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PROGNÓSTICO
O PROGNÓSTICO NO PLANMOB

Indica as fragilidades da mobilidade e logística urbana na Cidade, 
se nada vier a ser feitose nada vier a ser feito

para mudar a oferta e políticas públicas.



PROGNÓSTICO
CENÁRIO DA MOBILIDADE METROPOLITANA 

Conclusão relevante: Preponderância dos deslocamentos em modo coletivo

Rede extensa de linhas ferroviárias urbanas, subaproveitadas 

Expressiva frota de ônibus, gerando um quadro de competição e sobreposição 

• Prejudica redução das tarifas e a qualidade de vida urbana. 
• Falta de otimização prejudica a imagem do transporte público em geral .
• Contribui negativamente para a identidade como região mais coesa e equitativa.
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Recomendações do PDTU 2015 abrangem

Sistema Ferroviário; Ônibus Intermunicipais e Municipais; Política Tarifária; Oferta x Uso do Solo;

Integração Física e Operacional; Demanda em transporte ativo; Demanda em Modais Motorizados Individuais;

Tempo gasto em deslocamentos; Questão Institucional; Sistema Viário e Automóveis; Logística Urbana

CENÁRIO DA MOBILIDADE METROPOLITANA 

Mesmo se todas as propostas do PDTU – 2015 (cerca de 50 bilhões de reais) 
fossem implementadas, em 2025 os indicadores de eficiência da rede ainda 

se manteriam como em 2015

LOGO: É preciso atuar na mobilidade em MESQUITA



PROGNÓSTICO
CENÁRIO DA MOBILIDADE EM MESQUITA 

Projetos públicos e privados previstos irão representar mudanças nos locais e quantidades de 
habitantes, empregos, matrículas, etc., razões dos deslocamentos, pois transporte de pessoas 

e bens é uma função derivada.

Estimação das Quantificações Estimação das Quantificações 

Cenários de Desenvolvimento Urbano 
(Parque Mutambó, Superquarteirões, etc.) 

Reflexo do Desenvolvimento Urbano Municipal 
nos Indicadores Socioeconômicos 
(Domicílios, População, Matrículas 
escolares, Empregos formais)
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PROGNÓSTICO
AVALIAÇÃO DO CENÁRIO FUTURO – PICO MANHÃ

Atração viagens 2020

2040 2040

Atração viagens 2020

Produção viagens 2020 
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2020

TEMPO CENTRO 

2040 - Queda de velocidade > 25%

AVALIAÇÃO DO CENÁRIO FUTURO – PICO MANHÃ

PROGNOSTICO MUDANÇAS
ENTRE 2020 -> 2040

2040

TEMPO CENTRO 
(MIN)ENTRE 2020 -> 2040

Quantidade viagens aumenta 
35% 

VELOCIDADE cai 24%: 39,7 -> 
30,5 km/h

VEICULO X HORA AUMENTA 
82%

VEICULO X KM AUMENTA 40%
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Transportes públicos de passageiros 
TRENS DE SUBURBIO, ÔNIBUS INTERMUNICPAIS, VANS, MOTO-TAXI

Precisam grande intervenção para evitar que entropia aumente ainda mais rapidamente, com perda da qualidade de vida 
urbana significativa e de difícil, complexa, cara e demorada reversão à ordem.

AVALIAÇÃO DO CENÁRIO FUTURO

Logística urbana
Necessidade de substituir passagem de nível em Rocha Sobrinho: Riscos de acidentes e interrupção da fluidez urbana. 

Imprescindível ordenar pontos de carga e descarga pelos impactos na fluidez, riscos e incômodos para o transporte ativo.

