ou de atuação independente 

dos diversos agentes (São Paulo). Recentemente, foi formalizada a possibilidade de 

criação de consórcios entre os municípios para administração de problemas de 

interesse comum. 

1 182 Insignificante 
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Capítulo Grupo Parágrafo ou conjunto de tópicos da citação 

Repetição 

de termos 

na citação 

Página 

Relevância da informação 

para instrumentalizar os 

pequenos municípios 

metropolitanos 

Cap 7 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

Com relação aos Planos de Mobilidade Urbana, estes são necessários para as 

regiões de intensa conturbação, basicamente regiões metropolitanas, 

independentemente dos planos de mobilidade específicos dos municípios. É 

possível o Plano de Mobilidade Urbana Regional incluir capítulos ou anexos 

distintos para cada município, contendo ações específicas para a mobilidade urbana 

local. Dessa forma, um único plano de mobilidade trataria da questão metropolitana 

e de cada município da região. 

2 183 Significante 

Cap 7 

Diretriz para a 

PMMU em 

municípios 

inseridos em 

RM 

Estruturação institucional^| Constituição ou ajustes, dentro da estrutura da 

Administração Municipal, de um órgão que coordene as políticas de mobilidade 

urbana e a sua integração com as políticas urbanísticas. Ações para a gestão 

metropolitana na mobilidade urbana. 

1 184 Significante 

Cap 8 

Apontar 

legalidade da 

PNMU ou 

outra legislação 

O objetivo da construção do Plano de Mobilidade Urbana é dispor de um 

instrumento efetivo que auxilie na melhoria do atual modelo de mobilidade urbana 

no Brasil, na produção de cidades ambientalmente sustentáveis, socialmente 

inclusivas e geridas da maneira mais democrática. O capítulo 8 visa estimular e 

orientar esse trabalho de construção do Plano, através de uma abordagem 

metodológica e de recomendações de natureza prática. Cabe ressaltar que a 

metodologia apresentada aqui se aplica tanto à elaboração de Planos Municipais de 

Mobilidade Urbana como de Planos de Mobilidade Urbana Regionais e 

Metropolitanos. 

1 190 Insignificante 

Cap 8 

Objetivando 

dar ênfase a 

outro assunto, 

usando o termo 

como 

referência ou 

exemplificação, 

geralmente 

tratando de 

grandes RMs 

De forma geral, nas cidades que disponham de boas bases de dados, ou nos 

municípios com menos de 250 mil habitantes, deve ser considerado um prazo 

mínimo de seis meses para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana; para os 

municípios de porte intermediário, entre 250 e 500 mil habitantes, é recomendável 

a previsão de um prazo de oito a dez meses, atingindo 12 meses se houver previsão 

de realização de pesquisa de origem e destino. Nos municípios com mais de 500 

mil habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas, o prazo mínimo razoável 

passa a ser de 12 meses, ou de 18 meses, quando incluírem pesquisa de origem e 

destino domiciliar e estudos mais detalhados para instrução de processos de 

financiamento. 

1 213 Pouco significante 
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Capítulo Grupo Parágrafo ou conjunto de tópicos da citação 

Repetição 

de termos 

na citação 

Página 

Relevância da informação 

para instrumentalizar os 

pequenos municípios 

metropolitanos 

Cap 8 

Informação 

genérica, mas 

que serve como 

subsídio ou 

orientação 

pertinentes de 

caráter 

metropolitano 

A divisão de roteiros por porte de cidade se baseia na identificação de padrões 

relativamente homogêneos de mobilidade variando diretamente com o crescimento 

populacional. Cidades pequenas, inseridas em regiões metropolitanas, por exemplo, 

podem apresentar problemas típicos de cidades maiores, que devem ser tratados 

como tal no processo de planejamento. 

1 214 Significante 

Cap 8 

Diretriz para a 

PMMU em 

municípios 

inseridos em 

RM 

e) Municípios com população acima de 500 mil habitantes 

Características que influenciam a fixação dos objetivos e do universo de análise: 

• importância menor da zona rural; 

• grande dimensão territorial da área urbana; 

• cidades com crescimento populacional pouco acima da média nacional, com forte 

periferização; 

• mudança acelerada da distribuição das atividades econômicas, com 

descentralização; 

• área do centro histórico ainda é forte atratora de viagens, mas perde importância 

relativa para outros centros regionais; 

• demanda por maior variedade de articulações entre origens e destinos é elevada, 

gerando maior complexidade de atendimento pela rede de transporte coletivo e, 

consequentemente, maior demanda pela ampliação da integração intra e entre 

modos de transporte. 

Viagens interzonais ou transversais se acentuam; 

• problemas de circulação, congestionamentos, carência de vagas para 

estacionamentos distribuem-se em maior número de locais – centros regionais e 

corredores; 

• equilíbrio entre os modos individual não motorizado, automóveis e transporte 

coletivo; 

• participação muito expressiva das viagens motorizadas; 

• grande importância da circulação de veículos para a poluição do ar e sonora; 

• redes de transporte coletivo altamente complexas, com presença de modos 

metroferroviários. 

