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RESUMO 
O projeto teve como objetivo calcular a capacidade de suporte do sistema de circulação do 
município de São José dos Campos visando o desenvolvimento equilibrado para o ano meta 
de 2030. Foram considerados dados sobre o uso do solo associados às informações 
socioeconômicas e de transporte para buscar alternativas de desenvolvimento urbano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento urbano; capacidade de suporte; uso do solo; controle 
urbano; sistema de circulação. 
 
INTRODUÇÃO 
Garantir a qualidade de vida no ambiente urbano é um dos grandes desafios do 
planejamento urbano contemporâneo, uma vez que as cidades cristalizam cada vez mais as 
diferenças sociais existentes e as escolhas da população quanto à localização das 
atividades no território, gerando impactos diretos na forma como as pessoas se deslocam 
pelo território. São José dos Campos resolveu se antecipar ao caos urbano e estudar a 
forma como os aspectos socioeconômicos, de uso do solo e de transportes interagem na 
dinâmica urbana para propor diretrizes de desenvolvimento urbano e de gestão para garantir 
que se atinja o futuro desejado, de acordo com a definição de um Cenário Planejado. Além 
de tratar das possibilidades de controle a partir do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, o estudo oferece subsídios 
para a formulação de outras políticas envolvendo a gestão pública dos setores de 
transporte, habitação, desenvolvimento econômico, obras públicas, educação, saúde, 
fazenda e para o próprio planejamento estratégico municipal. 
Para isso, calculou-se a capacidade de suporte do sistema de circulação com o intuito de 
verificar o limite da capacidade da cidade no que tange as demandas de viagens 
decorrentes da distribuição das atividades no território, lançando-se mão do modelo de 
simulação TRANUS, desenvolvido pelo chileno Tomás de La Barra, para a construção dos 
cenários atual (Base, tomado como referência o ano de 2010) e futuros (Tendencial e 
Planejado) para o ano meta 2030. Tal projeto foi desenvolvido pelo IPPLAN – Instituto de 
Pesquisa, Administração e Planejamento de São José dos Campos com consultoria do Prof. 
Dr. Cândido Malta Campos Filho para a Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
durante os anos de 2011 e 2012. 
Os cenários foram construídos a partir de premissas para o futuro da cidade, considerando 
diretrizes para uso do solo, transporte e desenvolvimento econômico formuladas com base 
em análises concomitantes que foram feitas externamente ao TRANUS. As diretrizes 
simuladas para o ano meta resultaram no estoque de potencial construtivo que se teria por 
zona de tráfego (ZOD) nas configurações desenhadas. Também foram apresentadas 
propostas para controle do desenvolvimento urbano, que utilizaram tanto os dados de saída 
do modelo, quanto as análises paralelas realizadas para dar subsídio à montagem e 
definição da rede de simulação. 
 
