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RESUMO  

 

A partir de 2001, a premissa da redução da desigualdade social no Brasil leva 

as autoridades a formularem instrumentos legislativos que corrigiriam as 

disparidades urbanas, dentre elas, o Estatuto das Cidades. Já em 2003, o 

Ministério das Cidades, criado neste mesmo ano, reforçou a integração das 

práticas por meio da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU, 

incorporando a atuação também no campo de transporte e mobilidade urbana. 

A discussão do tema de transporte e mobilidade urbana na PNDU iniciou-se 

em 2004 e acarretou por fim, em 2012, na Lei Federal n.12587, intitulada 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), aplicada a nível municipal 

anexa ao Plano Diretor de cada urbe. Ao levar em conta essas mudanças no 

arcabouço legal, a presente dissertação tem como objetivo descrever e avaliar 

os resultados das propostas do Plano de Mobilidade Urbana do Município de 

Ribeirão Preto (SP), a partir de seu período de implementação até 2018 por 

meio da metodologia do IMUS (Índice de Mobilidade Urbana Sustentável). 

Pelos resultados do IMUS, tem-se que embora haja alguma intenção de 

melhoria do transporte público e dos modos não-motorizados pela aplicação 

do Plano de Mobilidade Urbana de Ribeirão Preto, a obtenção de um bom 

resultado no geral pode significar que algumas áreas urbanas oferecem 

melhor qualidade de vida para uma dada população, de forma a aumentar 

nota do índice como um todo. Ainda, o Plano tende a priorizar o modo de 

transporte individual, e assim, preservar a segregação espacial, tendo como 

um exemplo o aumento da quantia de “novas centralidades” desconexas da 

cidade, no plano “espacial e social”. 

 

 

 

Palavras-chave: política de transporte urbano, promoção de cidades, 

qualidade de vida 



ABSTRACT 

 

Since 2001, the premise of reducing social inequality in Brazil takes authorities 

to create a legislative form that corrects urban disparities, among them, the 

Statute of Cities (Estatuto das Cidades). In 2003, the Ministry of Cities, created 

in the same year, reinforced the integration of practices through the National 

Urban Development Policy - PNDU, incorporating also activities in the field of 

transport and urban mobility. The discussion on the topic of transport and 

urban mobility in PNDU started in 2004 and resulted in 2012 Federal Law No. 

12.587, entitled National Urban Mobility Policy (PNMU), applied at the 

municipal level attached to the Master Plan of each city. Taking into account 

these changes in the legal framework, the present dissertation aims to 

describe and evaluate the results of the proposals of the Urban Mobility Plan 

of the Municipality of Ribeirão Preto (SP), from its period of execution until 

2018 through the methodology IMUS (Sustainable Urban Mobility Index). By 

the results of IMUS, there may be improvements in public transport and in non-

motorized modes by the application of the Ribeirão Preto Urban Mobility Plan, 

nevertheless the good result in general can mean that some urban areas 

presents better quality of life for a given population, in order to increase the 

rating of the index as a whole. Furthermore, the Urban Mobility Plan tends to 

prioritize the individual mode of transport and, thus, preserve spatial 

segregation, taking as an example the increase in the number of "new 

centralities" disconnected from the city, referring to the "spatial and social" 

plan. 
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1.INTRODUÇÃO E OBJETIVOS  

1.1. INTRODUÇÃO 

O Brasil apresenta um padrão de crescimento urbano denominado periférico, 

com ênfase na metropolização, desde que o grande fluxo da população rural procurou 

ocupar postos de trabalho em cidades. O processo da aglomeração urbana se 

intensificou de tal forma que, de 1960 a 2016, a população urbana brasileira passou de 

46,14% a 86,31% da população total. (MARICATO, 2016; MEYER, p.10,2015). 

A partir principalmente de meados de 1950, o crescimento econômico 

brasileiro produziu a integração territorial por meio da instalação e articulação dos 

sistemas de transportes, comunicação e mercado interno. Esse resultado foi alcançado 

por alterações no padrão da urbanização, e assim, nas dinâmicas regionais (da 

modernização agrícola e da expansão metropolitana através da indústria). 

(MARICATO, 1996, p.41). 

A questão da mobilidade, portanto, como elemento da dinâmica de 

urbanização, é intrínseca à formação da cidade, em conjunto ao planejamento de 

infraestrutura (estradas, sistema de transportes, espaços públicos, edificações). 

Entende-se por Mobilidade Urbana a habilidade de deslocamento dos cidadãos e bens 

para atividades diárias, a depender de tempo ideal, qualidade e segurança da carga, 

meios de transporte, vias de acesso, e custo para locomoção, de forma a ser mais 

eficiente. (VARGAS, 2008) 

Sendo assim, considera-se a mobilidade urbana um quesito de articulação de 

pessoas na hierarquia socioespacial. Inúmeras variáveis, como modo de transporte, 

renda, emprego, gênero (etc.) implicam em divergências nas condições individuais e 

coletivas de mobilidade no tecido urbano. (BERTOLDE; COSTA; NETO, 2016 apud 

KLEIMAN, 2011) 

Mobilidade é a capacidade de atender às necessidades da sociedade quanto ao 

deslocamento, acesso facilitado aos diferentes locais, à comunicação e à questão do 

relacionamento e negociação sem tantas perdas quanto ao tempo para execução deles 
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nas atividades cotidianas. Assim, o apoio à mobilidade deve cumprir a função social, 

e produzir, ao menos idealmente, melhoria na qualidade de vida nas cidades.( 

BERTOLDE; COSTA; NETO, p.02,2016) 

A partir de 2001, a premissa da redução da desigualdade social no país por 

meio de instrumentos legislativos que corrigiriam as disparidades urbanas (dadas pela 

falta de organização da expansão urbana) é oficializada na Legislação brasileira por 

meio do Estatuto das Cidades. Este abrange os instrumentos urbanísticos, de maneira 

a coordenar sistematicamente a operação destes instrumentos e dar as diretrizes gerais 

para a política urbana. O objetivo da legislação é regular o uso da propriedade urbana 

pelo bem coletivo, segurança, meio-ambiente e bem-estar dos cidadãos.  

O Estatuto direciona “as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas dos 

Municípios”, de forma que a orientação seja dada não mais por uma noção de 

planejamento, mas por um modo de gestão, ao suprir os órgãos municipais de 

instrumentos para a tentativa de resolução de problemas “estruturais”, como a falta de 

habitação e a melhoria de condições de moradia, o espraiamento das cidades, que 

envolve a carência de equipamentos urbanos públicos próximos, transporte urbano, 

etc.  

A nova orientação influenciou as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas 

dos Municípios, obrigatórias para os com mais de 20 mil habitantes. A nova orientação 

constitucional aponta para o abandono da ideia de planejamento urbano e substitui-a 

pela concepção de gestão, mostrando quais os elementos que as prefeituras dispõem 

para gerir recursos, em uma tentativa de maior equidade. A Constituição de 1988 

municiou as gestões municipais para a solução de problemas estruturais, a saber: o 

artigo 23 dispõe que "é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios promoverem programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais". No capítulo da Política Urbana, o artigo 182, parágrafo 1º, 

estabelece: "O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana". 

O objetivo da legislação é regular o uso da propriedade urbana pelo bem 

coletivo, segurança, meio-ambiente e bem-estar dos cidadãos. No mais, o Estatuto da 
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Cidade garante “o acesso à cidade” a todos, desde o acesso ao abastecimento de 

energia, água, a tratamento de resíduos, acesso ao transporte, etc. A regulação torna-

se efetiva através de instrumentos que “amenizariam” problemas sociais como a 

questão da moradia da população de baixa renda, e outras relacionadas ao acesso ao 

solo urbano. A Constituição, por meio do Estatuto, concede poderes ao Município 

(órgãos legislativo e executivo) quando dá aval para o uso de mecanismos (como a 

legislação de parcelamento ou edificação compulsória nos lotes, as taxas progressivas 

do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, desapropriação, etc.) que reprimem 

a especulação imobiliária e direcionam à punição pelo ato especulativo. (DALLARI, 

FERRAZ, 2010; TONELLA, 2013). 

O Estatuto das Cidades asseguraria a “Gestão Democrática ” no artigo 20 do 

inciso II, no qual ela deve ser exercida a partir da “participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano”. Os instrumentos para a execução dessa gestão democrática seriam do cap. IV 

art. 43: I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e 

municipal; II – debates, audiências e consultas públicas; III – Conferências sobre 

assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; IV – iniciativa 

popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

Incluso também no Estatuto, o Plano Diretor (Capítulo III) obriga cidades com 

mais de 20.000 habitantes a editá-lo a partir da realidade do próprio município para 

o uso de instrumentos de implantação de políticas urbanas. A edição do Plano Diretor 

deve ocorrer com a participação popular através de audiências públicas e sua revisão 

deverá ser feita a cada dez anos. No entanto, para cidades acima de 500.000 

habitantes, o Plano Diretor deverá ter o complemento (e compatibilidade) do Plano 

de Transporte Urbano Integrado, o qual enfatizava o sistema motorizado de 

transportes públicos. 

No entanto, Klink & Rolnik (2011) apontam que, embora o Estatuto das 

Cidades tivesse o intuito de prover os municípios de mais poder sobre o processo de 

gestão da urbanização, a regulação do parcelamento e uso do solo foram pouco 

alteradas, de maneira que o pacto político territorial que levaria à implementação da 

função social da propriedade não obteve sucesso. Além disso, o processo participativo 
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da população também não ganhou força a ponto de reverter o “processo decisório”. 

Ainda de acordo com os autores, o mal resultado do processo decisório sobre os 

investimentos e sobre os projetos urbanos provém da lógica “política” de 

governabilidade. 

Embora a Constituição tenha melhorado a redistribuição das transferências 

obrigatórias financeiras entre os grandes municípios (que obtêm maior arrecadação) e 

os pequenos(cuja dependência das transferências é maior),  mesmo com o aumento 

dos recursos transferidos(por exemplo, pelo Fundo de Participação dos Municípios), 

as receitas municipais são insuficientes e portanto dependem do acesso ao crédito via 

bancos públicos ou de transferências do governo estadual ou federal (característica da 

“descentralização tutelada” na literatura do federalismo). Assim, as transferências são 

definidas caso a caso, o que leva à fragilidade da dependência do governo local quanto 

ao governo federal e seus políticos. (KLINK, ROLNIK,2011) 

No âmbito da formulação da estrutura administrativa, o Ministério das 

Cidades foi criado em 2003 com intuito de reverter a ausência do planejamento, 

adensar as atividades em um ministério que articularia as políticas urbanas. Sua 

estrutura seria uma novidade na América Latina à época, visto que até então, as 

políticas urbanas e a urbanização brasileiras eram pautadas por uma ”visão setorial“. 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014; TONELLA,2013) 

Em 2003, a gestão do Ministério das Cidades incorporou a atuação no campo 

do “Transporte e da Mobilidade Urbana, trânsito, questão fundiária e planejamento 

territorial” e reforçou a integração das práticas por meio da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano – PNDU, ao tornar as ações descentralizadas, com base em 

ações democráticas e de maior “participação popular”. Anterior a essa gestão do 

Ministério das Cidades, a pauta era voltada apenas aos pontos como habitação e 

saneamento básico. Agora, portanto, além do quesito do déficit habitacional e 

saneamento básico principalmente para a população de baixa renda, a questão da 

infraestrutura seria mais abrangente quando o programa visa investimentos também 

em mobilidade urbana. Desta forma, tem-se a melhor coordenação e integração de 

ações e investimentos para o “acesso à moradia, à terra urbanizada, ao saneamento 

básico, ao ambiente saudável e à mobilidade segura”. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

p.03, 2004) 
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Adotado dentro dos princípios do Ministério das Cidades, a Conferência 

Nacional de outubro de 2003 (com participação de 3457 Municípios de 5561 à época) 

elegeu o Conselho das Cidades formado por 71 representantes que formularam as 

“propostas das políticas setoriais de habitação, saneamento, planejamento territorial, 

transporte, trânsito e mobilidade urbana, além da PNDU”. (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, p.03, 2004) 

O tema de mobilidade urbana começou a ser discutido em 2004 no contexto 

da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, quando seus organizadores 

percebem que antigas políticas habitacionais consideravam os centros urbanos 

“inchados” e de alto preço imobiliário. Por isso a implantação de projetos em locais 

periféricos da urbe, aumentando a velocidade do espraiamento da ocupação urbana. 

Este planejamento não trouxe impactos positivos para o sistema de transportes, visto 

que a ocupação desenhada pelos planos habitacionais era, em geral, horizontal e de 

baixa densidade, fator que influenciou na sobrecarga das redes já saturadas também 

pela prioridade de políticas voltadas ao transporte privado, além de influenciar na 

segregação social. 

Em 2004, a reunião do Conselho das Cidades culminou na apresentação de 

uma documentação ao Comitê Técnico de Trânsito, Transportes e Mobilidade 

Urbana. Esse documento daria, a partir de então, as diretrizes e os princípios da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável e da Política Nacional de 

Trânsito. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, p.07, 2004) 

Sendo assim, inicialmente a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

incluía o desenvolvimento do Plano Diretor de Transportes obrigatório para cidades 

com mais de 500.000 habitantes, focado no serviço público de transportes 

motorizados. O Plano Diretor de Transportes discorre sobre melhorias das conexões 

intermodais e sobre a intersetorialidade para que a ocupação urbana não se espraie a 

ponto de dificultar também o planejamento e execução de infraestrutura e 

equipamentos públicos demandados pela sociedade. Portanto, para que se possa 

aproveitar vazios urbanos existentes e que o Plano possa trazer impactos positivos 

sobre o fluxo de transportes públicos e privados intra e interurbanos.  
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Como observação, vazios urbanos são “uma grande extensão de área 

equipada ou semi-equipada, com uma grande quantia significativa de glebas ou lotes 

vagos”, tendo seu conceito se expandido devido ao surgimento de “diversas 

tipologias de vazios urbanos em estudos variados”. Estes ocorrem a partir de 

subocupação, de motivos especulativos ou por motivo de vacância .(VILLAÇA apud 

ARRUDA, 2005, 2016) 

Em 2005, houve mudanças no conteúdo e denominação do Plano, chamado 

agora de Plano Diretor de Transporte e Mobilidade (pela Resolução nº 34 do 

Conselho das Cidades), que definiria a base de cada plano diretor, e teria foco na 

integração das modalidades de transporte diversas, priorizando o coletivo ao 

individual e dando margem para o respeito das características locais de cada urbe.   

Ainda nesse sentido, o Ministério das Cidades publicou em 2007 um guia para 

orientações aos órgãos gestores municipais na elaboração dos Planos Diretores de 

Transporte e da Mobilidade (Brasil, 2007), nos conceitos da resolução do Conselho 

das Cidades e no então Projeto de Lei nº 166 do Senado Federal que tratava da Política 

Nacional da Mobilidade Urbana. 

Deve-se lembrar que os municípios possuem outros instrumentos legais que 

“orientam a implementação das políticas urbanas”, ressaltando a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, sobre a divisão espacial a partir das funções de cada atividade no 

território; as Operações Urbanas, reestruturadoras do plano de uso e ocupação do solo 

de acordo com problemas sociais e urbanos; Controle de Polos Geradores de Tráfego, 

pela análise de projetos urbanos e estudos de impacto sobre o entorno das 

vias.(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006, apud COSTA,p.28,2008)  

À época de 2010, a partir dos dados do censo IBGE 2000, apenas 36 

municípios se enquadrariam no quesito de obrigatoriedade de seguir o regimento de 

elaboração do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade (PDTM), e destes, a maior 

concentração encontrava-se nas regiões Sudeste e Nordeste (o primeiro com 17 

cidades, e o segundo com 11). (LIMA NETO, GALINDO, p.12, 2015) 

Por fim, em abril de 2012, a Lei Federal n. 12.587 intitulada Política Nacional 

de Mobilidade Urbana (PNMU), aplica-se em nível municipal, sendo ele anexo ao 

Plano Diretor de cada urbe. Diferencia-se dos planos anteriores por abordar a 
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integração dos módulos de transporte, acessibilidade e mobilidade (priorizando 

também o coletivo ao individual, para mobilidade sustentável) como “ferramenta para 

efetivar os princípios, diretrizes e objetivos ” dos pontos referenciados. Esta Lei define 

e explana os “modos e serviços de transporte”, e a infraestrutura de mobilidade urbana, 

a qual deve se relacionar ao “planejamento sistêmico”. Desta forma, a Lei da PNMU 

direciona os Municípios quanto a formulação de suas próprias normas municipais, e a 

realização do planejamento em consonância à União e Estados. (PLANMOB, p.05, 

2013) 

Até então, anteriormente à Lei 12.587/12, não havia a obrigatoriedade dos 

municípios em seguir pontos voltados à mobilidade. A efetivação das diretrizes 

ocorria apenas quando houvesse previsão de financiamento ou de repasse de recursos 

do Governo Federal. (PLANMOB, p.05,2013) 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana garante aos usuários o direito de 

serviços urbanos adequados quanto à qualidade, segurança e quantia ofertadas. A 

participação da população nas políticas públicas deve ocorrer durante todo o processo 

por meio de órgãos colegiados com representantes civis, de órgão Executivo e de 

prestadores de serviço, visando planejar, avaliar e fiscalizar a PNMU. 

