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A mobilidade urbana é um dos principais temas abordados nas metrópoles/regiões 
metropolitanas do Brasil. Esta importância deve-se a forte relação do tema com o 
dia a dia do cidadão, seja na ida/volta ao trabalho, dificuldade/impedimento de 
acesso a determinados locais, dentre outros impactos. 

 
Além da complexidade da mobilidade urbana que envolve vários setores/atores 
conflitantes (classes econômicas, tipo de uso do solo,...) tem-se a dificuldade de 
implementação das regiões metropolitanas devido à falta de integração dos 
municípios e pouco interesse/estímulo dos governos estaduais/federais. 

 
O presente estudo tem a finalidade de analisar a Região Metropolitana de 
Fortaleza com base a Lei de Mobilidade Urbana, com ênfase na população e nos 
tipos de veículos. 

 
Caracterização da área de estudo 

 
Atualmente, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é composta por 19 
municípios. A tabela a seguir apresenta a inserção de novos municípios na RMF. 

 
Tabela 1 – Municípios da RMF por ano 

 

Ano Quantidade Municípios RMF 

1973 5 Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz 

1995 9 Eusébio, Guaiúba, Itaitinga e Maracanaú 

1999 13 Horizonte, Pacajus, Chorozinho e São Gonçalo do 
Amarante 2009 15 Pindoretama e Cascavel 

2014 19 Paracuru, Paraipaba, Trairi e São Luís do Curu 

 
A inclusão de novos municípios sem uma justificativa de ligação ou relação 
entre os municípios acaba afetando negativamente a Região Metropolitana. Se 
com um número reduzido de municípios já é difícil consolidar a RMF com a 
inclusão de novos aumenta a  complexidade, além de forçar um  “interesse 
comum” dos municípios que no momento não existe. 

 
Desde a criação da Região Metropolitana de Fortaleza até hoje não se destaca 
nenhuma ação implementada de mobilidade urbana integrada entre os municípios. 
Além disso, vale destacar que nem todos os municípios que compõem a RMF, 
atualmente, possuem alguma relação do sistema de transporte público/trânsito.



 
 

Apenas 4 municípios (Dos 19 municípios da RMF) possuem transporte público urbano 
regular de passageiros na RMF (Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape) e  
nenhum  urbano  tem  qualquer  integração  com  o  transporte público metropolitano. 

 
A  RMF  também  possui  sistema  de  trem  (Linha  Oeste  com  19,5  km  de extensão)  
e  metrô  (Linha  Sul  com  24,1  km  de  extensão),  que  iniciou  a operação comercial 
em outubro de 2014. Nenhum das linhas metroferroviárias tem integração com outros 
modais. 

 
A tabela a seguir apresenta informações gerais e de trânsito/transporte relacionadas 
aos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza. 

 
Tabela 1 – Informações gerais e de trânsito/transporte da RMF por município 

 

 
 

Municípios 

 
 

População 

 
Frota de 

automóvei
s (2013) 

 
Frota de 
veículos 
(2013) 

 
Transporte 

Público 
Metropolitano 

(Passageiros/dia) 

 
Área 
(km²) 