DIAGNÓSTICO 
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Requisitos para a montagem do Cenário Base 2010 – uso do modelo TRANUS e dados 
necessários 
Para entender os limites e possibilidades de desenvolvimento é necessário traçar um 
panorama geral da estrutura urbana básica de forma quantitativa e qualitativa, com números 
que permitam a comparação da situação atual com as possibilidades futuras. A 
complexidade dos indicadores e dados a serem levantados varia de acordo com a 
complexidade e refinamento dos dados que se deseja quantificar para o futuro. Para São 
José dos Campos considerou-se a necessidade de associar os aspectos de uso do solo às 
condições do sistema de circulação, entendido como o conjunto composto pelo sistema 
viário, sistema de transporte coletivo, calçadas e obras previstas para melhoria da 
mobilidade urbana. No que diz respeito ao uso do solo, consideraram-se as densidades, a 
distribuição dos usos no território – locais de emprego, locais de moradia, instituições de 
ensino e de saúde, renda da população, metros quadrados de terreno e de construção para 
vários tipos de uso – e as projeções futuras das atividades. Além do amplo levantamento de 
dados, para o qual se recorreu aos dados oficiais e mais fidedignos possíveis, também foi 
necessário realizar outros estudos e análises capazes de traduzir a dinâmica de 
estruturação e de desenvolvimento urbano para a montagem do Cenário Base 2010. 
Pela inovação na forma de planejamento e pelo grande potencial de aproveitamento que 
representa enquanto ferramenta optou-se por utilizar o modelo de simulação do software 
TRANUS para avaliar a evolução urbana tendencial e planejada. O modelo procura 
reproduzir a lógica do mercado imobiliário sujeita à oferta pública de acessibilidade e às 
permissões e restrições da legislação urbanística, especialmente a lei de parcelamento, uso 
e ocupação do solo, também conhecida com lei de zoneamento, que limita as possibilidades 
de construção e de adensamento.  
O TRANUS utiliza relações conhecidas complexas envolvendo conjuntamente as 
características da cidade relacionadas ao transporte e ao uso do solo, sendo inovador por 
tratar desses dois assuntos de forma estruturada, permitindo análises futuras. Diferente de 
modelos convencionais que simulam apenas a alocação de viagens, esse software permite 
modelar as quatro etapas de planejamento, ou seja: (1) geração e produção de viagens; (2) 
distribuição de viagens; (3) divisão modal; e, por fim, (4) alocação de viagens, com o traçado 
de caminhos possíveis de acordo com os modos de transporte escolhidos. Este é o ponto 
fundamental e grande diferencial em relação a outros projetos relacionados à dinâmica 
urbana e a projeções futuras, uma vez que a lógica do mercado imobiliário pode ser 
reproduzida a partir do estabelecimento de relações de consumo entre os setores de 
atividades, e que ocorre por meio da interação entre os módulos de transporte e de uso do 
solo, conforme se verifica nas Figuras 1 e 2. 
 

 
Figura 1. Esquema de relação entre os módulos de uso do solo (à esquerda) e de 
transportes (à direita). O TRANUS analisa a demanda de viagens gerada a partir da locação 
e interação entre atividades e a demanda por serviços de transporte. A demanda por esses 
serviços será proporcional à oferta física e operacional de sistemas de transporte. Por sua 
vez, essa infraestrutura definirá a acessibilidade, os custos de deslocamentos e o custo do 
solo urbano, condicionando a oferta de solo para ser consumida pelas atividades. 
Elaboração: IPPLAN. 

 



 
Figura 2. Gráfico síntese das relações de consumo adotadas no TRANUS. Cada retângulo é 
um setor de atividade (empregos, população, matrículas, etc) e as setas mostram o sentido 
de consumo dos setores - de quem é consumido para quem consome, ou seja, todo 
emprego consome população para trabalhar. Os retângulos com borda contínua são os 
setores entendidos como indutores de desenvolvimento, ou seja, são empregos 
estruturais/básicos a partir dos quais é feita a alocação de viagens e da população no 
território. A população é o insumo dos empregos estruturais e isso vai gerando uma cadeia 
de relações. Em seguida, a população precisa de comércio e serviços para fazer suas 
atividades diárias – no caso, essas são atividades induzidas (borda tracejada), que são 
distribuídas no território pelo TRANUS. Uma vez localizadas no território, as atividades vão 
gerar os fluxos e viagens, dentro de uma lógica que calcula a probabilidade de uma pessoa 
morar em determinado local, trabalhar em outro e se deslocar de determinada forma, 
resumindo, assim, a lógica de insumo e produto. A relação de consumo (flecha) é entendida 
como fluxo e identifica o motivo da viagem, sendo que nos casos em que há um sinal 
negativo antes do motivo as viagens são realizadas no sentido oposto ao do consumo. 
Como exemplo, as viagens motivadas pelos setores indutores são realizadas no sentido da 
flecha (da população/residência ao emprego/estudo/trabalho), ao contrário do que ocorre 
com as viagens geradas pelas atividades induzidas, que ocorrem da residência à atividade, 
embora elas só existam por indução/necessidade da população. Ex: empregos em comércio 
e serviços consomem população. Esses empregos foram gerados porque a população 
precisava deles (a população consome serviços, representado pela flecha sinalizada com “-
outros“). No caso da saúde, há pessoas que se deslocam a trabalho e gente que vai para 
ser tratar (viagem por motivo de saúde). É fundamental entender esse esquema, pois a 
montagem do modelo considerou essa lógica de relações intersetoriais. Elaboração: 
IPPLAN. 