A partir de 2015, o Plano de Mobilidade tornou-se requisito para cidades com 

mais de 20.000 habitantes (junto àquelas que por obrigação, já teriam um Plano de 

Mobilidade elaborado e vigente, como Regiões Metropolitanas, cidades turísticas ou 

com impacto ambiental relevante) para o recebimento de verbas do orçamento federal 

para mobilidade urbana, em um total de 3.065 municípios (WRI,2018). 

Os Planos de Mobilidade Urbana e Plano Viário são compatibilizados com o 

Plano Diretor Estratégico (PDE) e com a Lei de Uso e Ocupação do Solo a fim de 

melhorar a sistemática dos instrumentos de políticas de planejamento urbano e unificar 

o direcionamento da prática das ações para tal.  Assim, considera-se o Plano de 

Mobilidade Urbana um “plano setorial”, que agrega outros planos específicos, como 

o de “transporte coletivo, o de calçadas, o de arborização urbana, o de acessibilidade 

universal e o plano de iluminação pública” (MARCHIORO apud MACHADO, 

PICCINI, p.85,2018). 
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O Ministério das Cidades elaborou o programa Avançar Cidades em 2017, cuja 

maior parte do financiamento é proveniente do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal e nos conformes do 

Programa Pró-Transporte de financiamento de Infraestrutura, regulamentado pela 

Normativa n.27/2017.  

Pelo caderno da Caixa, “o somatório dos valores das contratações de propostas 

das modalidades estudos e projetos, planos de mobilidade urbana e desenvolvimento 

institucional fica limitado a 10% do valor destinado à área de Infraestrutura Urbana no 

orçamento do FGTS vigente na data da contratação. ”  (FGTS, CAIXA, p. 31, 2018) 

A partir de 2019, o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração tiveram 

suas atividades reunidas na pasta do Ministério do Desenvolvimento Regional, que 

passariam por alterações com o intuito de “otimizar a administração de programas, 

recursos e financiamento”. O eixo principal de políticas públicas se dará por meio das 

Políticas Nacional de Desenvolvimento Regional e da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano. A partir de suas diretrizes conduzidas pela Secretaria 

Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano, o Ministério do Desenvolvimento 

Regional (MDR) tem como um dos objetivos garantir o cumprimento do Estatuto das 

Cidades (e portanto, que os municípios elaborem seu plano diretor de mobilidade 

urbana), além de disponibilizar repasses e financiamentos federais aos municípios para 

projetos e obras. 

Como instrumento de planejamento urbano, a falta da efetivação dos planos de 

transporte associadas à expansão urbana e aumento da motorização prejudicam a 

economia das grandes cidades. Políticas estruturais como de expansão bem planejada 

da infraestrutura de transporte, gestão abrangente da estrutura, de uso da terra podem 

ajudar, mas exigem uma coordenação cuidadosa das políticas de transporte dentro de 

uma estratégia mais ampla de desenvolvimento da cidade. (World Bank) 

Tendo em vista essas mudanças no arcabouço legal em conta, a pesquisa se 

propõe a descrever e avaliar os resultados das propostas dos Planos de Transporte e 

Mobilidade Urbana do município de Ribeirão Preto (SP) por meio do IMUS – Índice 

de Mobilidade Urbana Sustentável, a partir do período de implementação de 2007 até 

2018.  
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Com essa finalidade, a estrutura do trabalho é composta pelo Capítulo I – A 

Cidade como Espaço de Conflito e Valorização do Capital, o qual discorre sobre os 

primórdios da teoria das cidades como locus de mudanças na dinâmica das relações 

sociais no ambiente da I Revolução Industrial por Engels, e a consequente visão de D. 

Harvey das transformações espaciais a partir da mobilidade dos fluxos de capital e 

trabalho a partir da década de 1970; posteriormente, o Capítulo II – Constituição do 

Espaço Urbano de Ribeirão Preto, ressalta o desenvolvimento urbano de Ribeirão 

Preto a partir de sua inserção como cidade média no desenvolvimento econômico 

regional; na sequência, o Capítulo III – Análise do Plano de Mobilidade de Ribeirão 

Preto 2007-2018, dispõe das características do PLANMOB de Ribeirão Preto e do 

IMUS (Índice de Mobilidade Urbana Sustentável) pelo qual se faz a análise do devido 

Plano; ainda, a Análise dos Indicadores no Município de Ribeirão Preto ,  sobre os 

resultados dos indicadores identificados no IMUS e a relação entre os resultados, as 

propostas do Plano de Mobilidade de Ribeirão Preto e a realidade urbana; e por fim, a 

conclusão do trabalho. 

2. CAPÍTULO 1 

2.1. A CIDADE COMO ESPAÇO DE CONFLITO E A VALORIZAÇÃO 

DO CAPITAL 

O clássico livro de Engels “A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra” 

constitui a primeira tentativa de articular a estrutura e a dinâmica da cidade moderna 

ao capitalismo. Este – por meio de mudanças tecnológicas e de inovação – reestruturou 

as relações sociais, conferindo à cidade o locus por excelência da acumulação de 

capital e da luta de classes. Sob a forte influência da I Revolução Industrial, Engels 

revelou que a cidade capitalista se tornou o território da “Guerra Social” travada pela 

burguesia – com o auxílio do aparato estatal – contra a classe trabalhadora. Essa 

“Guerra Social” remodelou a cidade, organizando-a de forma a segregar os 

trabalhadores e privá-los do acesso aos equipamentos sociais e de infraestrutura de que 

se beneficiariam os capitalistas. Ademais, submeteu-os a moradias precárias, 

despojados de condições mínimas de decência, e que, entretanto, remuneravam com 

aluguel elevado seus proprietários e especuladores imobiliários. Engels afirmou que 

seu território é organizado pelo capital e sua dinâmica reflete a competição capitalista 

que se realiza em seu território. 
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Segundo a tradição inaugurada por Engels, Harvey (2013) explora as formas 

espaciais a partir das transformações na mobilidade do capital e do trabalho. Faz-se a 

abordagem de populações com diferentes experiências históricas que formam uma 

“unidade complexa” na divisão internacional do trabalho. O capital pressiona a 

atividade humana através do mercado, visto que ocorre uma “conversão” do trabalho 

em mercadoria “força de trabalho”. Essa transformação das relações sociais se deu 

mais rapidamente em certos lugares que em outros, e são acompanhadas de 

transformações físicas no espaço. Como exemplo tem-se as regiões metropolitanas, 

que concentram novas forças produtivas (para o trabalho) e capital, e por isso levam à 

formação de sistemas de transporte e comunicação complexos, para o espraiamento 

das informações, além do melhor deslocamento dos bens materiais e da força de 

trabalho. No entanto, o adensamento das áreas metropolitanas é desigual, pois a 

concentração de usos é flexível em certas áreas, e dispersa em outras. Esse processo é 

classificado como “desenvolvimento geográfico desigual”. (HARVEY, p.506, 2013) 

Ao entender que um local é socialmente produzido (pois o espaço é a condição 

materializada de todos os valores de uso, e a produção de mercadorias transforma os 

valores de uso em valores de uso social), Harvey trata a produção do espaço social 

como um “momento ativo” da dinâmica temporal da acumulação e da reprodução 

social. Desta maneira, ele procura compreender como as configurações espaciais (no 

aspecto social) se baseiam na integração do valor de uso, valor de troca e no valor da 

produção. O trabalho (produção de mercadoria) produz valor de uso em determinada 

localidade, e esses trabalhos de diferentes localidades podem ser trocados. Essa 

relação de troca é considerada a integração espacial. Para que a integração espacial 

ocorra, as condições de mobilidade do capital e do trabalho devem ser suficientes, e 

os limites físicos ao movimento de mercadorias e do dinheiro devem ser mínimos. 

A abordagem da circulação do capital como meio de integração espacial ocorre 

pois o capital pode se mover como uma mercadoria, como processo de trabalho (que 

emprega capital constante e variável) e como moeda. A descrição da circulação e 

capital em Marx é dada por : 
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Figura 01. Mobilidade do capital e do trabalho como um todo (Os caminhos do Fluxo do 

Capital). 

 

 

Fonte: HARVEY,2013 

 

Sendo esta uma descrição dos estados pelos quais ele passa. Esse é o processo 

simplificado de expansão do valor que passa por transformações. Assim, o dinheiro 

(D) obtém a força de trabalho (T) e os meios de produção (Mp) que se modelam de 

acordo com a produção (P) para resultar em mercadorias levadas ao mercado. M’ 

representa a mercadoria final, cujo valor é maior que a mercadoria-insumo utilizada 

inicialmente no processo; e D’representa o “dinheiro final”, sendo este também maior 

que o inicial. Os processos pelos quais M-D e M’-D’passam são resultantes de 

compras e vendas, enquanto a produção P é transformada a partir de mudanças 

materiais no produto e no trabalho “socialmente necessário.”. Por isso, a capacidade 

de mobilidade do capital depende destes estados, os quais podem ser entendidos por 

meio dos processos de circulação do capital.( HARVEY, p.127, 2013)  

Em uma primeira aproximação, o autor relata que essa linha de transformações 

pode ser dividida em 3 diferentes circuitos do capital que serviriam para regular as 

relações entre mais-valia e sua distribuição. São eles: o circuito do capital-monetário, 

o circuito do capital produtivo e o circuito do capital mercadoria. Cada circuito é 

regulado por diferentes condições. 
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Figura 02. A circulação do Capital. 

 

 

Fonte: HARVEY, p. 128, 2013 apud DESAI, M. 

 

Ainda, estes processos podem ser divididos em vínculos de transporte e 

mobilidade do capital como mercadoria; como mobilidade do capital variável e da 

força de trabalho; pela localização dos processos de produção; pela territorialidade das 

infraestruturas sociais; e por fim, pela mobilidade do capital e trabalho como um todo. 

No quesito da mobilidade do capital como mercadoria, este depende das 

relações entre o transporte e a característica da mercadoria (tamanho, perecibilidade, 

etc). A indústria do transporte vende a “distância da localização” e por isso, seus custos 

estão inclusos em todas as mercadorias. Assim, um sistema de transporte eficiente e 

integrado ao redor de grandes centros urbanos diminui a necessidade de estoques de 
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matéria-prima e produtos, e assim, desimpede outra parte do capital para acumulação 

“ativa”. 

Outro ponto dentro do estado da mobilidade do capital como mercadoria frente 

ao transporte é que tanto as relações espaciais quanto as fortunas dos capitalistas se 

alteram de acordo com o local. Sendo assim, as fortunas têm desvalorizações 

especificas de acordo com a localidade. (HARVEY, p.509, 2013) 

Também é abordada a desvalorização do capital fixo na indústria do transporte 

e a revolução das forças produtivas neste setor, relativas à estrutura física (rodovias, 

ferrovias, etc), que provocam efeitos de localização específicos à região. O capital fixo 

deste segmento é intrínseco à terra, e por isso a competição seria do tipo “monopólio 

natural” no espaço. Isso ocorre pois os capitalistas podem sofrer riscos de 

desvalorização em um local especifico no caso se houver competição e portanto, nem 

todos estariam aptos a investir, o que resulta na restrição da competição e um provável 

monopólio regulado pelo Estado, fator que diminuiria o estimulo competitivo para 

mudanças das forças produtivas. 

Uma maneira de tentar resolver o problema da falta de competitividade estaria 

tanto em um “capital fixo independente” que circularia no ambiente construído como 

outros tipos de capitais (como os veículos de carga e pessoas, trens, caminhões , etc). 

Esta divisão depende do sistema de crédito e do Estado. Assim, o monopólio natural 

poderia ser regulado por controle coletivo, e por isso os efeitos da desvalorização 

seriam divididos. Também, os investimentos nesse segmento podem ser articulados de 

maneira a produzir apenas juros, e portanto diminuir a pressão sobre os investidores. 

No entanto, a desvantagem neste setor é que a mudança tecnológica está sujeita 

ao poder econômico, político, de capitalistas e também de burocratas estatais. Conclui-

se que a infraestrutura de transporte depende mais da especulação e de políticas que 

dos mecanismos de mercado. 

Das contradições do processo dos investimentos e do monopólio dos sistemas 

de transporte, vê-se que estas estruturas físicas imóveis são muito sensíveis à 

desvalorização do espaço, e por isso o capital deve ser imobilizado sempre em um grau 

crescente à terra, para que haja integração espacial e a retirada de barreiras espaciais 

para a mobilidade do capital. 

Já no aspecto da relação da mobilidade do capital variável da força de trabalho, 

há a demonstração de que a mercadoria “força de trabalho” possui especificidades em 

sua mobilidade, dependente (numa visão “burguesa”) na dualidade de liberdade da 
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escolha de contratos para vender sua força de trabalho (mercadoria) como na falta de 

recursos para realizar seu trabalho. Assim, divergem as formas do trabalhador de 

buscar sua mobilidade geográfica, visto que ele é obrigado a acompanhar a fluidez do 

capital para obter salário e emprego. Este processo estimula os capitalistas a adotarem 

processos de trabalho que não dependem de habilidades “monopolizáveis 

tradicionais”, e cuja coordenação do movimento dos trabalhadores se dará por meio 

dos diferenciais de salários, também por meio de esquemas de incentivos e promoções 

dentro do ambiente empresarial. 

Essa mobilidade pode ser vista também pela oferta da força de trabalho, que se 

exibe em “diferenciações internas”. Essas diferenciações se fazem a partir de 

“infraestruturas sociais” que reproduzem certo tipo de força de trabalho ao invés de 

outra. Pode-se enxergá-las, como exemplo, nos bairros residenciais nos quais a 

organização da reprodução de profissionais é diferente daqueles de reprodução de 

trabalhadores braçais.  

Dentre outras contradições desta livre mobilidade do trabalhador, ela não pode 

ser compatível com os mecanismos de reprodução social, pois fragmenta a coesão 

social das comunidades. Em resumo, para que o capitalismo tenha êxito, há a 

necessidade da reserva de mão- de-obra, a segmentação dos mercados de trabalho para 

o controle social e a reprodução do trabalhador com certas 

qualidades.(HARVEY,p.518, 2013) 

A mobilidade geográfica do trabalhador, embora possa representar uma forma 

de busca de melhora de qualidade de vida e seja uma forma de equilibrar a taxa salarial 

do trabalhador médio num determinado local, ela também representa ônus da “quebra” 

do modo de vida tradicional, ao impor migrações periódicas desta mão-de-obra. 

E já ao entrar no quesito da mobilidade do capital monetário, o aprimoramento 

dos sistemas de comunicação é tão importante para a acumulação quanto as melhorias 

nos sistemas de transportes para a mobilidade de mercadorias. Deve-se lembrar que de 

todas as formas de dinheiro, o crédito é o menos impossibilitado por barreiras físicas 

pois é dependente dos melhoramentos técnicos no sistema de comunicação. Assim, o 

fator de restrição do sistema de crédito seria a diferenciação territorial, em que nos 

vários territórios, as diferentes moedas tornam-se barreiras sociais. (HARVEY, p.521, 

2013). 

Quanto à localização dos processos de produção, essa produção de mercadorias 

está relacionada a uma localização específica durante o processo de trabalho. A 
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produção está atrelada às vantagens de localização para o custo do capital constante e 

variável, pelo custo do capital que rende juros, pelo transporte para mercados com uma 

certa demanda efetiva e à competição espacial, pela proximidade de mercados. 

Em uma versão espacial da teoria da taxa de lucro de Marx, Harvey argumenta 

que, a longo prazo, a competição relativa sobre localização faz com que os capitalistas, 

a partir da tentativa de maximizar seus lucros, mudem suas localizações até que a 

capacidade de produzir mais-valor desaparece, conduzindo a uma “crise de 

acumulação”. Mesmo assim, a localização da produção junto às estruturações da 

economia de espaço capitalista desempenha um papel fundamental nos processos tanto 

de formação quanto de resolução das crises, por meio de um “ajuste espacial”. 

Como alguns exemplos desses ajustes, o autor cita o intercâmbio entre a 

mudança da tecnologia ou da localização em uma competição pelos excedentes de 

lucro. Essa competição, por fim, estimula ao mesmo tempo mudanças nas formas 

espaciais de produção, nas incorporações tecnológicas, nas relações de valor e na 

dinâmica geral de acumulação. 