Sérios problemas relativos à prioridade de circulação para o transporte coletivo; 

1 223 Insignificante 
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• maior participação pública na gestão; 

• presença expressiva das questões metropolitanas; 

• motorização elevada. 

Cap 8 

Diretriz para a 

PMMU em 

municípios 

inseridos em 

RM 

e.3) Relativas ao diagnóstico e prognóstico: 

• identificação das orientações da política urbana estabelecidas no Plano Diretor 

Urbano; 

• identificação dos vetores de crescimento urbano e das áreas de expansão 

populacional; 

• identificação de novos parcelamentos de solo urbano em tramitação na Prefeitura 

ou de áreas de expansão para as quais haja especulação sobre futuro 

aproveitamento para parcelamento; 

• identificação de novos empreendimentos empresariais, na área de comércio, 

serviços e indústrias; 

Processo de Construção do Plano de Mobilidade Urbana 8 
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• identificação de tendências de verticalização e aumento da densidade urbana em 

áreas da cidade; 

• identificação de áreas com modificações de uso do solo (renovação); 

• identificação de projetos existentes, com atenção para projetos de outras 

instâncias, como o governo estadual; 

• realização de projeção populacional para um horizonte de 15 anos ou mais e sua 

macroespacialização de acordo com as diretrizes urbanísticas, ou tendencial com 

base nos dados obtidos; 

• projeção das viagens de transporte coletivo para o horizonte de estudo utilizando 

o modelo de transporte; 

• realização de análise da malha viária, especialmente sob o ponto de vista da sua 

capacidade de suporte para o atendimento de demandas futuras de transporte 

coletivo, de circulação a pé e por bicicletas; 

• realização de análise da regulamentação em vigor sobre os transportes, 

especialmente sobre o transporte público por modos coletivos e individuais (táxi, 

escolar, mototáxi); 

• realização de análise dos aspectos metropolitanos (se for o caso) com atenção 

para a questão da rede de transporte coletivo e o sistema viário de interesse 

metropolitano; 

• realização de análise da organização da gestão pública do transporte, em especial 

prevendo a elevação das demandas e das complexidades inerentes ao crescimento 

urbano. 

2 225 Insignificante 
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Cap 8 

Diretriz para a 

PMMU em 

municípios 

inseridos em 

RM 

f) Municípios em regiões metropolitanas e demais obrigados pela Lei n. 

12.587/2012 

Os municípios em regiões metropolitanas e demais obrigados pela Lei n. 

12.587/2012 pertencem aos extratos cujos roteiros foram apresentados 

anteriormente. Do ponto de vista da dimensão que a mobilidade assume nestas 

localidades, valem as observações já citadas e os indicativos metodológicos 

correspondentes, entretanto, tal inserção geopolítica resulta em implicações 

adicionais a serem contempladas. 

Para estes municípios recomendam-se, independente do seu porte, as seguintes 

atividades de análise adicionais: 

• identificação dos fluxos veiculares de passagem de característica metropolitana 

(origem e destino externos ao município) e mensuração de seu impacto no nível de 

solicitação do sistema viário; 

• identificação da rede de transporte coletivo metropolitano (intermunicipal) que 

serve ao município; 

• identificação da dependência da população pelo transporte coletivo metropolitano 

(origem interna com destino externo); 

• realização de pesquisa de transporte nas linhas metropolitanas para verificação da 

parcela de demanda municipal transportada nestas linhas; 

• realização de análise da sobreposição física dos trajetos da rede de transporte 

coletivo; 

• realização de análise do modelo tarifário e dos custos de deslocamentos da 

população; 

• realização de análise da regulamentação de transporte intermunicipal e do modelo 

institucional em vigor, e seu reflexo na capacidade de atuação do Poder Executivo 

municipal; 

• proposição de soluções de serviços de transporte coletivo coordenados e 

integrados, envolvendo o transporte municipal e intermunicipal; 

• identificação de áreas de tráfego local a serem preservadas mediante projetos de 

trânsito calmo ou restrições de circulação; 

• identificação das necessidades para estímulo ao deslocamento a pé e por bicicleta 

de forma segura e acessível; 

• proposição de modelos de articulação institucional para a cogestão do transporte 

intermunicipal; 

• proposição de modelos de compartilhamento de investimentos entre instâncias 

administrativas (município e estado). 

6 226 Significante 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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ANEXO 1. FLUXOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS NO TRATAMENTO DE 

LOCAIS CRÍTICOS DO PROGRAMA PARE 

 

 

Fonte: MT, 2002 
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ANEXO 2. DIAGRAMA DE ACIDENTES EM CRUZAMENTO VIÁRIO COM 

MÉTODO UTILIZADO PELO PROGRAMA PARE 

 

Fonte: MT, 2002 