 
Softwares de simulação trabalham com números e com relações que devem ser calibradas 
para que reproduzam situações reais, necessitando para isso de uma rede de simulação. 
Como foi feita uma Pesquisa Origem-Destino (OD) em 2011 para São José dos Campos, 
que verificou os deslocamentos da população e os dados dos domicílios e socioeconômicos, 
já havia uma rede de transportes montada, que foi aproveitada. Essa rede incluía todo o 
sistema viário com a capacidade das vias e sua classificação hierárquica, as rotas do 
transporte coletivo e os locais com restrições. A matriz de viagens, principal produto da OD, 
foi utilizada como um dos primeiros parâmetros de referência para calibração do modelo.  



Paralelamente a isso, os dados de uso do solo tiveram de ser levantados e trabalhados 
antes de serem inseridos no software TRANUS, uma vez que utiliza as relações de 
consumo entre os setores de atividades (empregos, solo, população, matrículas escolares) e 
as categorias de viagens (viagens a trabalho para quatro faixas de renda de população, 
viagens a estudo nos vários níveis de ensino, viagens por motivo saúde, viagens para 
consumo de comércio e serviços) para gerar a matriz de produção de viagens, primeira 
etapa do planejamento. Portanto, a matriz da OD foi utilizada como parâmetro para 
calibração dos dados de entrada, sendo comparada aos dados de saída do TRANUS para 
se verificar se as relações intersetoriais trabalhadas inseridas como dados de entrada fazia 
o TRANUS reproduzir a situação real, ou seja, aquela resultante da OD. As etapas 
seguintes - de distribuição de viagens, divisão modal e de alocação de viagens - consideram 
um modelo probabilístico a partir dos custos reais e das desutilidades de cada escolha 
modal, cada categoria de viagem e por operador de transporte. 
Vale ressaltar que a Pesquisa OD domiciliar teve como base de agregação de dados para 
identificação dos locais de origem e de destino das viagens 55 zonas de tráfego (ZOD) 
(Figura 3), buscando conciliá-las aos setores censitários, para que se tivessem perímetros já 
com dados prontos para serem agrupados, sem necessidade de novas análises. 

 
Figura 3. Mapa das Zonas de Tráfego (ZOD). Elaboração: IPPLAN. 

 
Os dados e análises relacionados ao módulo de uso do solo foram todos mapeados e 
georreferenciados de forma a facilitar a visualização e separação por zona de tráfego. 
Compuseram o banco de dados (1) as características regulamentadas pela Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, especialmente as zonas de uso com os 
respectivos coeficientes de aproveitamento, para comparação do potencial construtivo legal 
com a área construída existente atualmente; (2) a imagem aérea da cidade para análise 
urbanística de composição do tecido urbano; (3) mapa georreferenciado da área urbana do 
município, contendo a definição das vias, quadras, altimetria, perímetro das zonas de uso; 
(4) identificação das Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de Proteção Permanente (APP), 
visando identificar as áreas não passíveis de urbanização; (5) localização dos equipamentos 
urbanos, como hospitais, escolas, creches, universidades, entre outros; (6) dados de 
número de alunos e funcionários na rede escolar pública e particular, desde creche, 
educação infantil, até o ensino superior; (7) localização dos maiores empregadores do 
município, tais como indústrias, shopping center e outros pólos geradores de tráfego, 
auxiliando a compreensão da estruturação urbana, da formação de centralidades e das 