Também argumenta sobre os ajustes feitos a partir da desvalorização do capital 

físico, de infraestrutura que passa por problemas de coordenação e por barreiras à 

reorganização espacial de produção. A natureza da competição por espaço, a seu ver, 

determina que os excessos de lucro em um local serão ganhos às custas da perda de 

outros locais. 

Posteriormente, considera-se a potencial mobilidade do capital a partir da 

configuração espacial do ambiente construído. Se o capital incorporado na terra for de 

propriedade de alguém (e para tal, fossem pagas taxas), os capitalistas sofrerão 

menores ônus da desvalorização ao mudar sua localidade. No entanto, o capital 

imobilizado daquele agente sofrerá “reavaliações incertas”. Essa lógica leva os vários 

agentes econômicos desempenharem papeis separadamente e de forma limitada, 

formando um sistema extremamente especializado de produção e manutenção dos 

ambientes construídos.  

Neste sistema, a circulação de capital que rende juros é de extrema importância. 

O sistema de crédito viabiliza os mercados fundiário e imobiliário, além da circulação 

da dívida do Estado. Desta forma, há uma pressão sobre os proprietários de terra,  

construtores, empresários,  Estado e outros usuários.(HARVEY, p.532, 2013) 

Também, neste sistema, existem dispositivos institucionais que sustentam a 

coordenação na “produção, uso, transformação e abandono ” de elementos no 
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ambiente construído. Os exemplos dados são pela preferência das instituições 

financeiras, ou pelo Estado, e mesmo regulamentações para o abandono de certos 

locais ou a renovação e planejamento urbano voltados para certas áreas que 

promoveriam benefícios e custos de “diferentes tipos de usos diretos da terra.”. Tem-

se como resultado uma “hierarquia de meios”, sendo eles o mercado, instituições e 

Estado, para as mudanças nas configurações espaciais. Ele conclui que as especulações 

no mercado fundiário, imobiliário e das dívidas do Estado são essenciais para a 

sobrevivência do capitalismo como são as ondas de especulação. 

Quanto à territorialidade das infraestruturas sociais, estas são divergentes na 

geografia, no espaço. Estas infraestruturas desempenham várias funções, ao regular 

contratos, câmbio, dinheiro, crédito, e outros aspectos da relação capital-trabalho, 

sendo que definem também as estruturas particulares para a luta de classes. No entanto, 

para o autor, a circulação do capital tem o poder de transformar e criar as 

infraestruturas sociais “à custa de outras”, pois elas são sustentadas pelo mais-valor. 

Se diz que há, portanto, desenvolvimento geográfico desigual das estruturas 

sociais, que é reproduzido mediante a circulação do capital. (HARVEY, p.540,2013) 

Por fim, ao tentar compreender as mobilidades do capital e do trabalho como 

um todo, se vê que o capital em cada um dos estados desse processo é definido para o 

movimento geográfico. Os caminhos para a circulação do capital são vários, e todas 

as formas de circulação estão relacionadas umas às outras a longo prazo. A seu ver, a 

unidade de produção e “realização ” devem ser mantidas, no caso de crises. Sendo 

assim, é essa unidade de produção que está sujeita a mobilidades geográficas diversas 

dentro de um sistema desconexo de fluxos de capital. (HARVEY, p546, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Figura 03. Mobilidade do capital e do trabalho como um todo (Os caminhos do Fluxo do 

Capital). 

 

Fonte: HARVEY,2013 

 

Esta lógica de flexibilidade dos fluxos de capital e de globalização remete o 

espaço urbano a “novas questões” movidas pela competitividade urbana. Até então, 

propunha-se lidar com assuntos como o “crescimento desordenado das cidades, a 

reprodução da força de trabalho, racionalização do uso do solo, o uso de equipamentos 

coletivos”. A partir do momento em que há liberalização dos mercados, com a 

globalização e a complexidade da nova economia, as cidades participam de uma 

competição territorial na qual as configurações geográficas são controladas pelos 

movimentos do mercado financeiro. Portanto, são consideradas mercadorias e faz-se 

o uso do marketing urbano com este objetivo. 

Assim, as cidades criam estratégias (ideia proveniente do conceito empresarial) 

a fim de atrair capital, investimentos em tecnologia para melhorias em comunicação e 

transporte, melhorias gerenciais, tanto quanto indústrias e negócios, além de melhores 

serviços, força de trabalho qualificada e competitividade nos preços. Essas estratégias 

buscam aumentar o poder de atração das cidades para melhorias da “sua capacidade 

de inovação e difusão”.(VAINER, p.76-83, 2000) 

As cidades se tornam “atores sociais” (incluindo o governo local) que articulam 

as instituições públicas e a sociedade civil, de forma a obter resultados como 

“confrontar um agente externo”(empresa multinacional,etc); definição de um “produto 

urbano” para venda; desenvolvimento urbano atrelado a grandes eventos; ou na 
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criação de uma identidade ou vontade política (concretizados nos projetos 

urbanos).(BORJA; CASTELLS  p.153, 1996) 

Mesmo que a intensidade e o tamanho das redes dos conselhos municipais e 

“continentais” latino-americanas sejam menores do que das redes europeias, também 

há o movimento municipalista de cooperação entre cidades no sentido de definir e 

promover o desenvolvimento entre elas, além de criar condições para a 

descentralização política, a autonomia local, além da “participação da criação de 

instituições regionais ou supranacionais”. Assim, houve uma mudança das definições 

setoriais e administrativas para a ideia de pacto de desenvolvimento global. (BORJA; 

CASTELLS, p.155, 1996) 

Por exemplo, no continente asiático a característica das cidades é a 

complementaridade ao governo da cidade e ao conjunto de agentes econômicos 

voltados para o mercado externo (quanto à velocidade de inovação dos conjuntos de 

pequenas e médias empresas que se articulam com as grandes empresas externas e 

com o governo local), sendo que os “tecidos urbano e econômico se confundem”. 

 No exemplo latino-americano (o brasileiro) tem-se que a partir da 

redemocratização e da descentralização do Estado na década de 1980, as cidades 

reascendem seu poder de autonomia e também dos governos locais. Com a abertura 

de mercado e a consolidação da democracia, foram retomadas as demandas sociais e 

assim, o sentimento de “crise”, devido ao déficit de infraestrutura, entre outros 

problemas urbanos do capitalismo periférico (déficit de habitação, problemas de 

mobilidade urbana, saneamento, crescimento demográfico, aumento da cidade 

informal, etc.). 

Pode-se concluir que a “reação” da cidade seria um Plano Estratégico ou a 

priorização de reforma política que gerasse um governo local com capacidade de 

liderança; ou ainda a questão de dar “conteúdo mais executivo e participativo aos 

planos diretores e territoriais”. (BORJA; CASTELLS, p.157, 1996) 

A resposta a esses problemas, assim, seria dada pelas novas dinâmicas 

econômicas, sociais e políticas. As reformas da nova constituição brasileira, a criação 

de planos estratégicos para o desenvolvimento econômico, social e urbano, além de 

descentralização política e a apresentação de grandes projetos urbanos (de parceria 

público-privada) são tidas como essas respostas. (BORJA; CASTELLS, 

p.154,155,158,1996) 
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O modelo de planejamento estratégico substitui o antigo modelo tecnocrático-

autoritário. No modelo de empresa modernista que atraiu os olhos dos urbanistas, os 

princípios de organização e produção perpassam para o plano urbano. Já o novo 

planejamento estratégico tem como objetivo a tomada de decisões feitas por “meio de 

informações e expectativas geradas no mercado”. Desta forma, a intervenção pública 

nos projetos urbanos dependeria de agentes privados, visto que agências públicas 

(governamentais ou parcerias público-privadas) intermediariam o diálogo entre 

investidores privados (no caso, capitalistas). (VAINER, p.86, 2000) 

Estas parcerias público-privadas assegurariam os interesses privados (as 

melhores condições de produtividade e competição) nos projetos urbanos, e por isso 

os instrumentos urbanos seriam “tomados” por grupos empresariais privados, agentes 

especulativos. 

Dos pontos a serem modificados em uma cidade, dá-se ênfase àqueles em que 

os benefícios do projeto sejam absorvidos apenas por algumas classes sociais, 

enquanto os custos são compartilhados pela população em geral. Como exemplo, estes 

projetos visam a modificação e renovação de centros históricos, de áreas de lazer, 

grandes parques industriais, centros de convenções, além da criação de espaços para 

grandes eventos internacionais. Desde os anos 90, houve o estimulo aos projetos 

urbanos e ao setor da construção civil, por um lado; por outro, o agravamento dos 

déficits de infraestrutura física e de comunicações, a falta de recursos públicos e de 

interação entre os fracos agentes políticos e os agentes econômicos. (ARAUJO, 2011; 

BORJA, CASTELLS, p.154,155,158,1996) 

Em relação às cidades médias, estas também compartilham do processo de 

acumulação capitalista em escala global ao reproduzir seu modo de produção.  No 

entanto, seu espaço urbano é menos complexo que das metrópoles. As pequenas e 

médias cidades fazem parte de uma rede de múltiplas escalas urbanas. 

Consideram-se cidades médias aquelas que intermediam espaços de menor 

complexidade com aqueles de maior complexidade, na qual sua rede urbana compõe 

outros sistemas e redes urbanas. São considerados espaços de “intermediação 

econômica”.(SPOSITO,2010) 

Elas se inserem no contexto de modernização do território, no qual as lógicas 

espaciais são coordenadas por agentes externos àquele local, em geral empresas 

globais. No entanto, ao invés de concentrarem a sede (de controle) dessas empresas, 

tal como em regiões metropolitanas, as cidades médias participam dessa rede global a 
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partir da dinâmica do comércio e consumo mais do que de produção de bens e serviços 

das empresas globais.(SPOSITO,p.44,2009) 

Para compreender o papel das cidades médias brasileiras, Sposito (2009) 

classifica as cidades médias brasileiras em duas categorias : as cidades que se 

localizam próximas a uma maior quantia de cidades médias, participando de uma rede 

dinâmica e densa do capitalismo; enquanto outras são localizadas em uma rede menos 

densa e dinâmica quanto à acumulação capitalista, com poucas cidades médias, e sua 

região abrange um vasto território de influência pois não há concorrência de outras 

cidades de mesmo porte e complexidade. 

Sendo assim, pode-se sugerir que a cidade objeto de estudo, Ribeirão Preto, se 

classifica como uma cidade média que se assemelha ao grupo daquelas que estão 

conectadas a uma rede mais próxima (portanto, densa) de cidades médias; inserida no 

contexto global a partir de investimentos provenientes do capital estrangeiro no 

agronegócio como também em novas formas comerciais e de serviços a partir de 1980. 

3.CAPÍTULO 2 

3.1. CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM RIBEIRÃO PRETO 

Tal como outras cidades brasileiras, Ribeirão Preto passa por “ciclos bem 

definidos” e uniformes de desenvolvimento, embora seu crescimento também seja 

lento e desordenado como as outras.  

 

 Os primeiros núcleos urbanos nasceram como “arraial” (proveniente do termo 

“Alvará Real”, reconhecido pela autoridade civil), e “freguesia” (do termo “Freguês/ 

Filho da Igreja”, reconhecido pela autoridade religiosa, o Bispo Diocesano da região), 

sendo que desta última “provisão” religiosa se criava a paróquia com sua igreja. Mais 

tarde, seria considerada “vila”, que para tanto, deveria possuir um Juiz, Câmara e 

Pelourinho. O último estágio, assim, seria a cidade. (DA COSTA apud GUAZZELLI, 

MARCONDES, REGISTRO, p.13, 2018) 

O território de Ribeirão Preto seria explorado, em verdade, no findar do ciclo 

aurífero (final do século XVIII, aproximadamente 1799), pois em suas terras não havia 

a riqueza mineral que atraía o interesse deste tipo de economia. A partir da 

predominância do regime pastoril e agrícola, surgiu o interesse dos grupos humanos 

em se apropriar de terras locais já no século XIX. Tem-se no ano de 1834 as “primeiras 
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transações imobiliárias”, e em 1845 a primeira doação de terra da Fazenda da Pontinha 

ou “do Ribeirão Preto” e da “barra do Bom Retiro”, onde em tempo posterior, vários 

lavradores fariam a divisão de terras. (DA COSTA apud GUAZZELLI, 

MARCONDES, REGISTRO, p.14, 2018) 

De acordo com Capretz e Manhaz (p.02, 2011), a partir da fundação de 

Ribeirão em 1856 que ocorreu a consolidação econômica devido à demanda de 

atividades que o próprio complexo cafeeiro exigia. O movimento do café ao “Oeste 

Paulista” aprimorou o declínio da economia escravocrata quando o governo do 

Império influenciou na contratação de mão-de-obra assalariada europeia para lavouras 

de café e garantiu que fossem formados núcleos coloniais para eles. A influência se 

deu por meio da Lei de Terras em 1850, de forma que transformava a terra em capital 

enquanto organizava a distribuição de terras para cultura e terra ociosas (“terras 

nacionais”) com o intuito da formação dos núcleos das colônias. Estes núcleos 

coloniais eram baseados em pequenas propriedades, visto como a primeira fase de 

desenvolvimento da estrutura social das cidades. 

No entanto, a posse das terras só seria viável para aqueles que detinham certa 

renda para sua obtenção, e assim, tem-se que apenas uma elite latifundiária teria acesso 

a elas. Por isso, os núcleos coloniais se estabeleceram em poucos terrenos inférteis e 

longe dos núcleos urbanos já estabelecidos anteriormente. 

Devido à dificuldade de fixação dos imigrantes às condições de trabalho e da 

escassez dos gêneros básicos para subsistência, os cafeicultores cederiam pequenas 

propriedades aos imigrantes, formando 20 pequenos núcleos urbanos no Estado de São 

Paulo entre 1885 e 1891. Um deles é o Núcleo Antônio Prado em Ribeirão Preto, do 

confisco de terras da fazenda de “Ribeirão Abaixo” em 1878. A região sofria de 

inundações e por isso suas terras eram desvalorizadas. 

O desenvolvimento deste núcleo deu-se junto a outros 4 núcleos que surgiram 

com a autorização do governo imperial em regiões agrícolas ao redor das estradas de 

ferro pela Lei de 1884. No caso, tem-se a Estrada de Ferro Mogiana, que facilitava na 

distribuição da produção local para mercados próximos, além de transportar a 

produção de café até o Porto de Santos e os imigrantes. 
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Figura 04. Mapa dos terrenos nacionais demarcados em Ribeirão Preto. 

 

Fonte: CAPRETZ E MANHAZ apud APHRP, 2002 

 

Em 1867, um regulamento aprovado pelo governo imperial admitia projeto 

para os núcleos coloniais, de maneira que a área do Núcleo Colonial Antonio Prado 

fora dividida em 5 partes, cada uma com uma configuração formal. Das 5 Seções, 

apenas a Sede possuía 2 Equipamentos Urbanos, que seriam o ‘Barracão’ e uma 

estação de trem. O intuito da Sede era ser um prolongamento da cidade, “destinada a 

uma futura povoação” pela Lei de 1892. Assim, esta área já teria arruamentos 

demarcados, desapropriações previstas, e assim, seus lotes seriam considerados 

“urbanos”. (CAPRETZ, MANHAZ, p.06, 2002) 
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Figura 05. Mapa dos terrenos e acessos do Núcleo Colonial Antônio Prado à “cidade/ 

Núcleo Urbano” de Ribeirão Preto em 1887. 

