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Considerações sobre o Diagnóstico do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda 

 | versão março 2016 
 

A partir da análise feita pela equipe técnica do WRI Brasil Cidades Sustentáveis dos três volumes do Diagnóstico 
do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, seguem algumas considerações que portam notadamente 
sobre o conjunto de conteúdos e a forma como o trabalho está apresentado.  

• O fato do diagnóstico totalizar mais de 800 páginas, divididas em 3 volumes, dificulta a sua leitura e 
compreensão. O diagnóstico deve consistir na apresentação de dados e informações e em uma interpretação 
robusta, uma análise crítica da mobilidade no município feita a partir desses levantamentos. Por isso, 
detalhes sobre pesquisas e dados brutos podem ser apresentados na forma de anexos, ao final do documento, 
assim como devem ser incluídas análises mais consistentes, fazendo o fechamento desse diagnóstico ao final 
dos 3 volumes 

• A organização geral do documento precisa ser revista. Algumas partes apenas anunciam o que deve ser 
analisado, outras apresentam análises críticas e outras contêm apenas dados brutos. Considerando que há 
falhas na hierarquização das partes do documento, sugerimos uma revisão geral da numeração dos temas e 
sua organização em capítulos e subcapítulos. Além disso, segundo a introdução, o conteúdo seria dividido em 
quatro temas: 1. Contextualização; 2. Leitura técnica; 3. Leitura Comunitária; 4. Propostas preliminares. 
Entretanto, o conteúdo não é apresentado desta forma, principalmente nos volumes II e III.  

• Recomenda-se a criação de um novo capítulo, após a leitura técnica, dedicado especialmente aos cenários de 
desenvolvimento. 

Seguem abaixo comentários específicos sobre cada tema: 
 
TEMA I – CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
• Quanto aos aspectos territoriais, a inserção de mapas pode ajudar a ilustrar a evolução da ocupação 

territorial. Nesta etapa, também podem ser analisados outros elementos, tais como os condicionantes da 
ocupação urbana, os polos geradores de trafego, as centralidades e usos do solo. Finalmente, a inserção de 
Volta Redonda na região e sua relação com os municípios vizinhos, principalmente Barra Mansa, deve ser 
melhor analisada.  

• Além do marco legal, nesta etapa podem ser brevemente analisados planos, projetos e estudos existentes para 
a cidade (essas informações serão utilizadas posteriormente na construção dos cenários).  

• As informações sobre índice de motorização e evolução da frota são específicas sobre o tema de transporte 
motorizado, devendo ser apresentadas no capítulo correspondente a este assunto. 

• Além da análise territorial, a contextualização deve abordar aspectos socioeconômicos, tais como evolução da 
população, densidade demográfica, renda, empregos e distribuição socioespacial. 

 
 
TEMA II – LEITURA TÉCNICA 
 
• O Tema II (Leitura técnica) parece dar maior ênfase aos transportes motorizados (individual, na primeira 

parte e coletivo, na segunda), dando menor destaque aos demais modos e elementos do sistema de 
mobilidade urbana (chamados de “abordagens paralelas”). Assim, sugerimos que a leitura técnica contemple 
cada modo de transporte de maneira clara e independente – transporte motorizado individual, transporte 
coletivo (municipais e intermunicipais), transporte não motorizado (rede de caminhamento e cicloviária), 
transporte de carga, etc.  
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• As linhas férreas e o rio Paraíba do Sul foram apresentados apenas como barreiras físicas no diagnóstico, 
porém sua atuação no sistema de transportes não foi apresentada.  

• Análises sobre táxis e moto táxis também não foram apresentadas.  

• Em relação ao transporte de cargas, a análise deve ser aprofundada – o impacto da CSN, por exemplo, foi 
pouco explorado no diagnóstico.  

• Após a caracterização de cada componente do sistema de mobilidade urbana, as análises sobre os 
deslocamentos podem ser apresentadas, tais como divisão modal, índice de mobilidade, intermodalidade, 
caracterização dos deslocamentos por zona e por modal, etc. Os impactos da mobilidade também podem ser 
analisados, tais como tempo e distâncias de viagem, consumo do solo e energia, emissões, acidentes, 
congestionamentos, etc. 

 
TEMA III – LEITURA COMUNITÁRIA 
 
• O texto fala da importância da participação da sociedade na elaboração do Plano de Mobilidade, porém, 

poucas iniciativas parecem ter sido tomadas nesse sentido na etapa de diagnóstico. Segundo o texto, além da 
audiência pública de lançamento da elaboração do plano (agosto 2015), ocorreu uma oficina de capacitação 
com o Núcleo Gestor (janeiro 2016) e o Estudo de percepção (16 entrevistas individuais com membros do 
Núcleo Gestor). Verificou-se que o Termo de Referência prevê a realização de oficinas locais de apresentação 
e discussão da leitura técnica. Essas oficinas aconteceram ou estão previstas? 

 
TEMA IV – PROPOSTAS PRELIMINARES  
 
• Este capítulo está previsto na introdução, porém não consta no documento. Esta parte do estudo deve 

apresentar elementos que possam contribuir na formulação de cenários e propostas.  
• Também conviria incluir um texto analítico ao final do documento, sintetizando elementos e problemas da 

mobilidade, relacionado aos demais setores, como uso e ocupação do solo, meio ambiente, etc. 
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