preferências de localização desses grandes equipamentos; (8) dados do cadastro imobiliário 
municipal, contendo, para cada inscrição imobiliária, a área de terreno e construída por tipo 
de uso, número de pavimentos (quando havia), uso do solo, tipo de construção e valor da 
área do terreno; (9) áreas irregulares; (10) identificação das áreas urbanizada e não-
urbanizada para verificação da composição da área urbana legal; (11) dados sobre grandes 
empreendimentos aprovados para complementar os dados faltantes relacionados às 
construções que ainda não obtiveram Habite-se; (12) identificação de vazios urbanos e 
terrenos desocupados; (13) valor da terra por tipo de uso; (14) valor da área construída por 
uso por localidade; (15) cadastro do patrimônio público municipal para identificação de 
outros equipamentos públicos que eventualmente não constassem no cadastro imobiliário. 
Já em relação aos dados socioeconômicos foram levantados a população urbana e rural por 
região e por faixa de renda, posse de automóvel, empregos nos diversos setores – 
agricultura, indústria, comércio e serviços, saúde, educação e administração pública, 
matrículas escolares e leitos hospitalares. Ressalta-se que devido à inexistência de dados 
confiáveis quanto ao número de empregos foi feita uma inferência estatística sobre os dados 
de emprego constantes na Pesquisa OD para se chegar aos números absolutos de 
empregos – formais e informais – no município. 
No que diz respeito aos dados de transporte, além dos dados físicos aproveitados da 
Pesquisa OD, foi necessário verificar as preferências modais por faixa de renda das 
famílias, a velocidade média nas vias – tomada da pesquisa Screen Line e de contagens de 
tráfego, localização semafórica, vias propostas em estudo na Secretaria de Transportes, 
quantidade de passageiros transportados por mês para efeito de comparação do numero de 
usuários, headway no pico da manhã e da tarde, velocidade operacional calculada par ao 
transporte coletivo, tarifa do transporte coletivo, frota de veículos (dados do DENATRAN), 
informações sobre a política tarifária (integração), localização dos pontos de parada de 
ônibus e dos terminais, receita do sistema e IPK – Índice de Passageiros por Quilômetro – 
que auxilia a tomada de decisão quanto à viabilidade econômica das propostas de alteração 
no sistema de transporte. 
 
Análises complementares 
Por fim, para consolidar os dados numéricos levantados foi necessário elaborar análises 
complementares para entendimento das particularidades de São José dos Campos, a 
exemplo da análise da base econômica do município, comparativamente a outros 
municípios do mesmo porte, análise de tecidos urbanos, análise da legislação urbanística, 
identificação das áreas urbanizada e não-urbanizada e identificação de centralidades. 
Dentre essas, destacam-se as análises da composição da área urbana legal e de padrões 
de tecidos urbanos. A primeira considerou o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – 
Lei Complementar 306/06, tendo sido mapeada a área urbanizada (consolidada) dentro da 
zona urbana legal, de forma a se ter uma primeira idéia do que a cidade ainda comporta em 
termos de crescimento (Figura 4). A aferição do montante de áreas não ocupadas e ainda 
passíveis de serem urbanizadas excluiu do cálculo as áreas de proteção ambiental, de 
linhas de transmissão ou com qualquer outro tipo de restrição à ocupação urbana 
eventualmente existente. São José dos Campos tem hoje 13.557,24 hectares (38,22% da 
área urbana) efetivamente urbanizados, contra 11.809,84 hectares (33,30% da área urbana) 
urbanizáveis, sendo que ainda restam 10.099,98 hectares (28,48% da área urbana) que não 
podem ser urbanizados. Claro que esses números refletem apenas os dados de área, 
podendo surgir novas restrições relacionadas à declividade dos terrenos, vegetação e outros 
empecilhos que eventualmente reduzam a quantidade de terras ainda passíveis de 
urbanização. 



 
Figura 4. Mapa das áreas efetivamente urbanizada, urbanizáveis, não-urbanizáveis e vazios 
urbanos. Elaboração: IPPLAN. 
 