 

Fonte: CAPRETZ E MANHAZ apud APHRP, 2002 

 

 

À parte das atividades agrícolas, industriais, comerciais e de serviços, a venda 

de terras começou a ser também uma fonte de renda desde quando ocorreu a 

emancipação em 1893, pois assim os lotes poderiam ser comercializados sem a 

intervenção do Estado. Desta forma, o patrimônio público foi transferido para o poder 

privado, e por isso “a distinção entre lotes urbanos e rurais desapareceu “pois o valor 

do terreno seria moldado ao sabor do mercado imobiliário. Portanto, formaram-se 

chácaras, construíram-se casas para locação e moradia que não tinham preços tão 

elevados devido à falta de infraestrutura (investimentos públicos) desses 

locais.(CAPRETZ & MANHAZ,p.10, 2006) 

Também, à época da Primeira República, no final do século XIX, os grandes 

produtores de café da região de Ribeirão Preto, já consolidados, focariam sua atenção 

para os serviços urbanos, como a iniciativa da Empresa de Águas e Esgoto de Ribeirão 

Preto. Essa elite visava introduzir a cidade aos moldes da “Belle Époque” por meio de 

transformações urbanas, visto que esta seria a ideia capitalista de transformação não 

apenas da vida econômica, mas também da vida social da população. Assim, fez-se a 

construção e o paisagismo da Praça XV de Novembro (1890/1902), a estrutura da rede 

de água, iluminação elétrica e rede de esgoto(1898,1898,1900), além de edificações 

com intuito de lazer da oligarquia, como o Teatro Carlos Gomes, a Sociedade 
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Recreativa de Esportes, o Cassino Antártica e o Palácio Rio Branco (antiga Câmara – 

atual Prefeitura ).(PAZIANI,p.09,2008) 

Assim, as seções da Sede e a 3ª Seção, que possuíam fácil acesso ao Núcleo 

Urbano, foram “reloteadas” antes. A 3ª Seção e o já existente Bairro do Retiro 

constituíam o bairro do “Barracão de Baixo” e a Sede seria o bairro “Barracão de 

Cima”(Campos Elíseos e Ipiranga, a partir de 1960) , próxima à Ferrovia Mojiana. A 

segregação urbana seria dada não apenas pela Estrada de Ferro, como também pelos 

usos industriais que ocorriam na região, pois as classes mais abastadas se preveniam 

de obter moradias próximas a locais “não- higienistas”, e por isso restava aos 

trabalhadores procurarem moradia em lugares afastados de infraestrutura urbana, 

como no Núcleo Colonial Antônio Prado. (CAPRETZ & MANHAZ,p.10, 2006) 

Em 1920 já se observava alguma diversificação das atividades urbanas no 

núcleo colonial, como estabelecimentos de secos e molhados, vistos como “a 

comercialização dos pequenos excedentes de produção”, como também pequenas 

indústrias alimentícias e de gêneros de primeira necessidade. Além disso, vários 

segmentos de serviços e manufaturas engendraram, sendo estes “suporte de produção 

e circulação de mercadorias”, e o ramo da construção civil com o aparecimento de 

olarias e depósitos de materiais, devido à mão-de-obra especializada proveniente da 

Itália.(CAPRETZ & MANHAZ,p.10, 2006) 
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Figura 06. Mapa com os loteamentos da “nova divisão” do núcleo colonial Antônio Prado 

durante o período de 1910 a 1980. 

 

Fonte: CAPRETZ E MANHAZ apud SILVA, 2006. 

 

O desenvolvimento econômico e social da cidade é acelerado a partir da década 

de 1930 quando se examina do panorama da indústria, do comércio e dos serviços 

(principalmente dos setores de educação e saúde), além dos “aspectos sociais”. 

Dos anos da Primeira República até 1930, o Código de Posturas da cidade dita 

não apenas espaços públicos como também o aspecto arquitetônico das construções 

do centro como de outras áreas de crescimento fragmentado da urbe. A fiscalização é 

feita a partir da repartição de obras da cidade, mesmo que ainda não houvesse 

zoneamento aprovado pela Câmara Municipal. Desta forma, uma das formas de 

distinção de costumes por bairros era feita pela padronização das construções públicas 

e particulares.(DEMINICE,p.74, 2015) 
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Durante o início do século XX, o desenvolvimento urbano leva a Intendência 

Municipal a ter mais controle sobre as regras das edificações. Já à época, os 

investimentos urbanos, em sua maioria, são feitos na região central da cidade. Por 

outro lado, o valor do Imposto Predial e Viação da área era mais alto, o que afastava a 

construção de casas operárias, além da possibilidade de indústrias ali.  

As transformações urbanas se deram tanto na região central como em bulevares 

no entorno dos ribeirões Preto e Retiro Saudoso, que separava então a região central 

do bairro Campos Elíseos (originário do Núcleo Colonial Antônio Prado). Da última 

década do século XIX, construiu-se pontes e calçamento para estes canais. As obras 

de retificação e aterro das várzeas dos ribeirões definiam o desenho urbano nos limites 

da cidade antiga. Desta época, tem-se o encontro da cidade “burguesa” cujo vetor de 

expansão se dava por canais e suas vias marginais e da cidade “pobre”, “viciada”. 

(DEMINICE, p.73-78, 2015) 

A partir de 1930, a economia brasileira passa por uma recessão iniciada pela 

crise da Bolsa de Valores de Nova Iorque (Quebra da Bolsa em outubro de 1929), que 

afetou principalmente o setor exportador, em que pese o setor cafeeiro. (PIRES, p.02, 

2004) 

A crise desencadeou problemas sociais, políticos e econômicos e também 

resultou no aspecto econômico do “deslocamento do setor dinâmico da economia e o 

processo de diversificação agrícola”, ao se ter a perda de importância relativa do café 

frente ao desenvolvimento de outras culturas. (PIRES, p.02, 2004) 

Em nível regional, a integração entre os polos econômicos regionais era 

relativamente baixa, fator que acarreta em “proteção natural” da indústria local, e 

portanto, em “descentralização industrial”. As barreiras à integração do mercado 

nacional para o capital seriam amenizadas a partir da década de 1930, sendo elas as 

barreiras tarifárias interestaduais e principalmente as conexões rodoviárias. (CANO 

apud OTERO, p.42, 2016) 

 As grandes fazendas de café foram loteadas para serem utilizadas para as 

culturas de cana-de-açúcar, laranja, soja, algodão, arroz e a expansão da pecuária, que 

viriam em forma de matéria-prima ou em produto para consumo do mercado interno. 

Além da diversidade de culturas agrícolas, há também o direcionamento da produção 

industrial para o mercado interno, fator este que consolidou a recuperação dos 

mercados e a manutenção do crescimento econômico nas décadas seguintes aos anos 

1930. (PIRES, p.03, 2004) 
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Estas últimas ajudaram no desenvolvimento também de outros municípios no 

entorno da cidade, como São Carlos, Franca, Barretos e São João da Boa Vista. Como 

já dito, anteriormente o desenvolvimento ocorreu devido à cultura do café, que trouxe 

o alcance de infraestrutura, como a ferrovia; a chegada dos bancos, dos capitais, da 

energia elétrica, de outros mercados no final do século XIX e início do século XX. 

Assim, essas atividades influenciaram no desenvolvimento da indústria, 

comércio e serviços do município de Ribeirão Preto, já visto como centro consolidado, 

como também “colaborava na manutenção da prosperidade” das áreas rurais. A região 

tinha vantagens físico-geográficas (como solo fértil, clima favorável à agricultura), 

além de capacidade técnica, empresarial e com elevado nível de produtividade. 

(PIRES, p.03, 2004) 

A partir dos anos de 1940, a população mais abastada tende a se guiar para a 

expansão da zona sul da cidade, e portanto abre novos loteamentos.  A região Sul, 

considerada a parte mais “alta” da cidade, teria uma geografia “alta” contínua em 

relação ao centro, e que receberia obras de melhorias sanitárias e estéticas. No centro, 

ao Largo da Matriz, percebe-se a instalação de edifícios comerciais (verticalização) e 

de lazer. (DEMINICE, p.138, 2015) 

Na região central, edifícios multiuso (torre residencial para classe média, com 

pavimento térreo comercial, cinema, hotel) são construídos, dando início à 

verticalização da região. Esses edifícios transformam a paisagem daquela região antes 

habitada pela alta classe e seus palacetes. Assim, os anos 40 são marcados pela 

expansão vertical dos edifícios na centralidade e pela expansão horizontal de zonas 

periféricas.(DEMINICE, p.141,2015). 

Ainda a essa época, acontece então a materialização de bairros na zona Sul que 

antecederam os bairros estritamente residenciais desta mesma zona, como os bairros 

Alto da Boa Vista e Jardim Sumaré.( DEMINICE , p.142,2015) 

Por fim, de 1945 a 1961, tem-se uma época do urbanismo moderno de Ribeirão 

Preto, de acordo com as políticas municipais adotadas. No ano de 1954, criou-se uma 

Comissão Especial do Plano Diretor da cidade, que daria continuidade aos trâmites do 

Plano Diretor. Em 1945, finalizou-se o primeiro esquema de Plano Diretor da cidade 

por José de Oliveira Reis. No entanto, não ocorre a aprovação de seu projeto de Plano 

Diretor. Desta forma, não há qualquer Plano Diretor ou legislação urbanística de uso 

e ocupação do solo durante a 2ª parte do século XX na cidade.(DEMINICE , 

p.178,2015) 
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Mesmo que o Plano Diretor elaborado por José Oliveira Reis não tenha sido 

aprovado, alguns aspectos dele, como os desenhos das plantas dos bairros na zona Sul 

da cidade, seguem alguma concepção urbanística por ele formulada: a ideia das 

Cidades Jardim. (DEMINICI, p.183, 2015)  

Este ideal era comum aos planejadores urbanos à época. O ideal da Cidade 

Jardim foi referência para bairros de classe alta e também estava associado a 

“inversões maiores do capital imobiliário”. 

Tem-se nesses bairros o traçado orgânico com restrições relativas ao uso e 

ocupação do solo, preferencialmente para instalação de edifícios baixos de uso 

residencial (entre os anos 40 e 50), unifamiliares, para instalação no centro dos lotes, 

características que evitariam o adensamento urbano. Alguns trechos destes bairros 

ainda abrigariam lotes comerciais utilizados por lojas de grifes e restaurantes a partir 

dos anos 2000. (DEMINICE, p.184,2015) 

Esta seria uma forma da potencialidade de valorização dos empreendimentos 

de acordo com valores culturais e simbólicos na região que implicam no fenômeno 

urbano da especulação imobiliária.(DEMINICI, p.188,2015) 

Durante os anos de 1950, o atraso relativo quanto aos setores de bens duráveis, 

bens de capital e bens intermediários teve avanço a partir da política de substituição 

de importações. No entanto, os setores mais dinâmicos se encontravam na região de 

São Paulo. Assim, durante o Plano de Metas, os demais polos de crescimento do setor 

industrial no Estado tiveram apenas a opção de promover o crescimento industrial com 

base em setores mais tradicionais, “o que resulta em menor dinamismo no setor 

secundário no período pós-guerra”. Assim, de décima cidade industrial do Estado em 

1940 passou a 19ª do Estado nos anos de 1960. (PIRES, p.06, 2004) 

Deve-se ressaltar, portanto, o período da “industrialização restringida” 

ocorrida no País até 1955, na qual a expansão econômica tinha como base a 

necessidade de exportar, para a acumulação de divisas que financiasse a importação 

de bens de capital e intermediários, de pouca representatividade à época na indústria 

nacional.( NEGRI apud OTERO, p.42, 2016) 

 Tem-se também que pelas políticas de desconcentração regional do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND II) há o espraiamento da indústria para o interior 

paulista com o incentivo de investimentos como o do Programa Cidades Médias, que 

por meio do governo estadual, alavancaria o desenvolvimento regional e urbano do 

interior do Estado, visto que já contava com centros urbanos, infraestrutura logística. 
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Assim, foi outorgada a Lei Municipal n. 2.564, de 8 de dezembro de 1971, da qual 

Ribeirão Preto se beneficiou para criar seu Distrito Industrial às margens da Rodovia 

Anhanguera e do Anel Viário Norte.(TERCI, 2018) 

A partir desta época (2ª metade do século XX), grande parte do 

desenvolvimento industrial no interior do Estado de São Paulo se deu na Região 

Administrativa de Campinas, seguida pela Região de Ribeirão Preto. Mais tarde, o 

caráter de “interiorização” dessa indústria é dado pela indústria produtora de bens não-

duráveis, em conjunto a “mais dinâmica e diversificada agropecuária do País” (NEGRI 

apud OTERO, p. 44,2016). 

O interior paulista, inclusive a região de Ribeirão Preto, se beneficiou do 

Proálcool, enquanto este programa incentivava a construção de destilarias de álcool 

por meio da concessão de crédito e subsídios. Este, por consequência, afetou também 

a indústria metalomecânica, que produzia maquinário e equipamentos para o setor 

sucroalcoleiro.(TERCI, 2018) 

Quanto ao setor comercial, este se manteve com grande relevância no final da 

década de 1950 e início dos anos de 1960, sendo Ribeirão Preto considerada o “ 6º 

centro atacadista em termos de faturamento real e capital aplicado, e o 5º quanto ao 

pessoal ocupado” no Estado de São Paulo. (PIRES, p.11, 2004) 

Mesmo com a abertura de 2 empresas de destaque do ramo da indústria de 

equipamentos e da indústria farmacêutica, Ribeirão Preto perde nos anos de 1970 a 

posição da maior parte dos empregos na área industrial para Franca, e nos anos de 

1980, para São Carlos. (PIRES, p.08, 2004) 

Ainda na década de 70, houve rápido crescimento do setor terciário a partir do 

“setor terciário moderno”, relacionado a serviços distributivos, produtivos, pessoais e 

sociais. Os maiores representantes se encontram pela demanda de serviços como 

engenharia, consultoria, processamento de dados, manutenção, limpeza, segurança, 

serviços financeiros, hotelaria, alimentação, comunicação, educação e saúde, além do 

comércio ambulante. O PIB anual médio do setor cresceu na década de 70 a uma taxa 

média de 11%, e por isso, foi quase triplicado no período (PIRES, p.12, 2004) 

 Nos anos de 1980, a intensa atividade comercial ainda poderia ser vista pela 

posição de 5ª maior arrecadação de ICM (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias) 

do Estado no comércio. (PIRES, p.11, 2004) 

Na segunda parte dos anos 90, ainda, houve incremento da atividade comercial 

e de serviços pela instalação de hipermercados, shopping centers e atividades de lazer 
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como cinemas, com foco no setor de varejo mais sofisticado, de maior porte, e 

portanto, de maior concorrência. No setor de serviços, Ribeirão Preto se destaca no 

setor financeiro, e também nas áreas de educação e saúde. O setor de saúde atrai 

pessoas de todo o Estado à procura de atendimento médico devido à sua 

especialização, e essa demanda por serviços de saúde constitui em boa parte da renda 

do município. (PIRES, p.12, 2004) 

Em relação à situação social da população de Ribeirão Preto, o Censo de 2000 

mostra que à época, de 504.903 habitantes, apenas 0,5% era representante da 

população rural no município (aproximadamente 2.163 habitantes), sendo que a 

predominância da população urbana se evidencia desde os anos de 1940. (IBGE 

CIDADES, 2003; PIRES, p.19, 2004) 

Esta população se vê bem atendida pelos serviços de saneamento básico (água, 

tratamento de esgoto, coleta de lixo), além de ter acesso à energia elétrica e aos bens 

de consumo como eletrodomésticos, sendo a taxa de atendimento e acesso a eles 

próximas a 100% já nos anos 2000. Seu IDH nos anos 2000 era de 0,733 e em 2010, 

alcançou 0,8. (PIRES, p.20, 2004) 

Mesmo com esses requisitos de qualidade de vida, os indicadores econômicos 

de maior preocupação são aqueles que dizem respeito à pobreza. Desde os anos de 

1990, o aumento da população vivendo abaixo da linha da pobreza alcançou 

aproximadamente 18.000 pessoas (um aumento de 5,9% para 8,6% da população), 

sendo este um fenômeno recorrente em todo o Estado de São Paulo à época. 

Tem-se outro indicador deste processo, no caso, a quantia de favelas formadas. 

No final da década de 1980, haviam 17 núcleos de favelas (1332 barracos) contra 6 

núcleos de favela em 1968 (741 barracos). Isso ocorreu devido ao fato de que Ribeirão 

Preto seria um polo de atração de migrantes quanto à busca de emprego e melhores 

condições de vida. (PIRES, p.21, 2004) 

A piora da situação econômica se deu por volta dos anos de 1990, com o menor 

dinamismo econômico a ao aumento da concentração de renda, fator visto no alcance 

da 501ª posição no Estado no índice de concentração de renda dos 625 municípios. 

(PIRES, p.21, 2004) 

No entanto, ao se considerar o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, a 

cidade evolui no contexto estadual e nacional em 1990, visto que apresentava 

indicadores de qualidade de vida maiores que 99,2% dos municípios paulistas e 99,7% 

dos municípios brasileiros. (PIRES, p.21, 2004) 
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Por fim, tem-se desde os primórdios do Núcleo Urbano e da “redivisão” do 

Núcleo Colonial Antônio Prado o vetor de expansão da cidade para o Sul, que parte 

do “Quadrilátero Central” (na região das Avenidas Nove de Julho, Av. Independência 

e Av. Professor João Fiúsa). Este quadrilátero seria a “centralidade das classes mais 

abastadas”, na qual há a valorização imobiliária, com construções de alto padrão, 

edifícios, e portanto, a cultura do alto consumo e também onde há concentração dos 

investimentos públicos.  

Ao contrário desta área, a “baixada” entre os Ribeirões Preto e Retiro, extensão 

dos bairros formados a partir do Núcleo Antônio Prado e assim, da Via Norte da cidade 

(entre Avenida Jerônimo Gonçalves e Francisco Junqueira), concentra edifícios 

decadentes da região central e é considerada região “de pobreza” no município. Há a 

exceção dos bairros originados a partir da 4ª Seção, que agregam a atual classe média 

e se localiza na Zona Oeste da cidade. (CAPRETZ & MANHAZ, p.14, 2006 apud 

SILVA, 2006, p.109). 