 
Distância 

para 
Fortaleza 

Fortaleza 2.571.896 511.109 908.074 61.895 315 - 

Caucaia 349.526 29.950 64.701 46.033 1.229 16,50 

Maracanaú 219.749 23.899 51.050 24.504 107 24,20 

Maranguape 122.020 7.200 18.571 5.733 591 27,20 

Pacatuba 79.077 4.348 10.038 12.864 132 35,10 

Aquiraz 76.967 6.170 14.911 3.015 483 26,50 

Cascavel 69.498 5.986 13.655 * 837 59,60 

Pacajus 67.678 6.951 17.312 425 254 50,70 

Horizonte 62.002 5.105 14.600 478 160 39,60 

Trairi 53.998 1.748 7.430 * 926 124,00 

Eusébio 50.308 7.050 16.402 1.413 79 24,40 

São Gonçalo do 
Amarante 

 
46.783 

 
3.625 

 
9.999 

 
397 

 
834 

 
61,10 

Itaitinga 38.131 2.538 7.226 1.032 151 28,80 

Paracuru 33.178 2.212 5.900 * 300 89,50 

Paraipaba 31.705 1.630 6.055 * 301 90,90 

Guaiúba 25.581 900 2.993 2.147 267 41,70 

Pindoretama 19.975 1.361 3.534 * 73 42,50 

Chorozinho 19.189 1.876 4.349 64 278 62,00 

São Luís do Curu 12.713 523 2.076 * 122 83,90 

Total Geral 3.949.974 624.181 1.178.876 160.000 7.440 - 

*Municípios não apresentam informações de transporte metropolitano devido ter sido 
incluído a 
RMF 
recentemente. 

 
A RMF com a inclusão dos novos municípios, em 2014, passa ter densidade 
demográfica de 531 hab./km² valor considerado baixo quando comparado às regiões 
metropolitanas de Recife (973 hab./km²) e Salvador (896 hab./km²) que possui uma 
população semelhante.
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O baixo adensamento da RMF para o transporte público não é benéfico, pois a 
população estará espalhada e pode apresentar poucos polos de regiões bem 
adensadas,  o  que  poderá  acarretar  valor  elevado  da  tarifa  para  assistir  a regiões 
mais afastadas de baixa demanda ou deixar de oferecer o serviço de transporte público 
a certas regiões. 

 
A Lei de Mobilidade Urbana ( Lei nº 12.587/2012) no art 6º, inciso II diz: 

 
“Art. 6º  A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas 
seguintes diretrizes: 
... 
II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os 
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o 
transporte individual motorizado;” 

 
A análise da tabela anterior em conjunto com o gráfico a seguir evidencia que a RMF 
não está seguindo a orientação da Lei de Mobilidade Urbana, pois o aumento de 
veículos particulares (automóveis e motocicletas) é crescente enquanto o transporte 
público de passageiros urbanos e metropolitanos na 
região apresentam pequenas variações. 

 
 
 
 

700.000 
 

600.000 
 

500.000 
 

400.000 
 

300.000 
 

200.000 
 

100.000 
 

- 

Quantidade de veículos RMF 
 
 
 
 
 
 

Automóvel 
Ônibus / 
Micro 
Motocicleta 
Demais 
veículos 

 
2004     2006     2008     2010     2012     

2014 
Ano

 
 
No período de 2005 a 2013, a quantidade de veículos aumentou em 130% (de 
495 mil para 1.140 mil), a de automóvel em 70% e a de motocicleta 240% (em média 
de 30% ao ano) na Região Metropolitana de Fortaleza. 

 
Portanto, fica evidenciada a falta de integração dos municípios com relação a atender 
a Política Nacional de Mobilidade Urbana, sendo necessário que de imediato inicie 



 
 

atividades em conjunto de forma a atender os requisitos da Lei e fornecer condições 
de transportes adequadas para os cidadãos da RMF. 

 
Faz-se necessário a participação da União e do Estado em tirar do papel a 
RMF  e  apresentar  medidas  de  integração  da  região,  principalmente,  com



 
 

relação a transporte: estimular a integração dos sistemas (há a possibilidade de 
implantação do bilhete único metropolitano que integrará o transporte urbano com o 
metropolitano – ônibus, mini ônibus, metrô e trem); corredores de ônibus interligando 
os municípios; requisitos para o município compor a RMF evitando a inclusão sem 
justificativa técnica; desenvolvimento econômico dos demais municípios, de forma a 
estimular menores deslocamentos. 

 
A Região Metropolitana de Fortaleza ainda tem muito a fazer em termos de mobilidade  
urbana  e  nesse  processo  deve-se  contar  com  a  participação popular e ser 
transparente nas ações realizadas para atender a sociedade e proporcionar melhoria 
nas condições urbanas da população. 

 
(*) José Nauri Cazuza de Sousa Júnior, Engenheiro Civil (UFC), mestrado em Engenharia de Transportes 
(UFC), trabalha na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado  do  Ceará  (Arce)  na  
Coordenadoria  de  Transportes  (CTR)  como  Analista  de Regulação. 