A segunda análise consistiu na leitura dos tipos de uso e ocupação do solo para 
identificação de padrões de tecidos urbanos, ou tipologias urbanístico-arquitetônicas, para 
cada tipo de uso por faixa de renda, possibilitando identificar preferências culturais e 
densidades características. Esse estudo objetivou aferir indicadores atuais e as respectivas 
metas futuras de ocupação, bem como identificar os padrões de consumo de terreno e de 
área edificada por faixa de renda – associados ao número e tipo de viagens – para 
calibração do Cenário Base. Partiu da identificação do tamanho padrão das quadras, lotes, 
larguras de rua e tipo de ocupação que se repetiam, tendo sido calculado, para cada tipo, a 
composição de uso – áreas construídas, percentual de ocupação por cada tipo de uso 
(residencial, comercial e de serviços, industrial, institucional), áreas verdes, lotes vazios, 
entre outros. A comparação dos números dessa análise com os dados do Cadastro 
Imobiliário identificou que os controles municipais estão falhos, havendo defasagem em 
relação à realidade identificada nas imagens áreas. Para efeito da montagem do Cenário 
Base utilizou-se algumas estimativas para inferir áreas médias de consumo de solo e área 
construída por tipo de uso. Também foram quantificados os terrenos vazios, diferenciando-
se os localizados na área urbanizada consolidada, na franja urbana ou glebas periféricas 
ainda não urbanizadas. Apontar os vazios existentes é um dos passos para se estimar 
quanto de área de solo seria consumida no futuro, qual o consumo de solo por habitante e 
se há necessidade de aplicação de algum instrumento urbanístico para incentivar ou evitar 
sua ocupação. 
 
PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
O desenvolvimento de cenários futuros relacionando uso do solo e transporte possibilita a 
definição de um sistema de centralidades básicas e correspondente estrutura básica de 
circulação, incluindo sistema viário, linhas de transporte coletivo, definição de modais de 
transporte coletivo e seu momento de implantação. 
Os dois cenários futuros – Tendencial e Planejado – foram montados a partir do Cenário 
Base 2010, tendo-se considerado uma rede básica de transporte para o ano meta de 2030. 
Os cenários Planejado e Tendencial diferenciam-se quanto às intervenções inseridas no 
sistema: enquanto o cenário tendencial considerou o que ocorreria sem qualquer 
intervenção pública/política que modificasse a dinâmica de estruturação urbana, o cenário 
Planejado inseriu novas premissas, considerando os elementos estruturadores de 
desenvolvimento. 
Para o Cenário Tendencial 2030 se considerou os limites impostos pela Lei de Zoneamento 
– Lei Complementar 428/10, assim como se considerou que o crescimento da população e 



de empregos ocorreria mantendo as proporções atuais. Esse cenário pode apontar 
distorções não desejadas que ocorreriam caso nenhuma medida fosse tomada. A única 
alteração significativa inserida externamente foi que Urbanova (Região Oeste) seria uma 
área potencialmente verticalizada, recebendo um contingente de população acima da média 
atual. Isso porque, pela lei atual tal área poderia receber empreendimentos verticais, como 
alternativa ao bairro Jardim Aquárius, que concentra população de rendas média alta e alta 
e já quase não tem terrenos livres. Nesse cenário, há uma tendência à saturação das vias 
coletoras, onde os volumes atingiram ou superaram a capacidade viária em 7% dos trechos. 
O mesmo ocorre com as vias expressas, enquanto que nas vias arteriais esse percentual se 
manteve em 3% dos trechos. 
Para o Cenário Planejado imaginou-se alterações nos padrões de deslocamento, com 
aumento significativo de deslocamentos por transporte coletivo em relação ao individual, o 
que decorreu da proposta de implantação de uma rede de transporte público com 5 modais, 
onde o VLT – Veículo Leve sobre Trilhos constituiria as linhas troncais integradas à rede de 
transporte do município, que deverá ser reestruturada na sua totalidade (Figura 5). As 
alternativas de estruturação para o Cenário Planejado consideraram projeções 
socioeconômicas e demográficas do crescimento da base econômica de São José dos 
Campos, ou seja, a evolução dos empregos industriais, que têm grande peso econômico no 
município, dos empregos no setor público e em hospitais, das matrículas e empregos no 
ensino superior público, entendidos como historicamente estruturadoras e com potencial de 
modificação da realidade atual. 

 
Figura 5. Sistema de VLT proposto para 2030. 