Ribeirão Preto foi o último município de grande porte no Estado que se 

conectou à linha férrea (representante da área de transportes para o estudo), fator este 

que prosperou o desenvolvimento desde o início da formação destas cidades (a partir 

de suas estações, vistas como importantes à época da construção).  

No histórico do desenvolvimento da região de Ribeirão Preto, a cidade teve seu 

“apogeu” da economia agroexportadora cafeeira, “condicionada” ao mercado externo. 

Sendo assim, a expansão das lavouras de café foi um fator de integração regional. 

(TERCI, 2018) 

No Estado de São Paulo, Ribeirão se conecta à Uberlândia via Estrada de Ferro 

da Companhia Mogiana, sendo o ramal de Campinas à Ribeirão concedido à 

Companhia em 1880, e o ramal “do Catalão”, o primeiro a atravessar o Rio Grande, 

na divisa de São Paulo e Minas Gerais em 1889, com vista à época de influenciar nas 

trocas econômicas entre a população paulista e mineira. Mais tarde, em 1971, a 

Companhia Mogiana foi incorporada à FEPASA – Ferrovia Paulista S.A., que cabia a 

propriedade ao Governo do Estado de São Paulo.  

Deve-se ressaltar a importância de Ribeirão Preto como cidade conectora das 

economias de cidades de médio e grande porte de outros Estados (como as cidades de 

Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais), devido ao seu porte e localização espacial, 

com as quais ocorrem intensas trocas comerciais e de serviços. Desde 1950, década na 

qual o modo rodoviário superou a estrutura ferroviária, as redes rodoviárias conectam 
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as regiões administrativas a outras cidades e a Estados vizinhos. Assim, ajudaram na 

consolidação da indústria interiorizada que correspondia em 1970 (em conjunto aos 

fatores do processo de urbanização de 1950 a 1970 e à oferta energética), a 30% do 

valor industrial de São Paulo e 16% do valor de produção nacional.(OTERO apud 

NEGRI,p.45, 2016) 

Em continuidade à análise de expansão urbana de Ribeirão Preto, o processo 

de reestruturação urbana (escala interurbana) e reestruturação das cidades (escala 

intraurbana) é acompanhado da redefinição da divisão regional do trabalho em cidades 

de médio porte (de 200.000 a 500.000 habitantes). Esse processo é visível quando se 

foca nas novas formas de segregação espacial, especialmente no incremento da 

iniciativa privada “de incorporações imobiliárias muradas”. Tem-se assim, uma 

particularidade da relação do centro/ periferia em uma cidade de porte médio como 

Ribeirão Preto.(SPOSITO,2006) 

A cidade, a partir dos anos de 1990, é formada por múltiplos centros (conceito 

da multicentralidade) que possuem acesso facilitado ao conjunto da cidade (eixos 

comerciais, centros comerciais para população de alto poder aquisitivo e shopping 

centers), que acompanhados da segmentação dos mercados consumidores, justificam 

“a adoção do conceito de reestruturação da cidade”. Assim, essa multicentralidade e a 

segmentação de mercados complementam a formação de espaços de uso exclusivo. 

(SPOSITO, 2006) 

O mapa do Macrozoneamento de 2007 de Ribeirão Preto, pela Lei 

Complementar no. 367/03 e pela Lei no. 2157/07 de Parcelamento, Uso e Ocupação 

do Solo, SANTORO (p.253, 2012; p.183, 2012) resume que o Município prioriza o 

crescimento urbano direcionado para a zona Sul da cidade. No entanto, tem-se alguns 

problemas no plano do Macrozoneamento estabelecido. Por exemplo, quanto à Zona 

de Urbanização Controlada – ZUC (no Mapa de Zoneamento a área em cor rosa), pois 

justamente ali há uma extensão de loteamentos fechados que extrapola o perímetro 

urbano (delimitado no mapa com uma linha preta de mais espessura). Deve-se lembrar 

que loteamentos fechados “desafiam as regras federais de parcelamento do solo, ao 

criar uma nova tipologia diferente do desmembramento e do loteamento, em que se 

cercam de muros e suas derivações, tem guaritas (...) impedindo a livre entrada e 

circulação de pessoas(...) e ao usufruto de suas áreas públicas, desta forma, controladas 

ou privatizadas”. Assim, tem-se que a Macrozona Urbana e a Macrozona de Expansão 
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Urbana “são tratadas da mesma forma. A autora aborda o caso dos novos loteamentos 

que já estavam implantados e a partir de então podem fechar-se. 

Também, a autora afirma (Anexo 02, p.303, 2012) que dos novos loteamentos 

estabelecidos no Macrozoneamento de 2007, o Plano Diretor não prevê para eles áreas 

restritas para Habitação de Interesse Social; e que a própria Lei de Parcelamento do 

Solo em vigor à época não havia nenhuma regra a respeito de Habitações de Interesse 

Social. Portanto, a legislação seria discrepante em relação às diversas classes sociais, 

visto que prioriza os loteamentos fechados na área do vetor de expansão da cidade, 

enquanto que não há um cuidado maior referente à moradia da população mais carente.  
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Figura 07. Mapa com os loteamentos da “nova divisão” do núcleo colonial Antônio Prado 

durante o período de 1910 a 1980. 

 

Fonte: SANTORO, 2012. Disponível em : 

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/splan/planod/macrozoneamento.pdf. Acesso em mai.19 

   

A evolução do espaço urbano de Ribeirão Preto corrobora a disparidade 

econômica construída no espaço urbano quando se faz a comparação do tipo de 

extensão urbana por meio dos mapas de Evolução Urbana de Ribeirão Preto. Pode-se 

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/splan/planod/macrozoneamento.pdf.%20Acesso%20em%20mai.19
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perceber que a cidade tende a se expandir para a região Norte, Sul e Sudeste do 

município, e também que há um aumento na extensão e no número de manchas 

suburbanas, o que significa aumento das disparidades econômicas e de qualidade de 

vida da população no mesmo território. 

Vê-se que há uma redução do nível de 70% do território constituído de 

“Construções Urbanas” e 6% de “Áreas Suburbanas”, com um vetor de expansão de 

“Áreas Abertas Urbanizadas” de 23% da área total.(Atlas of Urban Expantion 2016) 

 

Figura 08. Mapa de Extensão Urbana de Ribeirão Preto 1991 

 

Fonte: Atlas of Urban Expansion, 2016. Disponível em: 

<http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto>. 

 

Figura 09. Mapa de Extensão Urbana de Ribeirão Preto 2001. 

 

http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto
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Fonte: Atlas of Urban Expansion, 2016. Disponível em: 

<http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto>. 2016. 

 

Figura 10. Mapa de Extensão Urbana de Ribeirão Preto 2014 

 

Fonte: Atlas of Urban Expansion, 2016. Disponível em: 

<http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto>. 2016. 

 

Figura 11. Mapa da Composição da Extensão Urbana de Ribeirão Preto em 1990, 2001 e 2014. 

 

Fonte: Atlas of Urban Expansion, 2016. Disponível em: 

<http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto>. 2016. 

 

 

http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto
http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto
http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto
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Figura 12. Metragem da Expansão Urbana, Densidade, Fragmentação, Compactação e Área 

Adicionada no muunicípio de Ribeirão Preto nos anos de 1990, 2001 e 2014.

 

 

Fonte: Atlas of Urban Expansion, 2016. Disponível em: 

<http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto>. 2016. 

 

http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto
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Pode-se perceber também na Tabela 02 (p.20) que a taxa média anual de 

crescimento da Área Suburbana de Ribeirão Preto (3,1%) é maior que a taxa média de 

crescimento da área urbana (1,3%) no período de 1990 a 2014. Também, se vê que dos 

10916 hectares da área total da cidade, aproximadamente 1418 hectares (12,99%) é 

considerada área suburbana em 2014, mais uma vez reforçando as disparidades 

enfrentadas pelas diversas classes econômicas.  

Deve-se ressaltar que por suburbano pode-se entender como uma forma de 

expansão territorial de conceitos urbanos diferentes entre si (da forma de sua produção 

e apropriação, como também de sua forma social e cultural), representativo do menor 

grau de coesão ou participação na estrutura da cidade (como as periferias) como 

também um espaço de ascensão social(como os condomínios de alto 

padrão).(SPOSITO, 2007) 

 

Figura 13. Mapa de Extensão Urbana Ribeirão Preto 1990 

 

Fonte: Atlas of Urban Expansion, 2016. Disponível em: 

<http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto>. 2016. 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto
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Figura 14. Mapa de Extensão Urbana Ribeirão Preto 2001. 

 

 

Fonte: Atlas of Urban Expansion, 2016. Disponível em: 

<http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto>. 2016. 

 

Figura 15. Mapa de Extensão Urbana Ribeirão Preto 2014.  

 

Fonte: Atlas of Urban Expansion, 2016. Disponível em: 

<http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto>. 2016. 

 

http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto
http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Ribeirao_Preto
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4. CAPÍTULO 3 

4.1. ANÁLISE DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRÃO PRETO 

2007-2018 

A pesquisa utilizará como referência para o trabalho empírico um índice 

adaptado de Costa (2008), o índice de Mobilidade Urbana Sustentável aplicado para 

análise da Mobilidade Urbana da cidade de São Carlos (SP). 

O índice tem como principais características (Costa, p.141,2008): 

 

A estrutura do IMUS (índice de Mobilidade Urbana Sustentável) é dividida em 

(Costa, p.168, 2008):  

 

Figura 16. Nível hierárquico dos Critérios do IMUS. 

 

 DOMÍNIO 

 TEMA 

 INDICADOR (ID) 
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Fonte: COSTA, 2008. 

 

A organização das informações de cada indicador dá-se da seguinte maneira: 

A – Definição do Indicador 

Definição do Indicador 

B – Unidade de Medida 

Unidade de apresentação do indicador 

C – Referências 

Sistemas nacionais e internacionais de referência para desenvolvimento do 

indicador, fontes de informações complementares e exemplos de aplicação 

D – Relevância 

Contextualização e importância do indicador para a avaliação do indicador de 

Mobilidade Urbana Sustentável 

E – Contribuição 

A contribuição do indicador para a avaliação da Mobilidade Urbana 

Sustentável é identificada conforme as seguintes possibilidades: 

 Maior/melhor :  (+) 

 Sim/Melhor : (+) 

 Menor/ Melhor : (-) 

 Não/Melhor : (-) 

F -  Pesos 

Pesos para os critérios obtidos segundo o painel de especialistas. Estes pesos 

são combinados de forma a evidenciar a contribuição (global e setorial) do indicador 

para o resultado do IMUS. Os pesos para cada Indicador, seu respectivo Tema e 

Domínio são apresentados conforme a tabela 01, p.47. 

O Cálculo dos Pesos Global e Setorial são dados por: 



50 

 

 Peso Global: Agregação do peso do Indicador, do peso do Tema 

e peso do Domínio 

 Peso Setorial da Dimensão Social : Agregação do Peso do 

Indicador, do peso do Tema, do peso para Dimensão Social e do peso do 

Domínio 

 Peso Dimensão Econômica: Agregação do peso do Indicador, 

do peso do Tema, do peso para a Dimensão Econômica e do peso do Domínio 

 Peso Setorial da Dimensão Ambiental: Agregação do peso do 

Indicador, do peso do Tema, do peso para a Dimensão Ambiental e do peso do 

Domínio 

 

Figura 17. Exemplo dos Pesos para um dos Critérios do Indice de Mobilidade Urbana 

Sustentável. 

 

Fonte: COSTA, p. 169, 2008. 

 

G – Dados de Base 

Dados e Informações necessárias para cálculo do indicador e suas respectivas 

definições e unidades de medida. 

H – Fontes de Dados 

Indicação das fontes que provavelmente serão utilizadas para obtenção dos 

dados (órgãos nacionais , estaduais, municipais,etc.) 

I – Métodos de Cálculo 

Instruções para o desenvolvimento do Indicador, como fórmulas matemáticas, 

ferramentas de apoio, e instrução para tratamento de dados, quando necessário. Inclui-

se aqui ferramentas para avaliação qualitativa, conforme a tipologia do indicador. 

J – Normalização e Avaliação 

A maior parte dos processos de normalização consiste em um valor máximo e 

um valor mínimo para definir uma escala, em que a forma mais simples é a variação 

linear.(COST,p.75,2008). 

Para facilitar o processo de normalização do score dos indicadores do IMUS e 

atender às suas diferentes características, já estão determinadas tabelas com a escala 

de avaliação para cada indicador. Nestas tabeleas estão associados os limites mínimo 
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e máximo fixados (0,00 e 1,00, respectivamente), valores de referência para o score 

do indicador. Estes valores correspondem a padrões internacionais difundidos na 

literatura, limites propostos pelo pesquisador e outras referências, que permitem uma 

avaliação da situação geral representada por cada indicador. 

A normalização é feita com base nos valores apresentados na escala de 

avaliação através de associação direta ou interpolada. Com base na escala é feita 

também a avaliação expedita dos indicadores (detalhado no Capítulo 09 do trabalho 

de COSTA,2008). A Escala de Avaliação é usada ainda para associação direta do score 

normalizado para os indicadores de caráter Qualitativo, para os quais não é necessário 

desenvolver procedimentos de cálculo, exigindo somente a associação ao valor que 

representa a condição do indicador.(COSTA,p.75, 2008) 

 Método de Agregação 

Uma vez normalizados, os scores dos indicadores podem ser agregados de 

acordo com uma regra de decisão. O Método de Agregação proposto para o IMUS 

consiste em uma agregação linear ponderada, onde os critérios são combinados a partir 

de uma média ponderada (método utilizado em índices de qualidade de vida, etc.), pois 

este procedimento permite a compensação entre critérios. 

A partir da estrutura adotada de Domínios, Temas e Indicadores, e a inserção 

das Dimensões de Sustentabilidade, o processo de Agregação dos Critérios resulta em 

um Índice Global e em três (3) Indicadores Setoriais, uma para cada Dimensão. Este 

processo é demonstrado nas Equações 1 e 2: 

Equação 01: 
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Equação 02: 

 

 

Em função dos processos de Normalização e Agregação dos Critérios 

propostos para o IMUS, os resultados do índice Global (IMUSg) situam-se no 

intervalo entre 0,00 e 1,00. Já os índices Setoriais (IMUSsj) para as Dimensões Social, 

Ambiental e Econômica podem variar dentro do intervalo entre 0,00 e 0,34. (COSTA, 

p.76,2008) 

Os pesos para os temas foram dados a partir da classificação por especialistas 

da importância de cada tema numa escala de 1 a 5, fez-se a média aritmética de cada 

valor e então estes valores foram normalizados para o intervalo de valores entre 0,00 

e 1,00. Assim, obteve-se o peso final para cada Tema. E por fim, resulta que os pesos 

dos Temas por Domínio, se somados, serão iguais ao valor 1,00. 

De forma similar, os pesos dos Temas por cada Dimensão são obtidos de 

maneira que se somar “Dimensão Social, Econômica e Ambiental”, estas também 

resultam no valor igual a 1,00. Tem-se que “os pesos dos Domínios foram obtidos 

através da razão entre a média aritmética do peso de seus respectivos Temas e a soma 

das médias obtidas para o conjunto de Domínios”. Assim, tem-se a agregação das 

Tendências de cada Tema quanto aos pesos associados às Dimensões de 

Sustentabilidade. 

Quanto aos indicadores, foram dados Pesos iguais para indicadores dentro de 

cada Tema, em um intervalo normalizado de 0,00 a 1,00. Esta forma visa facilitar a 

substituição de indicadores ou a inserção de novos indicadores no IMUS, ao 

redistribuir os pesos de forma que a soma total deles seja 1,00. (COSTA, p.155,2008) 

Assim, o índice pode ser utilizado tanto para “políticas integradas de 

mobilidade urbana como políticas direcionadas a Dimensões e Domínios específicos”. 

Sendo assim, ao identificar as áreas mais deficientes, ajuda na priorização e 
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direcionamento de estratégias e planejamento, “principalmente quando da escassez de 

recursos”. 

Posterior a essa fase da Hierarquização de critérios, deve-se fazer a 

Normalização dos scores dos Indicadores (Normalização dos Critérios), que consiste 

em defini-los e tornar os indicadores “comparáveis e possíveis de serem agregados por 

meio de um modelo matemático ou regra de decisão”. (COSTA, p.158,2008) 

No caso de o indicador ter sido calculado com base em dados numéricos e 

necessitar ser normalizado para valores entre 0.00 e 1,00, há uma Escala de Avaliação 

que possibilita delimitar valores máximos e mínimos para se obter os scores 

normalizados. ou até mesmo para associação direta do score obtido para o indicador. 