Transporte ativo
As condições para circulação de bicicletas e à pé melhoraram muito nos últimos anos

Mas para calçadas, praças, pontos de ônibus, ciclovias, ciclo faixas são imperiosas ações e investimentos para dar melhor 
fluidez e sombreamento, melhorando o conforto, confiabilidade, segurança, tempo e custo de viagem para a população
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1. Insuficiência da GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA

2. ESTRUTURA URBANA, o USO DO SOLO e o SISTEMA VIÁRIO permanecerão fortemente influenciados pelas barreiras físicas 

3. MOBILIDADE URBANA tende a aumentar. Importância da integração multimodal.

4. ACIDENTES DE TRÂNSITO deverão aumentar.

CONCLUSÕES DO PROGNÓSTICO

5. TRANSPORTE ATIVO serão preteridos e aumentará a entropia no sistema de circulação urbana.

6. Desequilíbrio entre acessibilidade e mobilidade aumentará os congestionamentos nos SISTEMAS VIÁRIO e de CIRCULAÇÃO .

7. SISTEMA de TRANSPORTE PÚBLICO de PASSAGEIROS não atendendo às necessidades da população e com desconforto, tempo de 
espera e viagem, segurança, confiabilidade, etc.

8. LOGÍSTICA URBANA que gera custos para os consumidores e perda de arrecadação para a municipalidade.

Mobilidade urbana: Qualidade de vida e sustentabilidade da população irão se deteriorar significativamente 
Logística urbana: Custos econômicos aumentam, as necessidades materiais da população ficam mais mal atendidas

Contribuindo para um definhar da Cidade
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TENDENCIA HISTÓRICA - PDTU 2015 
Viagens motorizadas cresceram por ano em transportes coletivos 1,33% e em  individual 2,87%.  Transporte ativo ficou estável.

Motivos desde a qualidade dos transportes coletivos ao aumento da renda e facilidade de aquisição de automóveis e motos. 

UM NOVO MUNDO?

COVID 19 
A mobilidade e a logística urbana já vinham se deteriorando há vários anos. A busca por qualidade de vida nas cidades tem A mobilidade e a logística urbana já vinham se deteriorando há vários anos. A busca por qualidade de vida nas cidades tem 

sido grande demanda de todos, mas não tem sido dada a devida prioridade a isto.

A perda de empregos, redução na renda e novos hábitos irão modificar as viagens urbanas, em quantidade e motivos. 
Mudanças no trabalho e no fluxo urbano devem ser permanentes, muitos serão os reflexos nos aglomerados urbanos. 

Ao longo dos anos houve redução do fluxo de viagens em coletivos. Cerca de 36% das viagens saíram dos ônibus para os 
automóveis e 8% para as motos. Em média 30% das viagens mudaram de modo por questões de qualidade comparada. Entre 

eles estavam a flexibilidade (30%), conforto (29%), tempo (25%), confiabilidade (20%), insegurança (20%), entre outros.

E trazer de volta os que mudaram de modo será um grande desafio.
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VISÃO DE MUDANÇA
Tendência de posse de automóveis reduzir e mudança significativa na mobilidade sustentável. 

Ascensão da economia compartilhada, multimodalidade e veículos autônomos, juntamente com envelhecimento da 
população, reduzirão necessidade de posse de carro, compensado pelo aumento do uso de transporte público, ciclismo e 

caminhada ultrapassando a quantidade de viagens individuais motorizadas, incluindo taxis e veículos compartilhados.

A maioria das pessoas parece estar aberta a adotar novas soluções inovadoras de mobilidade.

UMA NOVA MESQUITA?

A maioria das pessoas parece estar aberta a adotar novas soluções inovadoras de mobilidade.
Mas nem todas as cidades estão prontas para a transformação da mobilidade.

Infelizmente os investimentos na infraestrutura nas cidades brasileiras estão desacelerando ultimamente, 
devido em parte à crise econômica.

REVERSÃO DE TENDÊNCIA

Existe uma mescla complexa, e até conflitante, entre realidade objetiva dos últimos anos (PDTU – 2015) , a situação 
conjuntural que deverá deixar reflexos também na mobilidade (COVID 19) e a vontade de mudança para uma 

mobilidade sustentável em todo o mundo (VISÃO DE MUDANÇA) 

O PlanMob tem como desafio indicar encaminhamentos para uma nova mobilidade em MESQUITA 



PARA MAIS INFORMAÇÕES E CONTATO

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos

www.mesquita.rj.gov.br

Rua Arthur de Oliveira Vecchi, 120, Centro,
Mesquita - RJ | CEP: 26553-080

/ PrefeituraDeMesquita

PMM - Prefeitura Municipal de Mesquita

semmurb@mesquita.rj.gov.br