 
O sistema VLT foi escolhido por representar um salto de qualidade em relação a outros 
modais e apresentar-se como o mais favorável na promoção da migração do modal 
transporte individual motorizado para o transporte coletivo no longo prazo, permitindo ainda 
a revitalização e humanização do entorno. A rede proposta contempla 94 km de trilhos, 
sendo prioritários os trechos Centro I (7 km) e Andrômeda (18 km), que atende a Região 
Sul. Ressalta-se que para o Trecho Andrômeda o Ministério das Cidades deu o aceite para 
liberação de R$ 800 milhões provenientes do PAC Mobilidade Médias Cidades no começo 
de 2013, devendo ser apresentado o projeto básico para concessão real do recurso. Nesta 
perspectiva, o primeiro trecho do VLT deverá estar implantado até o final de 2017, 
juntamente como trecho Centro I, para o qual estão sendo estudadas alternativas de 
financiamento.  
Aspectos econômicos gerais para a cidade e características da população no futuro também 
foram considerados para a elaboração desse cenário. Como subsídio, foi realizado um 
encontro no IPPLAN em que lideranças que se destacam em sua área de conhecimento 
foram discutiram e apontaram a visão que tinham para o futuro da cidade. Definiram-se 



novas centralidades, considerando as vias propostas ainda não implantadas, o VLT, os 
loteamentos em fase de aprovação e as necessidades da população, entendendo que há 
áreas com maior ou menor predomínio do uso residencial, resultando na maior necessidade 
de deslocamentos diários. Nessa perspectiva, Cambuí e Pedro Friggi seriam duas novas 
centralidades, que comporiam o conjunto de centralidades de diversos níveis de 
abrangência. Além disso, considerou-se a necessidade de fixação de alguns locais 
prioritários para a implantação de conjuntos habitacionais voltados à população de baixa 
renda, atendendo a critérios de predominância de renda nas várias zonas de tráfego. 
O Cenário Planejado foi o que impulsionou as propostas e resultados do trabalho. Além da 
contribuição relacionada à proposta de reformulação da rede de transporte, os resultados 
deste trabalho servirão de base para a formulação do Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana, exigido pela Lei Federal 12.587/12. Este, por sua vez, abordará análises e 
propostas em um nível mais específico, necessitando de estudos complementares, como o 
inventário físico, análises de viabilidade e diretrizes para avaliação dos impactos ambientais 
dos sistemas de transporte, estudos para criação de condições adequadas à circulação de 
bicicletas, entre outros. 
No que diz respeito à ocupação urbana, a partir da análise de tecidos urbanos e da 
caracterização da composição urbana atual foram apresentadas duas propostas principais: 
a de estabelecimento de políticas para ocupação urbana, com a definição de três 
Macrozonas de Políticas Urbanas (Figura 6), e a de regulamentação de um estoque de 
potencial construtivo residencial e não-residencial por zona de tráfego e bacia de tráfego. 
Essas duas propostas estão entrelaçadas e fazem mais sentido se pensadas em conjunto. 
Para cumprir o objetivo do trabalho de identificar a capacidade de suporte do sistema de 
circulação, o estoque construtivo é a principal resposta, uma vez que, como visto, tal 
capacidade só pode ser dimensionada se se entender a complexidade de interações que 
ocorrem entre uso do solo e sistema de circulação. Assim como a capacidade do sistema de 
circulação limita as possibilidades de adensamento, o tipo de uso do solo de cada localidade 
determinará o perfil de deslocamentos, portanto, diferenciar o estoque para os usos 
residencial e não-residencial é um dos caminhos para que a cidade cresça e se desenvolva 
dentro dos limites que preservem a qualidade de vida. 

 
Figura 6. Macrozonas de Políticas Urbanas propostas. 