Este procedimento também estará indicado no Método de Cálculo. (COSTA, p.170, 

2008) 
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Tabela 01. Estrutura Hierárquica de Critérios do IMUS e respectivos pesos. 

 

Fonte: COSTA, p.157, 2008 
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O objetivo do índice é “identificar os conceitos que estruturam o referencial de 

mobilidade sustentável, desenvolver uma ferramenta para diagnóstico da mobilidade 

urbana e realizar sua avaliação a partir da aplicação.”.  

É possível descrever com mais detalhes o índice quando se faz referência aos 

critérios agregados em uma hierarquia dentre nove (9) domínios, trinta e sete (37) 

temas e oitenta e sete (7) indicadores. Estes critérios são medidos por um sistema de 

pesos a partir de sua importância relativa global e a partir de sua importância na 

dimensão de sustentabilidade (social, econômica e ambiental). Adicional a este, o 

indicador ainda apresenta escalas avaliativas de cada indicador, o que permite a 

verificação de metas pré-estabelecidas e análises comparativas entre diferentes regiões 

de médio e grande porte. (COSTA, p.09, 2008) 

Este índice contém sua estrutura de metodologia baseada nos métodos de apoio 

à decisão, relacionada à aplicação no planejamento de transportes e mobilidade. A 

análise de decisão é vista como o desenvolvimento e técnica para aplicação nas 

tomadas de decisão em ramos da indústria, serviços. Esta análise estaria envolta de 

“incertezas, riscos, múltiplos objetivos, avaliação de estratégias e alternativas, 

alocação de recursos, negociação, etc.” (BANA e COSTA ,2001, apud COSTA, 

p.31,2008) 

No sentido de apoio à escolha de decisão, a autora reitera que se faz o uso de 

um modelo multicritério, pois há a questão multidirecional dos problemas, em que há 

um “número de critérios individualizados, cada um representando um eixo de 

avaliação”. Essa avaliação multicritérios facilita a avaliação por vários pontos de vista, 

o que torna a tomada de decisão mais robusta. 

 Assim, os critérios devem ser aceitos por todos os atores, mesmo que 

discordem sobre a importância relativa de alguns. Recomenda-se o uso de no máximo 

12 critérios globais (por isso, no caso, serão utilizados 9). O grupo de critérios ainda 

devem oferecer legibilidade, operacionalidade, exaustividade, e não deve incluir 

critérios desnecessários. Por fim, define-se a importância dos critérios a partir de um 

sistema de pesos, e a comparação de cada critério deve ocorrer quando o critério é 

normalizado para uma mesma escala de valores (com scores), com o intuito de avaliar 

os diferentes critérios (que em geral, não são comparáveis entre si). O indicador, por 

fim, seria uma metodologia multicritério de apoio à tomada de decisão (de critérios 

qualitativos e quantitativos agregados). (COSTA, 2008) 
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A Escala de Avaliação é definida conforme a tipologia do Indicador. A 

Estrutura do IMUS integra 3(três) Tipos de Indicadores, sendo eles os Indicadores 

Quantitativos, Qualitativos e Mistos. (COSTA, p.158, 2008) 

Os Indicadores Quantitativos são referentes às medidas calculadas a partir de 

dados quantitativos oriundos de base de dados e levantamentos de campo, entre outras 

fontes. Para os Indicadores Quantitativos, são definidas Escalas de Avaliação 

baseadas, em sua maioria, em Funções Lineares. Assim, a normalização do score é 

feita através da verificação do valor correspondente diretamente na escala, ou no caso 

de valores intermediários daqueles disponíveis na escala, através de interpolação. 

Já os Indicadores Qualitativos são obtidos com base na avaliação de critérios 

qualitativos relacionados a um determinado fenômeno. Neste caso, em função da 

dificuldade de se mensurar determinados indicadores através de dados quantitativos, 

decorrentes da indisponibilidade, foram definidas Escalas de Avaliação com base em 

critérios Qualitativos para indicadores de natureza quantitativa. 

Dentre os 87 indicadores existentes desta metodologia de cálculo, se fez a 

escolha de 25 indicadores. O critério para a escolha dos 25 abaixo foi a facilidade de 

encontra-los em fontes secundárias (sites de instituições, jornais, revistas, etc), além 

da representação de ao menos 1 indicador em cada um dos 9 domínios, o que garante 

a diversificação de critérios e a melhor compensação dos pesos de cada indicador no 

resultado final. Também, utilizou-se o critério da escolha de alguns indicadores com 

maior peso para cada um dos domínios, o que garante a importância do indicador para 

mostrar os efeitos da mobilidade sobre a qualidade de vida urbana. 
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Tabela 02 : Indicadores selecionados a partir do IMUS. Fonte: IMUS, 2008. 

DOMÍNIO INDICADOR  FONTE

  

Acessibilidade 1.1.1.Despesa 
com transporte 

 

TRANSERP 2018 

Aspectos 

Ambientais 

2.2.1.Consumo 
de Combustível 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO-AMBIENTE. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO.ANUÁRIO DE ENERGÉTICOS 2018. 

Aspectos 

Sociais 

3.5.1.Qualidade 
de vida 

 

IBEU.OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES.2013. 

Infraestrutura 

de 

Transportes 

5.1.2 Vias 
Pavimentadas 

 

RITMO.DADOS OPERACIONAIS E ECONÔMICOS.2018. 

Modos Não-

Motorizados 

6.1.1.Extensão e 
conectividade 
das ciclovias 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO. 

AUDIÊNCIA TÉCNICA 11 JULHO 2018 SISTEMA 

CICLOVIÁRIO.2018. 

Modos Não-

Motorizados 

6.1.3.Número de 
viagens 

 

TRANSERP.2018. 

Modos Não-

Motorizados 

6.2.2. Vias com 
calçadas 

 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE RIBEIRÃO 

PRETO. Município sustentável.2018. 

Modos Não-

Motorizados 

6.3.2. Tempo de 
viagens 

 

MOOVIT.PESQUISA ORIGEM E DESTINO.2019. 

Modos Não-

Motorizados 

6.3.4.Ações p 
Tráfego 

Motorizado 

 

TRANSERP.2018. 

Planejamento 

Integrado 

7.5.3.Densidade 
Populacional 

Urbana 

 

IBGE.2010. 

EMBRAPA. Identificação, mapeamento e quantificação das 

áreas urbanas do Brasil.2017. 

 

Planejamento 

Integrado 

7.5.4.Índice de 
Uso Misto 

 

IBGE.2011. 

EMBRAPA. Identificação, mapeamento e quantificação das 

áreas urbanas do Brasil.2017. 
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Planejamento 

Integrado 

7.7.1.Parques 
Urbanos e Áreas 

Verdes 

 

SEPLAN. 2007 

 IBGE. 2010 

 

Planejamento 

Integrado 

7.8.1. Plano 
Diretor 

 

PLANO DIRETOR DE RIBEIRÃO PRETO.2007. 

Planejamento 

Integrado 

7.8.2. Leg. 
Urbanistica 

 

PLANO DIRETOR DE RIBEIRÃO PRETO.2007. 

Tráfego e 

Circulação 

Urbana 

8.1.1.Acidentes 
de Trânsito 

 

TRANSERP.2018. 

Tráfego e 

Circulação 

Urbana 

8.5.1. Índice de 
Motorização 

 

TRANSERP.2018. 

Sistemas de 

Transporte 

Urbano 

9.1.5. Idade 
média da frota 
transp. Público 

 

TRANSERP.2018. 

Sistemas de 

Transporte 

Urbano 

9.1.6. Índice 
passageiro/km 

 

TRANSERP.DADOS OPERACIONAIS.2018. 

Sistemas de 

Transporte 

Urbano 

9.1.7.Passageiros 
transportados 
anualmente 

 

TRANSERP.DADOS OPERACIONAIS.2018. 

Sistemas de 

Transporte 

Urbano 

9.2.1.Diversidade 
modos 

transporte 

 

TRANSERP.DADOS OPERACIONAIS.2018. 

Sistemas de 

Transporte 

Urbano 

9.2.3.Modos 
não-motorizados 

x motorizados 

 

PLANMOB.2010. 

Sistemas de 

Transporte 

Urbano 

9.5.1.Descontos 
e Gratuidades 

 

TRANSERP. DADOS OPERACIONAIS.2018. 
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4.2. DESCRIÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRÃO 

PRETO 

De acordo com o relatório final do Plano de Mobilidade e Transporte de 

Ribeirão Preto de 2012, de autoria da TRANSERP – Empresa de Trânsito e Transporte 

Urbano de Ribeirão Preto S/A- (Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto) e do grupo 

Oficina Consultores Associados, o plano seria uma variedade de propostas de 

“intervenções e medidas genéricas” ao invés de apenas um conjunto de obras 

“definidoras de novos padrões”. Por isso, também leva- se em conta o planejamento 

do uso do solo e da coordenação de atividades urbanas para que a estratégia de 

mobilidade urbana seja congruente. (PLANMOB-RP, p.151, 2012). 

Este plano depende não apenas da viabilidade técnica como também de 

recursos para investimentos e de ações políticas. O conjunto de esforços para definição 

dos eixos estratégicos de mobilidade visa sua concretização em um horizonte de 15 a 

20 anos desde sua implementação. (PLANMOB-RP, p.151, 2012). 

Sabe-se que desde a revisão em 2001 do Plano Diretor de Ribeirão Preto de 

1995, alguns pontos referentes à mobilidade urbana foram contemplados (artigos 8º e 

9º da revisão em 2001). Destacam-se entre os objetivos gerais e específicos:  

 Melhoria da qualidade de vida dos habitantes 

 Promover articulação entre modais, em particular entre automóveis e 

transporte coletivo e bicicletas e transporte coletivo 

 Promover maior articulação entre planejamento e uso do solo 

 Promover o uso mais eficiente dos meios motorizados de transporte 

 Diminuir o desequilíbrio da apropriação do espaço urbano utilizado para 

mobilidade entre as classes sociais, ao favorecer a população de baixa renda, 

repartindo o espaço público de maneira mais democrática e justa 

 Reforçar a gestão de políticas públicas de mobilidade, capacitando o 

organismo gestor de transito e transporte para assumir a coordenação de projetos  de 

Mobilidade do Município 

 Adequar a lógica de circulação rádio - concêntrica à nova condição de 

multipolaridade da cidade de Ribeirão Preto 

 Implantação de vias de prioridade do transporte coletivo 

 Implantar redes de ciclovias e suas infraestruturas auxiliares 
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O PlanMob propõe, dentro destas premissas, algumas estratégias específicas. 

Por exemplo, a reorganização do sistema viário. O sistema viário brasileiro em geral, 

tal como a Lei Complementar 2204/2007 do Sistema Viário de Ribeirão Preto, 

caracteriza-se por uma estrutura rádio-concêntrica, a partir de estruturas que desviem 

o trafego perimetral e que evitam a passagem do transito pela região central da área 

urbana. 

Esta configuração viária, que apresenta vias radiais e perimetrais (como vias 

de velocidade rápida, vias expressas) presume que as cidades continuariam com a 

configuração urbana de uma única centralidade, caracterizada por “viagens pendulares 

de base residenciais”. (PLANMOB-RP, p.154, 2012). 

Com a dispersão da malha urbana por meio do espraiamento das vias pelo 

maior uso do veículo particular a partir dos anos 1960, as atividades urbanas também 

se espalharam e com isso, não estariam mais concentradas em uma única centralidade. 

Esses outros eixos também “polarizaram” atividades comerciais e de serviços, e 

portanto, os eixos não seriam apenas locais de passagem, em que “prevaleceriam 

deslocamentos entre moradias e empregos.” (PLANMOB-RP, p.154, 2012). 

Desta forma, o Plano de Mobilidade de 2012 propõe uma configuração 

funcional semelhante à de malha, “composto por 7 eixos estruturadores principais e de 

outros eixos estruturadores secundários”, diferente do sistema radio-concê ntrico do 

Plano Viário anterior. Este sistema evita a circulação de automóveis na região central 

da cidade. Esta malha seria mais densa, e portanto há a difusão da circulação, o que 

evita a concentração de tráfego em poucas vias. Também há a menor secção do tecido 

urbano por vias de maior porte, e as operações de tráfego podem ser feitas em nível, 

sem necessidade de grandes obras (viadutos, pontes, etc.) 

Assim, as dimensões das vias preveem duas faixas de rolamento, uma de 

estacionamento (para cada sentido) e um canteiro central, e de acordo com a demanda 

de circulação, a faixa de estacionamento pode ser alterada como faixa de rolamento. 

Pela proposta, as maiores alterações (pela proposta de malha adensada) se 

darão nas regiões leste, oeste e sul. As regiões Leste e Oeste detêm ausência de vias e 

obras de transposição de “barreiras”, como o rio. Dá-se o exemplo dos bairros Jardim 

Candido Portinari, Jardim Diva T. de Carvalho, Jardim Florestan Fernandes e Parque 
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dos Servidores para “consolidação de uma malha viária urbana”, o que evitaria a 

população local a se deslocar apenas pela Rodovia Anhanguera; na zona Oeste, o 

adensamento do sistema viário que interliga eixos radiais existentes ou de “fácil 

implantação”, e também em áreas de expansão (como a Fazenda Galo Bravo, que visa 

adensamento para famílias de classe média, com malha urbana de espaçamento de 750 

metros, que a faz mais densa) e nas áreas de expansão de condomínios fechados da 

zona Sul (área de adensamento para famílias de classe alta). .(PLANMOB-

RP,p.156,2012) 

Fez-se também uma nova classificação do sistema viário estrutural da cidade, 

dentro da categoria já utilizada pelo sistema de Transito de vias arteriais (conector dos 

setores intraurbanos, permitindo velocidade de até 60 km/h). Essas vias urbanas foram 

classificadas não apenas a partir de sua função como circulação, mas também como 

“polarizadoras e articuladoras de atividades”, sendo elas os Eixos Estruturantes 

Principais e os Eixos Estruturantes Secundários.(PLANMOB-RP,p.157,2012) 

Enquanto os Eixos Estruturantes Principais ligam diferentes regiões de 

Ribeirão Preto e também fazem o trânsito radial de longa distância por meio de 

corredores urbanos, os Eixos Estruturantes Secundários são complementares aos 

Principais, no sentido de que haja estruturação de diferentes regiões quanto a 

infraestrutura de mobilidade. (PLANMOB-RP, p.157, 2012) 
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Figura 18. Organização dos Eixos Estruturantes. 

 

Fonte: Plano de Mobilidade e Transporte de Ribeirão Preto – Planmob Ribeirão Preto.2012. 

 Por fim, para que o sistema viário se transforme em um sistema de malha, o 
Plano apresenta as alternativas de intervenção voltadas para a conexão de vias já 
existentes ou pela implantação de novos assentamentos. 
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Figura 19. Organização dos Eixos Estruturantes. 

 

Fonte: Plano de Mobilidade e Transporte de Ribeirão Preto – Planmob Ribeirão Preto,2012. 

Tabela 03. Obras previstas no Plano de Mobilidade de Ribeirão Preto. 

 

Fonte: Plano de Mobilidade e Transporte de Ribeirão Preto – Planmob Ribeirão Preto,2012. 
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Tabela 04. Obras previstas no Plano de Mobilidade de Ribeirão Preto. 

 

Fonte: Plano de Mobilidade e Transporte de Ribeirão Preto – Planmob Ribeirão Preto,2012. 

 

Tabela 05. Obras previstas no Plano de Mobilidade de Ribeirão Preto. 

Fonte: Plano de Mobilidade e Transporte de Ribeirão Preto – Planmob Ribeirão Preto,2012. 
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Tabela 06. Obras previstas no Plano de Mobilidade de Ribeirão Preto. 

 

Fonte: Plano de Mobilidade e Transporte de Ribeirão Preto – Planmob Ribeirão Preto, 2012. 

 

Tabela 07. Obras previstas no Plano de Mobilidade de Ribeirão Preto. 
 

 

Fonte: Plano de Mobilidade e Transporte de Ribeirão Preto – Planmob Ribeirão Preto,2012. 

 

Ainda, o Plano de Mobilidade previa mudanças no sistema de transporte coletivo, 
nos quesitos operacionais, de infraestrutura, tecnológicos e de serviços associados. 
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A viabilidade do programa se dá por meio de investimentos diretos e investimentos 
privados, realizados a partir do período de concessão da linha de transporte pelo 
consorcio Pró-Urbano à época de 2012.( PLANMOB-RP, p.171, 2012) 

O programa de intervenções nas linhas do transporte coletivo urbano se daria em: 

 1. Rede de oferta e serviços 
2.Veículos 
3. Terminais e Estações 
4. Corredores Operacionais 
5. Controle de Operação e Segurança  
6. Informação ao passageiro e cidadão 
7.Cobrança e Sistema de arrecadação 
8.Tarifação 
9.Atendimento ao passageiro preferencial 
10.Gestão Pública 
 
Também, há 3 tipos de serviços característicos da rede de transportes 

coletivo, separados por função e tipo de veículo operacional. São eles: o serviço 

alimentador, serviço comum e serviço estrutural. (PLANMOB-RP, p.171,2012) 
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Figura 20. Traçado de linhas atuais com ampliação de oferta. 

 

Fonte: Plano de Mobilidade e Transporte de Ribeirão Preto – Planmob Ribeirão Preto, 2012. 
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Figura 21. Traçado das 7 linhas novas. 

 
 

Fonte: Plano de Mobilidade e Transporte de Ribeirão Preto – Planmob Ribeirão Preto, 2012. 
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Figura 22. Traçado de rede das linhas estruturais. 

 
Fonte: PLANMOB 2012. 

- 
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Figura 23. Acréscimo de oferta resultante das alterações de rede. 

  
 

Fonte: PLANMOB 2012. 

 

 

O Plano faz alusão também aos transportes não-motorizados, como o 

deslocamento a pé e o transporte cicloviário. Sobre o primeiro, segue manuais sobre 

projetos de passeios públicos e normativas para “assegurar a qualidade das calçadas”. 

Assim, este pontua requisitos importantes como a largura das calçadas, o pavimento 

de passeio, a inclinação transversal, rampas longitudinais, obstáculos ao longo da via, 

iluminação, drenagem e o mobiliário urbano. 

Já em relação ao transporte cicloviário, este se mostra ganhando espaço nas 

políticas de planejamento urbano, de forma que não se tem objetivo apenas a 

infraestrutura cicloviária como também a “gestão de circulação” para evitar conflitos 

com outros modos de transporte. (PLANMOB-RP, p. 196, 2012) 
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Se o Plano Viário de 2007 já previa estrutura cicloviária (ciclovias e 

ciclofaixas) espraiada por toda a área urbana, o Plano de Mobilidade de 2012  abrange 

trechos prioritários e pequenas intervenções. Assim, deve-se implantar a estrutura 

geralmente relacionada a polos geradores de viagens prioritários, como escolas 

técnicas, parques municipais e universidades, atendendo à distancias não maiores que 

o tempo de 10 minutos de deslocamento. (PLANMOB-RP, p.196, 2012) 

Se avaliou no Plano de Mobilidade que o quadrilátero central e outras regiões 

devem possuir uma “demanda  reprimida” de eixos para bicicletas e por isso, planeja-

se instalar rotas para tráfego compartilhado. Algumas vias já estavam previstas no 

Plano Viário de 2007, tal como as rotas do centro às universidades (USP, UNAERP) 

e as rotas centro-sul, centro-norte; outras propostas de rotas são aquelas ligadas a 

equipamentos de ensino e áreas importantes de lazer da cidade; outras relacionadas 

aos mini-terminais de coletivo e também a bicicletários; além do Programa de Ação 

na área do Quadrilátero Central.( PLANMOB-RP , p.219, 2012) 

 

Figura 24. Estrutura de implantação dos trechos prioritários cicláveis. 

 

Fonte: PLANMOB 2012. 
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Ainda, há o projeto para o novo tipo de inserção de automóveis na área central, 

diferenciado na área considerada centro hiperexpandido das outras áreas do 

Quadrilátero Central. Na área do hipercentro expandido, que passará por mais 

alterações, visto que a área pública de estacionamentos supera muito a área pública 

para pedestres. Sendo assim, estacionamentos não seriam mais admitidos em 

detrimento da área para pedestres. Portanto, a renovação urbana se faria ao ofertar 

vagas em novos edifícios, por meio de estacionamentos verticalizados ou 

estacionamento no miolo de quadra, e ainda um estacionamento subterrâneo público 

em uma praça (Praça Carlos Gomes).( PLANMOB-RP, p.221, 2012) 

Há a questão da extensão dos calçadões por meio de vias de rolamento de uma 

única faixa, que também passariam por renovação (de calçamento, de mobiliário, 

iluminação urbana, etc) na área do hipercentro. Estas vias, devido à grande 

concentração de atividades comerciais durante o dia,  poderiam ser assim fechadas ao 

trafego em horário comercial e abertas à noite (devido à redução do fluxo de pedestres 

e quesitos de segurança). (PLANMOB-RP, p.222, 2012) 

 

Figura 25. Proposta para área do Quadrilátero Central. 

 

 
Fonte: PLANMOB 2012. 
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5. ANÁLISE DOS INDICADORES NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 

PRETO 

Após a escolha de indicadores globais e secundários, tem-se que o estudo fará 

análise de 21 indicadores, dos quais 16 se classificam como Quantitativos, 3 

Qualitativos e 2 Mistos. Dentre eles, 10 são Quantitativos Tradicionais, 2 Qualitativos 

Tradicionais, 3 Quantitativos Espaciais,1 Qualitativo de Presença/Ausência. Em geral, 

os indicadores de tipologia tradicional foram obtidos através de dados de sites ou de 

estudos de órgãos públicos (institutos, órgãos, secretarias) e os quantitativos espaciais 

mensurados com a ajuda da base cartográfica digital do Município, estudos censitários  

e da ferramenta de Desenho Assistido por Computador (CAD). 

Os dados obtidos se resumem ao intervalo de 2007 a 2018, a depender do 

período de coleta dos estudos e pesquisas censitárias feitos por agentes externos. 

 

Gráfico 01. Tipos de Indicadores 

 

               Fonte: própria. 

 

 

 

Quanto ao resultado da pesquisa, tem-se que o indicador global IMUSG  para o 

município de Ribeirão Preto obteve valor 0,633 (na escala de 0,00 a 1,00). Na escala 

de avaliação da autora do indicador IMUS, valores acima de 0,5 são considerados 

bons. 

Qualitativo; 3; 
14%

Quantitativo; 
16; 76%

Misto; 2; 10%

TIPO DO INDICADOR
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(ANEXO 1 –TABELAS IMUS 10.pdf ) 
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No entanto, ao analisar os indicadores individualmente que formam o IMUS 

Global, percebe-se que entre os indicadores escolhidos para esta proposta de estudo, 5 

detêm score 0,00 (Tempo de viagem, Densidade Populacional Urbana, Índice 

passageiro/Km, Modos não-motorizados x modos motorizados, índice de 

Motorização). Apenas o índice de Legislação Urbanística alcançou resultado máximo 

de 1,00 ponto no score. 

Dos IMUS Setoriais, tem-se valores relativamente próximos de todos, embora 

o que aponte ligeira melhora seja o Índice Setorial Ambiental, com alcance de 0,06 

pontos do indicador, que mostra que a quantia de áreas verdes por habitante (ao contar 

com parques), além de outros fatores como o maior consumo de combustíveis 

renováveis ao invés de fósseis na cidade possibilitaram um valor mais alto para esse 

índice setorial. 

 Os principais parques (maiores) implantados na área urbana de Ribeirão se 

encontram rentes à área central, embora espraiados por todas as regiões/setores ( 

Norte, Sul,etc) do município, como os parques Maurílio Biaggi, Morro de São Bento 

e Parque Francisco Prestes Maia, enquanto outros se espraiam mais ao Sul e à Leste, 

como os Parques Luis Roberto Jábali e Luís Carlos Raya, por exemplo. Pode-se sugerir 

que a localização dos parques com melhor infraestrutura está aliada às regiões de maior 

renda per capta na cidade. O score do indicador do IMUS para Parques Urbanos e 

Áreas Verdes Urbanas resultou relativamente alto (score:0,85) 
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Figura 26. Parques Urbanos de Ribeirão Preto. 

 

Fonte: adaptado da Secretaria de Planejamento e Gestão Ambiental, GOMES (2013) 

 

Quanto aos indicadores agregados nos temas de Acessibilidade aos Sistemas 

de Transporte (score 0,95 para o indicador Despesa com Viagens) e de Redução de 

viagens, tem-se por exemplo que o score de Tempo de Viagem com Transporte 

Público a trabalho em Ribeirão Preto foi de 61 minutos (índice do IMUS: score 0,00 

para indicador Tempo de Viagem e score 0,25 para Ações para o Tráfego Motorizado). 

Comparado ao tempo em conta de outras regiões metropolitanas no Brasil que 
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apresentam resultados superiores a 74 minutos (MOOVIT, 2019), o cidadão de 

Ribeirão Preto se desloca menos com o transporte público com intenção de trabalho 

do que em outras cidades inseridas em regiões metropolitanas, o que pode significar 

que este acaba por se utilizar mais de outros modos de transporte para tal ainda 

comparado ao cidadão destas outras localidades (como automóveis ou andar a pé, dado 

pelo indicador Número de Viagens, score:0,95) devido a qualidade do transporte e 

preço da passagem (devido aos poucos subsídios dados ao transporte público na 

cidade). Esse indicador, assim, relaciona-se a outros, como por exemplo a idade da 

frota de ônibus municipal (score:0,77), de aproximadamente 5,6 anos até a troca de 

ônibus em 2019 (um dos indícios da qualidade do transporte público oferecido à 

população) e à queda da demanda de passageiros pelo transporte público (score:0,5), 

que no período entre 2018 e 2019, alcançou um auge de 5,18 milhões de pessoas em 

Agosto de 2018, e no entanto, de 4,9 milhões de indivíduos em maio de 2019. 

(TRANSERP,2018, 2019) 

O indicador relativo à Extensão e Conectividade das Ciclovias (score: 0,01) 

demonstra que a extensão delas é pequena (19,3 km) e sua localização é esparsa. Em 

geral, as ciclovias existentes são pequenos trechos, sendo o mais extenso da Via Norte 

(5,6 km, zona Norte) e Vila do Golfe (3,55 km, zona Sul). Mesmo assim, de acordo 

com o Plano de Mobilidade de Ribeirão Preto (2012), a população que mais se utiliza 

dos modos-não motorizados (incluindo bicicleta) se localiza na Zona Norte. Sabe-se 

que do total de modos principais de transporte em 2018, a bicicleta representava 3%.  

Da implantação dos novos trechos de ciclovia, pela Audiência Técnica de 

ciclovias em outubro de 2018 do PLANMOB-RP, os trechos que visam conexão das 

várias regiões estão previstos para a 1ª fase de implantação em 2020. Estas conexões 

interligam: o centro à região Norte da cidade, as regiões Norte e Sul, as ciclovias da 

USP, os parques e também alguns polos geradores de tráfego localizados nas zonas 

Sul e Centro (total: 24,9 km de extensão). 

O tema de Acidentes de Trânsito e Transporte Individual pode indicar que o 

score (0,98) do número de mortes ao ano dividido pela população seja relativamente 

bom (o que indicaria número de mortes relativamente baixo), e ainda pode estar 

vinculada às ações para o tráfego motorizado (como campanhas educativas, melhoria 

da sinalização, etc), que no score do município, que ainda assim é considerado baixo 

(0,25). 
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Quanto aos indicadores escolhidos no domínio de Planejamento, Controle e 

Uso do Solo, estes apresentam scores de 0,00 e 0,50, o que indica que quanto às 

edificações, a cidade é relativamente pouco adensada de acordo com o parâmetro 

utilizado pelo próprio IMUS, e por isso, o espraiamento das atividades cotidianas das 

pessoas ocorre quando se percorrem longas distâncias. Também, as áreas comuns de 

uso misto comercial, de serviços e residencial concomitantes (Área de Uso Misto - 

AUM I, II ) de acordo com o mapa de Uso e Ocupação do Solo de 2006 do município 

podem estar relacionado às quantias de deslocamentos entre setores, visto que os dados 

do relatório final do PlanMob 2010  mostram que os deslocamentos por coletivo são 

associados a atividades como trabalho para outros setores da cidade (com distâncias 

mais longas) e o meio é relativamente mais utilizado para deslocamentos nos setores 

Norte e Oeste (aproximadamente 26% e 25% dos deslocamentos totais na urbe). Em 

ambos os setores, a população é considerada de renda mais baixa. (p.24, PLANMOB 

2010) 

Ainda, existe a relação de que esta mesma população (de ambos os setores), 

devido a menor renda, utilize-se de (juntas) 75% do deslocamento por bicicleta e de 

70% dos deslocamentos a pé feitos na cidade. O indicador do número de modais do 

município é médio, dado o score :0,5. ( p. 27, PLANMOB 2010) 

Sobre o modo individual de transporte, este ocorre de maneira mais densa nas 

zonas Oeste e Sul. Ainda de acordo com o relatório do PLANMOB 2010, os indivíduos 

que utilizam carro com intuito de trabalho em geral vivem mais próximos ao local do 

trabalho.  

Embora os dados energéticos do Estado de São Paulo apontem que Ribeirão 

Preto fosse o 5º município dentre os 15 maiores consumidores de derivados do petróleo 

do Estado, o indicador de Consumo de Combustível, dado pela divisão dos litros 

vendidos de gasolina anualmente pela população urbana total, obteve score alto 

:0,95.(SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-SP, p.69, 

2018) 
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Figura 27: Projeto de Lei de Parcelamento do Uso e Ocupação do Solo. 

 

 

  

Fonte:PMRP. 

 

Em relação às obras executadas previstas no Plano de Mobilidade (Ribeirão 

Mobilidade), até Agosto de 2019 foram concretizadas 3 pontes (consideradas parte de 

3 projetos de 6 do tipo Intervenção em Nível) no Córrego Retiro Saudoso, do 

alinhamento das ruas José Bonifácio e rua Paraíba, do alinhamento das ruas Visconde 

de Inhaúma e Rua Tamandaré, com funções no eixo NO-SE, especificamente com 

intuito de aumento da acessibilidade, localizadas no Centro da cidade; e a ponte entre 
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as ruas Barão do Amazonas e Benjamin Constant, também entre o Centro e a região 

dos Campos Elíseos. Essas são obras viabilizadas no pacote do PAC II Cidades Médias 

de acordo com o Mapa 07- Propostas de Intervenções do Sistema Viário do Plano de 

Mobilidade.(PLANMOB,p.170,2010) 

Até a época de Agosto de 2019, ainda, estavam em andamento o recapeamento 

da região Oeste (123.600m² de recapeamento), da região Norte (109300 m²), e da 

região Sul (79900m²); a recuperação do trecho da estrada do Piripau (5,8 km); a 

duplicação da av. Antonia Marincek ; a ampliação de 1,3 km da av. Coronel Fernando 

Ferreira Leite; e a readequação  viária das avenidas Portugal, 9 de Julho, Diederichsen, 

Costábile Romano, além da readequação viária do cruzamento das avenidas 

Diedrichsen,Presidente Vargas e Itatiaia. 

 

Figura 28:Obras concluídas e em andamento. 

 

 

Fonte: Mobilidade Ribeirão. 2019. Disponível em: http://ribeiraomobilidade.com.br/ 

 

A partir de análise do PLANMOB 2012, dentre as 15 obras com horizonte de 

conclusão de 3 anos, apenas 4 foram entregues até o período em 2019. Todas 

compreendem obras classificadas nos eixos Norte-Sul, Noroeste-Sul, Noroeste- 

Sudeste. Os valores estimados de custo estão entre R$1milhão e R$25 milhões das 15 

http://ribeiraomobilidade.com.br/
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obras, e por uma breve leitura dos dados, percebe-se que as obras até então entregues 

estavam na faixa de valor de R$1 milhão (3 pontes) ( p. 239-240, 2012). 

A única obra já finalizada que havia horizonte de entre 7 a 12 anos para término 

é a duplicação da Rua Antonia Mugnatto Marinceck, com funções no eixo Norte-Sul 

e ligação Leste-Oeste, de valores à época estimados em aproximadamente R$1 milhão 

cada. A atribuição dos custos das obras são da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 

e do loteador das áreas.(p.240,2012) 

Do Plano de Mobilidade de 2012, os dados apontam que 42,1% dos 

investimentos são voltados para o transporte individual, 34% ao transporte coletivo e 

16% entre o transporte coletivo e individual “sobrepostos”. (p.235, 2012). 

Pelo resultado do IMUS aplicados em Ribeirão Preto, em questão do alto índice 

de motorização (score:0,00), tem-se a percepção de que foram priorizadas obras 

iniciais (pontes na av. Dr. Francisco Junqueira) que viabilizassem a melhoria do fluxo 

de automóveis individuais no sentido NO-SE, que, como já dito anteriormente, seriam 

as regiões (Oeste e Sul) de mais utilização deste modo de transporte (ao invés de obras 

para melhoria do transporte público, como os corredores de ônibus). 

A duplicação da av. Antonia Mugnatto Marinceck, já concluída, parece ter o 

intuito de melhoria do acesso de parte da população de bairros afastados (região L-9) 

à rodovia Anhanguera, e ao Subsetor Norte -13 e ao Jardim Aeroporto (visto que a 

rodovia seria uma barreira, e por isso, estariam isolados ao restante da área urbana se 

não fosse pela melhoria de acesso da av. Marinceck). Os bairros localizam-se na atual 

área classificada como ZEIS-1 (Zona Especial de Interesse Social-I) pela Revisão do 

Plano Diretor- 2017. 