 
As Macrozonas de Políticas Urbanas vieram a complementar as necessidades de 
planejamento de uma cidade que cumpra sua função social e ambiental, buscando crescer 
de forma compacta e contígua à área já urbanizada e evitando que a cidade seja alvo de 
especulações do mercado imobiliário. Definir perímetros onde a urbanização é prioritária e 
onde não ela não é desejada é uma alternativa à regulação dos preços da terra urbana. 
Visando possibilitar a aplicação de instrumentos como a outorga onerosa sobre o direito de 
construir, a transferência do direito de construir, edificação e urbanização compulsórios e 
IPTU progressivo no tempo, a lei de zoneamento precisaria ser revista, preferencialmente 
com o estabelecimento de coeficientes de aproveitamento mínimo, básico e máximo para 
cada uma das macrozonas. 



Outros estudos poderiam ser iniciados a partir dos resultados obtidos no trabalho. Uma 
possibilidade seria estudar o limite de potencial construtivo por bacia de tráfego, que agrega 
várias ZODs entorno de um sistema viário principal. Vale lembrar que o estoque de potencial 
construtivo foi gerado pelo TRANUS e considera o limite das ZODs, podendo haver vias já 
saturadas que não poderiam receber novas construções. Portanto, esse trabalho não se 
limita às definições macro, necessitando de refinamento para definição do nível de serviço 
das principais vias. Ainda, deve-se prever a transformabilidade do solo urbano, com 
aumento da área construída sem necessidade de aumento do consumo de solo, o que se 
refletirá no aumento do preço do solo. Os estudos apontaram que a pressão para 
adensamento e verticalização são mais fortes nas áreas centrais e nos corredores 
comerciais existentes, onde há carência de terrenos e onde o sistema de transporte coletivo 
possibilitaria o aumento de viagens/demanda. Também por isso devem-se iniciar estudos 
visando o controle da valorização sobre esses terrenos, provavelmente na forma de 
Operações Urbanas Consorciadas. 
 
CONCLUSÕES 
Enfrentar o crescimento urbano com cuidados técnicos, buscando a coerência entre o uso 
do solo e o sistema de transportes, é a melhor prevenção ao caos urbano e 
congestionamentos crescentes, possibilitando a manutenção da qualidade de vida nas 
cidades. Fundamental para isso é ampliar o conceito que se tem de mobilidade urbana para 
além dos aspectos puramente de transportes, entendendo que os deslocamentos 
manifestam-se no território de acordo com as possibilidades e escolhas da população na 
alocação das atividades, não sendo uma finalidade por si só, mas um meio. Nesse sentido, 
ressalta-se o valor de se ter trabalhado com um modelo focado na gestão da demanda de 
transportes, e não na oferta, ou seja, nas razões que levam a população a ter que se 
deslocar, resultante da sua interação com as atividades e com o solo urbano. Os modelos 
que trabalham exclusivamente com planejamento de oferta buscam suprir as necessidades 
criadas pelos erros do passado, reproduzindo o modelo de urbanização que vem ocorrendo 
nas últimas décadas, portanto não identificando nem enfrentando os aspectos que 
deterioram a qualidade de vida nas cidades. Essa mudança de conceito deve ser cada vez 
mais difundida nas prefeituras municipais e no meio político, pois uma vez havendo 
ferramentas que permitam outro tipo de análise, o planejamento poderá ser mais assertivo e 
fomentará a formulação de novas políticas públicas que estimulem a consolidação de 
cidades compactas, com equilíbrio entre o meio construído e o natural. 
O uso de um modelo para o planejamento incluindo questões complexas tem como 
vantagem a possibilidade de processamento e produção de muitos dados iterativamente, 
fomentando o debate e a formulação de políticas públicas e permitindo sua retroalimentação 
e monitoramento, podendo-se tornar aliados da gestão urbana. 
Novos cenários futuros poderão ser simulados a partir do Cenário Base montado, podendo-
se considerar premissas diferentes das adotadas no Cenário Planejado, sendo necessário 
que se entenda os conceitos envolvidos na calibração da rede de simulação para não 
incorrer em erros que distorçam os resultados. Detalhes sobre o projeto, com vídeos sobre a 
metodologia e a proposta do sistema de VLT, estão disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.ipplan.org.br/solucoes/projetos/6/calculo+da+capacidade+de+suporte+do+sistem
a+de+circulacao.  
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