Já sobre os indicadores de Planejamento Urbano e Legislação Urbanística 

resultantes do IMUS, estes apresentam-se com nota média e máxima do score (score 

1,00 para Legislação Urbanística e score 0,5 para indicador Plano Diretor) pois 

preenchem praticamente todos os pontos requeridos do indicador. No entanto, ainda 

há problemas relativos às novas mudanças que o próprio Plano de Mobilidade 

demanda. Por exemplo, o Plano de Mobilidade seria incompatível com o Plano Diretor 

em relação à retirada das vagas de estacionamento centrais, visto que o próprio Plano 

Diretor deveria apontar, portanto, não apenas novos equipamentos públicos urbanos 

tal qual edifícios-estacionamento (previsto no Plano de Mobilidade), como também 

novo regramento sobre o número de vagas por pessoa a partir do uso do solo, ou por 

metragem residencial e comercial).  
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Outra questão a ser apontada quanto ao Plano Diretor é relativa à 

incompatibilidade da abertura e construção de loteamentos para condomínios fechados 

(maiores exemplos na zona Sul de Ribeirão Preto) e a ideia de “sustentabilidade” do 

Plano de Mobilidade de Ribeirão Preto. Aqui, trata-se de, na tradição da sociologia 

norte - americana e enfática em Castells (apud. Fernandes, p.68, 2004), “segregação 

ecológica”, na qual as “periferias privilegiadas” são dotadas de todos os serviços 

básicos e infraestrutura. Diferentemente, a segregação involuntária ocorre devido à 

exclusão de certa população dentro de uma cidade que se “organizou de forma 

corporativa”, pela “reestruturação produtiva no mercado de trabalho da indústria 

sucroalcooleira da região de Ribeirão Preto” (Fernandes, p.68, 2004), fenômeno que 

se observa na localização da maioria dos condomínios de habitação popular na cidade 

(por exemplo, a produção habitacional da COHAB-SP, desde o campus da USP até o 

aeroporto Leite Lopes – Brich, p.100, 2017) na zona Norte.  

Assim, o poder público, vista a lógica do capital, acaba por atender aos 

“enclaves fortificados”, em geral menos adensados, e tende sempre a expandir e 

aumentar seus gastos devido às maiores distâncias (para abertura de vias, 

recapeamento, construção de equipamentos como pontes, etc) desses enclaves em 

relação ao centro da cidade e a outros bairros de maior densidade populacional e já 

equipados). Tem-se aqui demonstrativo de parcialidade como cada zona foi legislada 

em seu uso e ocupação do solo. 

Os lançamentos à época de 2015 do estudo do mercado imobiliário de Ribeirão 

Preto ainda indicam que os empreendimentos com maior número de dormitórios por 

residência (3 e 4 dormitórios, e portanto, maior metragem quadrada) tendem a ser 

instalados na região Sul e na região Oeste, em detrimento dos lançamentos na região 

central e Norte, que detêm menor metragem e com apenas 2 dormitórios. (SECOVI, 

2015) 

Ainda, Ribeirão Preto destacou-se como a cidade de maior número de 

loteamentos lançados no período do 1º trimestre de 2019 no Estado de São Paulo, e a 

Região Administrativa com 3º maior Valor Global Lançado dentre 65 cidades do 

Estado, com 1455 unidades (lotes), fator que aponta a velocidade de dispersão da área 

urbana, e portanto a questão do aumento da abertura de vias e a necessidade de 

investimentos esparsos em equipamentos urbanos e manutenção das vias. (SECOVI, 

2019) 
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Das obras em andamento na região Sul, a adequação viária da rotatória da praça 

Hélio Schmitd pode ser vista, por um lado, como uma desobstrução do trânsito para o 

transporte individual quanto como uma ligação direta entre avenidas (9 de Julho, av. 

Portugal e A. Diederichsen), visto que há a transformação da rotatória para um formato 

triangular. Devido à mudança do formato da praça, pode haver também melhoria na 

travessia para pedestres (em relação ao formato circular). 

Também na região encontra-se em obra uma ponte para interligação das 

avenidas A. Diederichsen e Maria de J. Condeixa. Tanto a readequação da praça 

quanto a ponte visam a função específica da melhoria da conexão das regiões centro-

Sul, e que no plano de mobilidade inicial consta o término “mínimo” de horizonte de 

3 anos. 

Outra obra em andamento que visa a ligação entre o aeroporto Leite Lopes 

(zona Norte) e o centro é o viaduto que interliga as av. Brasil e av. da Saudade, sobre 

a av. Mogiana. Esta obra parece que também apoia a melhoria do fluxo do transporte 

público no corredor de ônibus Norte-Sul. 

Observa-se assim, que boa parte das obras em andamento, atualmente, 

objetivam a melhoria da zona Sul ao centro e ainda a ligação do aeroporto ao centro, 

o que auxilia a mobilidade da mão-de-obra especializada, caracterizada por sua maior 

renda, além do acesso às “novas centralidades” ali localizadas, que seriam os espaços 

comerciais mais recentes de alto padrão (como os shoppings center Iguatemi, Ribeirão 

Shopping). Sabe-se que Ribeirão Preto é uma das primeiras cidades que passaram por 

grandes mudanças devido exposição à produção e às trocas globalizadas das atividades 

econômicas na área agrícola, sendo característica de sua mudança sua importância e 

complexidade frente à modernização agrícola de todo o país. Desta forma, as novas 

relações entre cidade e campo impulsionaram o consumo produtivo da agropecuária 

moderna. O espaço urbano se caracteriza então, por uma grande quantia, variedade e 

intensidade de fluxos. (ELIAS, p.01,1996) 

Como exemplo, Ribeirão Preto recebeu um fluxo de capital constante e 

financeiro, além de levas de mão-de-obra braçal e especializada e do “elevado grau de 

acesso às políticas públicas”. Todos estes fatores foram guiados por interesses da 

burguesia nacional e das holdings instaladas na cidade, principalmente das grandes 

empresas de setores associados à agricultura moderna. (ELIAS, p.02,1996) 

A mão-de-obra especializada, como indicado tanto pelos grandes fluxos de 

automóveis nas regiões Sul e Sudoeste pode ter relacionada assim sua provável 
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localização residencial com a localidade das sedes das holdings (principalmente no 

setor de serviços, as sedes de empresas decisórias voltadas ao agronegócio, etc.) de  

quanto dos polos tecnológicos e médicos da cidade, pois de acordo com o Plano de 

Mobilidade, o fluxo de pessoas que vão ao trabalho por meio de automóveis reside 

mais próxima ao trabalho do que aqueles que se deslocam por meio do transporte 

público. (PLHIS-2019, p.17, 2019)  

Em vista de identificar as áreas geradoras de maiores fluxos, tem-se a 

informação de que a região Central (e em seus limites à Norte e à Sul) possui maior 

concentração de edifícios de atividades comerciais. O uso industrial (principalmente 

as sedes das empresas) é identificado com maior intensidade nos subsetores da região 

Central e Norte, localizados à Leste do eixo das avenidas Caramuru e Expressa Norte, 

e o setor de Serviços se estabelece principalmente entre a região Central e os 

subsetores Sul rentes a ela (em geral, a Leste do eixo já citado acima). Mesmo que 

Ribeirão Preto tenha parte dos serviços atendidos pelo setor agrícola, a densidade 

desses serviços (densidade de empregos por área) representa uma pequena 

porcentagem dos serviços em geral na área urbana. (PMRP, p.33,34, 2019) 

 

Figura 29. Concentração de Estabelecimentos do Comércio. 

 

 

Fonte: Prefeitura de Ribeirão Preto/RAIS/FIPE.2019 
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Figura 30. Concentração de Estabelecimentos de Serviços. 

 

Fonte: Prefeitura de Ribeirão Preto/RAIS/FIPE.2019 

 

Figura 31. Concentração de Estabelecimentos da Indústria. 
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Fonte: Prefeitura de Ribeirão Preto/RAIS/FIPE.2019 

 

 

 

Figura 32. Concentração de Estabelecimentos de Agropecuária 

 

Fonte: Prefeitura de Ribeirão Preto/RAIS/FIPE.2019 

Em geral, o traçado de quadras em Ribeirão Preto é ortogonal (com exceção de 

algumas áreas, como os bairros ao Sul, de traçado orgânico), de aproximadamente 100 

metros nas arestas e dos anéis viários que, devido a suas dimensões, conformam uma 

rede viária de hierarquia visível. Essa rede de vias coletoras e estruturais não distam 

mais de 1,2 km de ruas e quadras localizadas dentro do perímetro dos anéis 

(principalmente na zona Leste, com quadras menores e em maior quantia, em que a 

distância delas seria de no máximo 0,7km das vias principais). Assim, o 

aproveitamento desta malha (e portanto, de mobilidade por modos não-motorizados) 

seria melhor se houvesse o adensamento populacional dos vazios urbanos e também 

das áreas de uso residencial, visto que mesmo as áreas com maior concentração de 

edifícios verticais não atingem 100hab/ha, portanto de densidade relativamente baixa. 

A cidade possui média de 50hab/ha.(PMRP,p.39, 2019) 

Existe um padrão de densidade na região Oeste das avenidas Caramuru e 

Expressa Norte, tendo continuidade na região Central, sendo um contínuo de 

densidade de 100hab/ha (nos subsetores O2, O5, O6) a 150hab/ha (no subsetor N2). 
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Os subsetores com maior dinâmica urbana, no entanto, possuem menor 

densidade urbana do que densidade de empregos. Como exemplos: Central: 83 hab./ha 

e 112 emp./ha; Jardim Paulista (subsetor L2): 71 hab./ha e 26 emp./há; e o trecho da 

Av. Joao Fiuza (subsetor S3): 76 hab./ha e 26 emp/ha.(PMRP,p.39, 2019) 

Percebe-se no próprio estudo do Plano de Mobilidade de Ribeirão Preto que os 

maiores fluxos de transporte coletivos são relativos a movimentos diametrais e 

perimetrais da rede de transporte público nas zonas Norte e Leste (na ordem de 3,5 mil 

passageiros no horário de pico da manhã, dos dados de 2012), nas quais se encontra a 

maior parte dos conjuntos habitacionais privados e públicos orientados para as classes 

mais baixas. Enquanto isso, o fluxo de transporte individual é mais disperso, no 

entanto tende a se concentrar em fluxos das regiões Sul para Central e das regiões 

Leste para Oeste no horário de pico da manhã, ainda tendo o perímetro do quadrilátero 

central como articulador de todos os fluxos. O movimento do transporte individual é 

geralmente feito por vias radiais (ex: avenida 9 de Julho, avenida Presidente Vargas, 

av. Maurílio Biaggi e Costábile Romano – PLANMOB, p.136,2012), de trânsito 

rápido, que sofrem também pressão pela abertura de loteamentos ao Sul e por essa 

expansão além do Anel Viário. 

Presume-se que a construção de obras viárias destas regiões pode acarretar na 

valorização dos imóveis, o que leva também ao incremento dos impostos cobrados 

(como o IPTU), e daí a questão da gentrificação, da segregação espacial que atinge as 

populações de menor poder aquisitivo. 

Assim, o maior fluxo do uso de transporte público ou de viagens não-

motorizadas nas regiões Norte e em parte da região Oeste pode ser associado a 

população de menor renda, cujo programa PMCMV atinge a Faixa 01, que se 

concentra na região Noroeste da cidade. Devido à saturação dos vazios urbanos nesta 

região e à provável valorização dos terrenos dentro do anel viário, a continuidade do 

programa, destinado às Faixas 02 e 03, deu-se na região Nordeste (pelo menor 

interesse das construtoras na implantação naquela região) até o período de 2013.Deve-

se lembrar também que estas são regiões cuja concentração de assentamentos 

informais é maior.(SHIMBO & CERON,p.10, 2013) 

A cidade se mostra díspar quanto às condições de vida, fator que se pode 

identificar no estudo de vulnerabilidade social. Ao mesmo tempo em que 85,8% da 

população de Ribeirão Preto se concentra nos grupos 01 a 03 (baixíssima a baixa 
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vulnerabilidade social), 7,7% se insere nos grupos 05 a 07 (alta a muito alta 

vulnerabilidade social - IPVS-2010) (SEADE, 2013). Deve-se lembrar que o IPVS 

consiste em uma análise de múltiplas variáveis, divididas em variáveis 

socioeconômicas e demográficas. 

Avalia-se que as necessidades da população de baixa renda não são muitas 

vezes atendidas em detrimento da competição dos agentes públicos como do interesse 

privado em captar recursos para que a cidade continue a se expandir para a regiões 

como a Sul, como se tem o exemplo da população removida  de assentamentos 

informais da região Nordeste para a Noroeste do Município, sem no entanto ter o 

acompanhamento (dos projetos habitacionais) de infraestrutura urbano e 

equipamentos públicos necessários para o melhor atendimento da população. (PLIHS-

RP,2019, p.20, 2019; Shimbo & Ceron , p.11, 2013) 

 

Figura 33. Localização dos Assentamentos Precários, Conjuntos Habitacionais de Interesse 

Social e espaços residenciais fechados em Ribeirão Preto. 

 

Fonte: ZAMBONI, PMRP,2018. 

 

Dos projetos de recapeamento e construção de novas vias, do site Ribeirão 

Mobilidade, alega-se que foram recapeados de 2017 a 2019, cerca de 330 km de 
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asfalto. Em agosto de 2019, a Prefeitura havia finalizado o serviço na região Oeste, ao 

recuperar um trecho de 47 km em 10 bairros.  De acordo com a Prefeitura, a Secretaria 

de Obras Públicas possui 3 frentes de atuação ainda nas regiões Norte, Sul e Oeste. 

Assim, o indicador relativo a Vias Pavimentadas obteve resultado (PREFEITURA DA 

CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, 2019) 

Sobre o uso do transporte público, pelo estudo do Plano de Mobilidade de 

2012, sabe-se que as zonas Leste, Oeste, Norte têm maior carregamento de transporte 

público. Já sobre a região central, entre os impactos esperados pelo setor secundário e 

terciário, especificamente a ACIRP (Associação Comercial e Industrial de Ribeirão 

Preto), está a instalação dos corredores de ônibus e a retenção de vagas de 

estacionamento nesta região, que poderá alterar o movimento dos tipos de consumidor 

que circula pela região. O uso do transporte público poderia beneficiar um público ao 

invés daquele que se utiliza dos carros para circulação. (emRibeirão, 2019) 

6. CONCLUSÃO  

O Plano de Mobilidade Urbana de Ribeirão Preto pode ser visto como um 

projeto para a “organização da produção da cidade”, em vista das mudanças 

tecnológicas que afetam “as estruturas de informação, gestão e poder”. (COSTA, 

2016)  

Sob a lógica do modelo pós-fordista, da dinâmica descentralizada, se vê que o 

plano de mobilidade, embora tenha certa intenção de melhoria do transporte público e 

dos modos não-motorizados, tende a priorizar o automóvel e assim, preservar a 

segregação socioespacial. 

Os eixos de expansão da cidade (Norte e Sul) e a região central parecem ser os 

mais beneficiados pelos projetos de mobilidade devido às novas conexões de vias 

rápidas (e ao deslocamento do tráfego que adentrava o Quadrilátero central para o 

perímetro dela). As empresas localizadas nas zonas Norte e Sul se beneficiam das 

mudanças trazidas pelo plano de mobilidade, principalmente pelo deslocamento da 

população  

Assim, o bom resultado do IMUS em Ribeirão Preto pode significar que 

algumas áreas urbanas (como as regiões Sul e central) oferecem melhores condições 

de vida para uma dada população, de forma a aumentar a nota do índice (“média” da 

cidade ) como um todo. 
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Então, a expansão da cidade, com as ligações da região central para a região 

Sul, tende a prevalecer em relação à ideia de adensamento de regiões centrais. 

Resultado disso, portanto, seria o aumento da quantia de “novas centralidades” 

desconexas da “cidade”, no plano social e espacial, intensificando a segregação urbana 

do segmento de mercado de maior poder aquisitivo. 

O espaço urbano de Ribeirão Preto, então, é resultante da reprodução do capital 

pois é estratégico. O espaço, sendo estratégico, molda as características da sociedade 

“mundializada”: “mobilidade, comunicação, mudança dos regimes de proximidade, 

coespacialidade, (...) urbanização generalizada, aparição de grandes comutadores 

espaciais, como os aeroportos, especialização funcional do espaço em torno de 

algumas grandes figuras como parques de lazer, o centro comercial (shopping center), 

a segregação social crescente” (Lussault, p.09, 2007) 
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